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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร
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บทคัดยอ
สารนิพนธนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพี่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ
สํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร, 2) เพือ่ เปรียบเทียบความพึงพอใจทีม่ ตี อการใหบริการของสํานักงานอัยการ
จังหวัดยโสธร ของประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ ตางกัน และ 3) เพื่อรวบรวมขอ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับการใหบริการของสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร กลุมตัวอยาง ไดแก
ประชาชนผูมารับบริการและติดตอราชการกับสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร จํานวน 250 คน เครื่องมือที่
ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาหาระดับ จํานวน 27 ขอ มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เทากับ .92 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test โดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรประกอบการวิเคราะห
ผลการวิจยั พบวา 1) ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อการใหบริการของสํานักงานอัยการจังหวัด
ยโสธร โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทั้งสี่ดาน เรียงลําดับตาม
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานสถานที่ใหบริการ ดานการอํานวยความสะดวก ดานเจาหนาที่ผูให
บริการ และดานระบบขั้นตอนการใหบริการ ตามลําดับ 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนที่มี
เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร
โดยรวม ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว และ 3) ประชาชนไดเสนอแนะเกีย่ วกับการใหบริการ
ของสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร ไดแก ควรจัดทําคูมือเกีย่ วกับการใหบริการ และเอกสารเผยแพร เอกสาร
แนะนําการใหบริการมีขอมูลนอย และจัดจุดบริการนํ้าดื่มใหเพียงพอ หรือควรมีมากกวาหนึ่งจุด
ความสําคัญ : 1. ความพึงพอใจของประชาชน 2. การใหบริการของสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร
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ABSTRACT
The purposes of this thematic paper were aimed: 1) Respondents satisfaction of
people towards the service of Yasothon Province Attorney Legal. 2) To Compare
Satisfaction with the service of the Yasothon Province Attorney Legal. Public sex Education
level And occupational differences and 3) to gather feedback about the service of the
Yasothon Province Attorney Legal, Samples include people who come the Yasothon
Province Attorney Legal 250. The instrument used for conducting the research was
composed of 27 ﬁve-rating-scale questionnaires, possessing the reliability at 0.92. The
statistics utilized for data analyses encompassed: frequency, percentage, arithmetic mean,
standard deviation, t-test and F-test.
The results of the research indicated that: 1) Respondents satisfaction of people
towards the service of Yasothon Province Attorney Legal was rated ‘highly satisfactorily’
in the overall aspect. Given a single aspect, all four aspects were also scored ‘very highly
satisfactorily’. These four aspects placed in descending order of arithmetic means
included (1) ofﬁce for service (2) service renderers (3) facilitation and (4) service procedure
systems. 2) Results of hypothesis testing conﬁrmed that variables of residents’ genders,
ages, educational levels and occupations showed no signiﬁcant differences of their opinions
on services of the Yasothon Province Attorney Legal in the overall aspect. thereby being
not in conformity with the reformulated hypotheses. 3) Public feedback about the service
of the Yasothon Province Attorney Legal should include a manual about the service. And
Publications The document suggests providing a little information. And access to adequate
drinking water. Should one or more points.
Keywords : 1. The satisfaction of people 2. Service Ofﬁce’s Legal Yasothon Province Attorney
1. ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เคยมีพระราชบรมราโชวาท พระราชทานแกคณะ
กรรมการจัดงานนิติศาสตรรําลึก ครั้งที่ 2 ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2513
ความตอนหนึง่ วา “ประชาชนในทีบ่ างสวนนัน้ ไมทราบถึงกฎหมายดวยเหตุทวี่ า เจาหนาที่ หรือฝายปกครอง
ไมไดมีโอกาสไปชี้แจง และประชาชนเหลานั้นก็ไมมีโอกาสที่จะทราบวา เราจะวางหลักเกณฑไวอยางไร
ซึ่งเปนปญหาใหญที่จะทําใหปกครอง หรือ ความเรียบรอยเกิดขึ้นได ก็ตองนําความรูถึงประชาชน” และ
พระบรมราโชวาทพระราชทานแกคณะกรรมการเนติบัณฑิตรุน 22 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2516 ความ
ตอนหนึ่งวา”งานในดานกฎหมายเปนงานที่สําคัญสําหรับบานเมือง เพราะวาบานเมืองของเราจะตองมีกฎ
เกณฑ มีระเบียบการที่แนนแฟน เพื่อที่จะใหรักษาความยุติธรรมในหมูชน ความยุติธรรมนี้บางที่ก็หายาก
ปที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-มิถุนายน 2560 65
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เพราะวาพวกเราอยูในจําพวกทีย่ อมตองการนึกถึงผลประโยชน ผลประโยชนจะตองอยูในขอบเขต มิฉะนัน้
จะมีการเบียดเบียนซึง่ กันและกัน กฎหมายก็มไี วสําหรับชวยบรรเทาเทานัน้ เอง คือเมือ่ ความเบียดเบียนเกิด
ขึน้ แลว ก็แกไขเพือ่ ไมใหความเบียดเบียนนัน้ ลุกลามไป ถาเราสามารถทีจ่ ะรักษาความเปนระเบียบและความ
ยุติธรรมได โลกเราก็จะอยูเย็นเปนสุขมีความสงบ เปนรากฐานสําหรับใหมีความเจริญกาวหนาไดตามความ
ประสงค” (สํานักงานอัยการสูงสุด, 2552, หนา 6-8)
สํานักงานอัยการ มีหนาที่ในการใหความชวยเหลือประชาชนทางดานกฎหมาย ใหคําปรึกษาทาง
อรรถคดี ในคดีแพง หรือคดีปกครอง มีอาํ นาจและหนาทีด่ าํ เนินคดีแทนรัฐบาล หนวยงานของรัฐทีเ่ ปนองคกร
ตามรัฐธรรมนูญ ราชการสวนกลาง หรือราชการสวนภูมภิ าคในศาล หรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ
ทัง้ ปวง กับมีอาํ นาจและหนาทีต่ ามกฎหมายอืน่ ซึง่ บัญญัตวิ าเปนอํานาจและหนาทีข่ องสํานักงานอัยการสูงสุด
หรือพนักงานอัยการ อันจะเปนการชวยใหประชาชนไดทราบถึงสิทธิและหนาที่ของตน ทั้งนี้เพื่อขจัดความ
ไมรูกฎหมาย ปองกันการถูกเอารัดเอาเปรียบ และถูกกดขีข่ มเหงดวยเหตุอนั ไมเปนธรรม นับวาเปนการเสริม
สรางความเปนธรรมใหแกสังคมมากยิ่งขึ้น (สํานักงานอัยการสูงสุด, 2552, หนา 11-12)
สํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร ถือไดวาเปนหนวยงานหนึ่งในสวนภูมิภาคของสํานักงานอัยการ
สูงสุด เนื่องจากมีภารกิจหลักในการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา การรักษาผลประโยชนของรัฐ รวมทั้ง
การคุมครองสิทธิเสรีภาพและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน และสานักงานอัยการจังหวัดเปนองคการ
ในกระบวนการยุติธรรม (Process of Judgement) จึงตองปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพอยางมืออาชีพ
(Professional) กอเกิดประสิทธิผลตอประเทศชาติอยางแทจริง ในขณะเดียวกันตองใหความสําคัญกับการ
ประชาสัมพันธดวย ซึง่ ทัง้ สองประการนีจ้ ะสงผลสานักงานอัยการสูงสุดมีภาพลักษณ (Image) ทีด่ เี ปนทีเ่ ชือ่
มั่นศรัทธาของหนวยงานผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ผูรับบริการและผูประชาชน มากยิ่งขึ้นตอไป
ผลของการดําเนินการตามภารกิจของสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธรดังกลาว รวมทัง้ การรับรูของผูรับบริการ
ผู มี ส วนไดเสี ย และประชาชนเกี่ ย วกั บ บทบาทหนาที่ ข องสํ า นั ก งานอั ย การจั ง หวั ด ยโสธรและ การ
ประชาสัมพันธของสานักงานอัยการจังหวัดยโสธร สามารถสะทอนไดจากผลการสํารวจความพึงพอใจและ
เชือ่ มัน่ ของผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสียและประชาชนทีม่ ตี อสานักงานอัยการจังหวัดยโสธร การสํารวจการรับ
รูของบุคคลตาง ๆ ดังกลาวเกีย่ วกับบทบาทหนาทีข่ องสานักงานอัยการสูงสุด และการสํารวจความพึงพอใจ
ตอการประชาสัมพันธของสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร ซึ่งจากสถิติการใหบริการประชาชนที่ผานมา
พบวา มีประชาชนมาขอรับบริการสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธรเปนจํานวนมาก และปญหาของการให
บริการของสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร คือ มีพื้นที่ใชสอยไมเพียงพอ งานที่ใหบริการประชาชนอยู
กระจัดกระจายไมตอเนื่องและไมเสร็จ ณ จุดเดียว ขาดความสวยงามและขาดสิ่งอานวยความสะดวกตางๆ
ที่จําเปนตองดําเนินการ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชตางๆ ในการปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ ไมทันสมัยเหมาะ
สมกับการใชงาน มีทนี่ งั่ รอรับบริการ มีการจัดนํา้ ดืม่ สะอาดไวบริการแกประชาชนผูมารับบริการไมเพียงพอ
เปนตน แตเปาหมายสูงสุดของการบริการคือ ความพึงพอใจของผูรับบริการ และยังมีพฤติกรรมอืน่ ทีไ่ มเหมาะ
สมตอประชาชนผูมารับบริการ ดานการอํานวยความสะดวกอาจมีความลาชา ไมไดรับความรวดเร็วเทาที่
ควร ทั้งนี้ เนื่องจากการใหบริการอาจยังขาดประสิทธิภาพ ซึ่งดังกลาวอาจเปนผลทําใหประชาชนมีความ
รูสึกตอการใหบริการไมสูดีนัก (สํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร, 2555, หนา 1- 2)
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จากสภาพปญหาดังกลาวในเบือ้ งตน ผูวิจยั ในฐานะเปนบุคลากรของสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร
จึงมีความสนใจที่ทําการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนทีมีตอการใหบริการของสํานักงานอัยการจังหวัด
ยโสธร เพื่อนําผลวิจัยไปใชเปนขอมูลสารสนเทศของหนวยงานและนําไปเปนขอมูลเพื่อพัฒนาระบบการให
บริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อการใหบริการของสํานักงานอัยการ จังหวัดยโสธร
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธรของ
ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ ตางกัน
2.3 เพือ่ ศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเกีย่ วกับการใหบริการของสํานักงานอัยการจังหวัด
ยโสธร
3. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรือ่ ง “ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อการใหบริการของสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร”
ใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนผูมารับบริการและติดตอราชการกับสํานักงาน
อัยการจังหวัดยโสธร ในเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เฉพาะวันทําการ
ของราชการประชาชนที่มาติดตอขอรับบริการสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร) จํานวน 670 คน (สถิติผูมา
ใชบริการเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2558) กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง (Sample Size) โดยใชสูตร
ของยามาเน (Taro Yamane) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2548, หนา 48)
3.2 การสุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กลาวคือ ประชาชนที่มา
ใชบริการสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร (ในเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น.วันจันทร –วันศุกร)ระหวาง
วันที่ 1 มีนาคม 2558 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 และไดบริการเรียบรอยแลว จึงเลือกคนนัน้ เปนตัวอยาง
จนครบตามจํานวนกลุมตัวอยางตามเดือน และตัวแปรควบคุม
3.3 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือตามขั้นตอนดังนี้
3.3.1 การศึกษาคนควาทฤษฎี แนวคิด เอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบสอบถาม
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการของสํานักงานอัยการจังหวัด นิยามศัพทเฉพาะ รวมถึงขอบเขตการให
บริการของสํานักงานอัยการจังหวัด และผลงานที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่จะวิจัย เพื่อใชเปนแนวทางในการ
สรางแบบสอบถาม
3.3.2 ศึกษารูปแบบ และวิธกี ารเขียนแบบสอบถามและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ เปน แนวทาง
ในการนํามาสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอของการใหบริการสํานักงาน
อัยการจังหวัดยโสธร โดยกําหนดขอบเขตและเนื้อหาของคําถามใหครอบคลุมเนื้อเรื่องที่ทําการวิจัย และ
ผูตอบแบบสอบถามสามารถตอบขอเท็จจริงได
3.3.3 รางแบบสอบถามโดยอาศัยกรอบแนวคิดทีเ่ กีย่ วของกับความพึงพอใจของประชาชนที่
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มีตอการใหบริการของสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร ทัง้ สีด่ าน โดยกําหนดขอบเขต และเนือ้ หาให ครอบคลุม
ตัวแปรที่วิจัย
3.3.4 นําแบบสอบถามทีผ่ วิู จยั สรางขึน้ เสนออาจารยทีป่ รึกษาสารนิพนธ และอาจารยทีป่ รึกษา
รวมเพื่อพิจารณาตรวจสอบ ขอความในแบบสอบถามทั้งในดานเนื้อหา ความ เขาใจ และการใชภาษาใหมี
ความเที่ยงตรงสอดคลองกับจุดมุงหมายของการวิจัย
3.3.5 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา
3.3.6 นําแบบสอบถามทีแ่ กไขแลวเสนอผูเชีย่ วชาญเพือ่ ตรวจสอบความเทีย่ งตรง ตามเนือ้ หา
(Content Validity) และตรวจสอบความถูกตองของภาษาแลวนําไปแกไข การหาคุณภาพของเครื่องมือที่
จัดทําขึ้นนี้ ประกอบดวย การหาคาความเที่ยงตรง (Validity) ตามดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม
กับวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence = IOC) และคาความเชื่อถือได (Reliability)
ผูเชี่ยวชาญสามทาน
3.3.7 ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมตามที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ จากขอคําถามจํานวน 27 ขอ เพื่อ
ใหไดแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจจากผูเชี่ยวชาญมาหาดัชนีความสอดคลอง
ผานการพิจารณาทั้ง 27 ขอ มีคา IOC เทากับ 1 จํานวน 27 ขอ
3.3.8 การวิเคราะหคาความเชื่อถือได (Reliability) ของเครื่องมือวัด โดยนําแบบสอบถามที่
ใชในการศึกษาวิจัยไปทําการทดลองใช (Try-out) จํานวน 30 ชุด ทดสอบกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง
ที่สํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร เพื่อนํากลับมาทดสอบหาคาความนาเชื่อถือได โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefﬁcient) ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับที่ระดับ. 92
3.3.9 นําแบบสอบถามเสนออาจารยทีป่ รึกษาสารนิพนธ และอาจารยทีป่ รึกษารวม พิจารณา
เปนครั้งสุดทาย แลวจัดพิมพฉบับสมบูรณเพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
4. ผลการวิจัย
4.1 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อการใหบริการของสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร โดยรวม
อยูในระดับมาก เมือ่ พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทัง้ สีด่ าน เรียงลําดับตามคาเฉลีย่ จากมาก
ไปหานอย ไดแก ดานสถานที่ใหบริการ ดานการอํานวยความสะดวก ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดาน
ระบบขั้นตอนการใหบริการ
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
ดานสถานที่ใหบริการ พบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงาน
อัยการจังหวัดยโสธร ดานสถานที่ใหบริการโดยรวม อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอ 1
ทีว่ า “มีความสะอาด เปนระเบียบ และมีแสงสวางเหมาะสมสําหรับการใหบริการ” สวนขอทีม่ คี าเฉลีย่ นอย
ที่สุด คือ ขอ 5 ที่วา “มีการจัดหนังสือพิมพ วารสาร ไวบริการผูมาติดตอขณะรอรับบริการ ไดอยางเหมาะ
สมและเพียงพอ”
ดานเจาหนาที่ผู ใหบริการ พบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต อการใหบริการของ
สํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ โดยรวม อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมาก
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ทีส่ ดุ คือ ขอ 2 ทีว่ า “เจาหนาทีพ่ ดู จาสุภาพ ยิม้ แยมแจมใส อัธยาศัยดี แตงกายสุภาพ การวางตัวเรียบรอย”
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ขอ 7 ที่วา “เจาหนาที่มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติงานตามหนาที่”
ดานระบบขัน้ ตอนการใหบริการ พบวา ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อการใหบริการของ
สํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร ดานระบบขัน้ ตอนการใหบริการ โดยรวม อยูในระดับมาก โดยขอทีม่ คี าเฉลีย่
มากที่สุด คือ ขอ 2 ที่วา “ขั้นตอนการใหบริการแตละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว” สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ ขอ 6 ที่วา “มีแบบฟอรมคํารองขอตาง ๆ คูมือและเอกสารที่จัดไวบริการอยางเพียงพอ”
ดานการอํานวยความสะดวก พบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ
สํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร ดานการอํานวยความสะดวก โดยรวม อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ขอ 6 ที่วา “การใหบริการจุดเดียว (One Stop Service) ไมตองติดตอหลายจุด” สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ขอ 1 ที่วา “จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ แกผูรับบริการ”
4.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนทีม่ เี พศ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มีความ
พึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร โดยรวม ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว
4.3 ประชาชนไดเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการของสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร ไดแก ควร
จัดทําคูมือเกีย่ วกับการใหบริการ และเอกสารเผยแพร เอกสารแนะนําการใหบริการมีขอมูลนอย และจัดจุด
บริการนํ้าดื่มใหเพียงพอ หรือควรมีมากกวาหนึ่งจุด
5. อภิปรายผลการวิจัย
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต อการใหบริการของสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร โดยรวม
อยูในระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้อภิปรายไดวา ประชาชนผูมารับบริการและติดตอราชการกับ
สํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร มีความพึงพอใจตอสถานทีใ่ หบริการทีม่ คี วามสะอาด การจัดสํานักงานมีความ
เปนระเบียบ มีแสงสวางเหมาะสมสําหรับการใหบริการ เจาหนาที่ผูใหบริการพูดจาสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส
อัธยาศัยดี แตงกายสุภาพ การวางตัวเรียบรอย ใหบริการประชาชนดวยความเสมอภาคเทาเทียมกันเรียง
ตามลําดับกอนหลัง และการใหบริการจุดเดียว (One Stop Service) ไมตองติดตอหลายจุด สอดคลองกับ
แนวคิดของ พิมลจรรย นามวัฒน และกิตติ วัฒนกุล (2532) ใหความหมายไววา บริการ หมายถึง “กิจกรรม
หรือการกระทําใดๆ ก็ตาม ที่องคการจัดใหมีขึ้นเพื่อใหบุคลากรขององคการไดรับความสะดวกสบายในการ
ปฏิบัติหนาที่ มีความมั่นคงในอาชีพและมีความพึงพอใจในงานที่ทํา กลาวโดยสรุปไดวาการใหบริการ ตอง
มีองคประกอบ 3 ประการ คือ ตองมีกิจกรรมหรือการกระทํา ตองจัดเพื่อสนองความตองการของมนุษยทั้ง
ในและนอกองคการที่ตองสราง ความพึงพอใจใหแกมนุษยทั้งในและนอกองคการเพื่อใหกิจกรรมหรืองาน
นั้นบรรลุเปาหมาย” ดังนั้นจึงทําใหระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงาน
อัยการจังหวัดยโสธร โดยรวม อยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจยั ของอรนุช ภักดีวสิ ทุ ธิพร (2550) ได
ทําวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสํานักงานอัยการ จังหวัดเชียงใหม พบวา
ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสํานักงานอัยการ จังหวัดเชียงใหม โดยรวม อยูในระดับ
มาก
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6. ขอเสนอแนะ
ประชาชนไดเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการของสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร ไดแก ควรจัดทํา
คูมือเกีย่ วกับการใหบริการ และเอกสารเผยแพร เอกสารแนะนําการใหบริการมีขอมูลนอย และจัดจุดบริการ
นํ้าดื่มใหเพียงพอ หรือควรมีมากกวาหนึ่งจุด
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ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง ทําใหผูวิจัยไดมีโอกาสศึกษา จึงขอกราบขอบพระคุณ
เปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ดร.สุวัฒน จิตตจันทร และรองศาสตราจารยอุดม พิริยสิงห อาจารยที่ปรึกษา
ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ตาง ๆ ตั้งแตตน
จนเสร็จสมบูรณ
ขอขอบพระคุณ ดร.ประพิศ โบราณมูล นางสุธาราวดี นาสูงชน และนางระพีพร แสนประดิษฐ
ผูเชีย่ วชาญในการตรวจสอบเครือ่ งมือเพือ่ การวิจยั ทีไ่ ดกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนชีแ้ นะแนวทาง
ในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ
ขอขอบพระคุณทานอัยการจังหวัดยโสธร ทีไ่ ดอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจยั ครัง้
นี้ดวยดี และขอขอบคุณประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางทุกทานที่ชวยกรุณาตอบแบบสอบถามดวยดี
ขอขอบคุณ เจาหนาทีห่ องสมุด/บรรณารักษ หองสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
รอยเอ็ดทุกทานที่อนุเคราะหและใหความสะดวกในการคนควาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ ที่ใหคําชี้แนะ
แนะนําดวยดีเสมอมา
คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจยั ขอมอบเปนเครือ่ งบูชาพระคุณบิดา มารดา
ครู อาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน
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