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บทคัดยอ
สารนิพนธนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพี่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของ

สํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร, 2) เพือ่เปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบรกิารของสํานกังานอัยการ
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 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test โดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรประกอบการวิเคราะห

ผลการวจัิยพบวา 1) ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอการใหบรกิารของสาํนกังานอยัการจงัหวดั
ยโสธร โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากท้ังสี่ดาน เรียงลําดับตาม
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานสถานที่ใหบริการ ดานการอํานวยความสะดวก ดานเจาหนาที่ผูให
บริการ และดานระบบขั้นตอนการใหบริการ ตามลําดับ 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนท่ีมี
เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มคีวามพึงพอใจตอการใหบรกิารของสํานกังานอัยการจังหวัดยโสธร 
โดยรวม ไมแตกตางกนั ไมเปนไปตามสมมติฐานทีต้ั่งไว และ 3) ประชาชนไดเสนอแนะเก่ียวกบัการใหบรกิาร
ของสํานกังานอัยการจังหวัดยโสธร ไดแก ควรจัดทาํคมูอืเก่ียวกับการใหบรกิาร 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.  ความสําคัญและท่ีมาของปญหาที่ทําการวิจัย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เคยมีพระราชบรมราโชวาท พระราชทานแกคณะ

กรรมการจัดงานนิติศาสตรรําลึก ครั้งที่ 2 ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2513 
ความตอนหนึง่วา “ประชาชนในทีบ่างสวนนัน้ไมทราบถงึกฎหมายดวยเหตท่ีุวา เจาหนาท่ี หรอืฝายปกครอง
ไมไดมีโอกาสไปชี้แจง และประชาชนเหลานั้นก็ไมมีโอกาสที่จะทราบวา เราจะวางหลักเกณฑไวอยางไร 
ซ่ึงเปนปญหาใหญที่จะทําใหปกครอง หรือ ความเรียบรอยเกิดข้ึนได ก็ตองนําความรูถึงประชาชน” และ
พระบรมราโชวาทพระราชทานแกคณะกรรมการเนติบัณฑิตรุน 22 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2516 ความ
ตอนหน่ึงวา”งานในดานกฎหมายเปนงานท่ีสําคัญสําหรับบานเมือง เพราะวาบานเมืองของเราจะตองมีกฎ
เกณฑ มีระเบียบการท่ีแนนแฟน เพื่อที่จะใหรักษาความยุติธรรมในหมูชน ความยุติธรรมน้ีบางที่ก็หายาก 
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เพราะวาพวกเราอยใูนจาํพวกทีย่อมตองการนกึถงึผลประโยชน ผลประโยชนจะตองอยใูนขอบเขต มฉิะนัน้
จะมกีารเบยีดเบียนซ่ึงกันและกัน กฎหมายก็มไีวสาํหรบัชวยบรรเทาเทานัน้เอง คอืเมือ่ความเบียดเบียนเกิด
ขึน้แลว กแ็กไขเพือ่ไมใหความเบยีดเบยีนนัน้ลกุลามไป ถาเราสามารถทีจ่ะรกัษาความเปนระเบียบและความ
ยุติธรรมได โลกเราก็จะอยูเย็นเปนสุขมีความสงบ เปนรากฐานสําหรับใหมีความเจริญกาวหนาไดตามความ
ประสงค” (สํานักงานอัยการสูงสุด, 2552, หนา 6-8)

สํานักงานอัยการ มีหนาที่ในการใหความชวยเหลือประชาชนทางดานกฎหมาย ใหคําปรึกษาทาง
อรรถคดี ในคดีแพง หรอืคดีปกครอง มอีาํนาจและหนาท่ีดาํเนนิคดแีทนรัฐบาล หนวยงานของรัฐทีเ่ปนองคกร
ตามรฐัธรรมนูญ ราชการสวนกลาง หรอืราชการสวนภมูภิาคในศาล หรอืในกระบวนการทางอนุญาโตตลุาการ
ทัง้ปวง กบัมอํีานาจและหนาทีต่ามกฎหมายอ่ืนซึง่บญัญตัวิาเปนอาํนาจและหนาทีข่องสาํนกังานอยัการสงูสดุ
หรือพนักงานอัยการ อันจะเปนการชวยใหประชาชนไดทราบถึงสิทธิและหนาที่ของตน ทั้งนี้เพื่อขจัดความ
ไมรกูฎหมาย ปองกนัการถกูเอารัดเอาเปรยีบ และถกูกดขีข่มเหงดวยเหตอุนัไมเปนธรรม นบัวาเปนการเสรมิ
สรางความเปนธรรมใหแกสังคมมากยิ่งขึ้น (สํานักงานอัยการสูงสุด, 2552, หนา 11-12)

สํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร ถือไดวาเปนหนวยงานหนึ่งในสวนภูมิภาคของสํานักงานอัยการ
สูงสุด เนื่องจากมีภารกิจหลักในการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา การรักษาผลประโยชนของรัฐ รวมทั้ง
การคมุครองสิทธเิสรภีาพและชวยเหลอืทางกฎหมายแกประชาชน และสานกังานอัยการจังหวดัเปนองคการ
ในกระบวนการยุติธรรม (Process of Judgement) จึงตองปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพอยางมืออาชีพ 
(Professional) กอเกิดประสิทธิผลตอประเทศชาติอยางแทจริง ในขณะเดียวกันตองใหความสําคัญกับการ
ประชาสมัพนัธดวย ซึง่ทัง้สองประการน้ีจะสงผลสานกังานอยัการสงูสดุมภีาพลกัษณ (Image) ทีด่เีปนทีเ่ชือ่
มั่นศรัทธาของหนวยงานผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ผูรับบริการและผูประชาชน มากย่ิงข้ึนตอไป 
ผลของการดาํเนนิการตามภารกจิของสาํนักงานอยัการจงัหวดัยโสธรดงักลาว รวมทัง้การรบัรขูองผรูบับรกิาร 
ผูมีสวนไดเสียและประชาชนเก่ียวกับบทบาทหนาที่ของสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธรและ การ
ประชาสัมพันธของสานักงานอัยการจังหวัดยโสธร สามารถสะทอนไดจากผลการสํารวจความพึงพอใจและ
เชือ่ม่ันของผูรบับริการ ผมูสีวนไดเสยีและประชาชนท่ีมตีอสานักงานอัยการจังหวดัยโสธร การสํารวจการรับ
รขูองบคุคลตาง ๆ  ดงักลาวเก่ียวกบับทบาทหนาทีข่องสานักงานอัยการสูงสดุ และการสํารวจความพึงพอใจ
ตอการประชาสัมพันธของสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร ซึ่งจากสถิติการใหบริการประชาชนที่ผานมา 
พบวา มีประชาชนมาขอรับบริการสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธรเปนจํานวนมาก และปญหาของการให
บริการของสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร คือ มีพื้นท่ีใชสอยไมเพียงพอ งานที่ใหบริการประชาชนอยู
กระจัดกระจายไมตอเนื่องและไมเสร็จ ณ จุดเดียว ขาดความสวยงามและขาดส่ิงอานวยความสะดวกตางๆ 
ที่จําเปนตองดําเนินการ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชตางๆ ในการปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ ไมทันสมัยเหมาะ
สมกบัการใชงาน มทีีน่ัง่รอรบับรกิาร มกีารจัดนํา้ดืม่สะอาดไวบรกิารแกประชาชนผมูารบับรกิารไมเพยีงพอ 
เปนตน แตเปาหมายสงูสดุของการบรกิารคอื ความพงึพอใจของผรูบับรกิาร และยงัมพีฤติกรรมอืน่ทีไ่มเหมาะ
สมตอประชาชนผูมารับบริการ ดานการอํานวยความสะดวกอาจมีความลาชา ไมไดรับความรวดเร็วเทาที่
ควร ทั้งนี้ เนื่องจากการใหบริการอาจยังขาดประสิทธิภาพ ซึ่งดังกลาวอาจเปนผลทําใหประชาชนมีความ
รูสึกตอการใหบริการไมสูดีนัก (สํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร, 2555, หนา 1- 2)
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จากสภาพปญหาดงักลาวในเบือ้งตน ผวูจิยัในฐานะเปนบุคลากรของสาํนกังานอยัการจงัหวดัยโสธร 
จึงมีความสนใจที่ทําการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนทีมีตอการใหบริการของสํานักงานอัยการจังหวัด
ยโสธร เพื่อนําผลวิจัยไปใชเปนขอมูลสารสนเทศของหนวยงานและนําไปเปนขอมูลเพื่อพัฒนาระบบการให
บริการใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นตอไป

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอการใหบรกิารของสาํนกังานอยัการ จงัหวดัยโสธร
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธรของ

ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ ตางกัน
2.3  เพือ่ศกึษาขอเสนอแนะแนวทางการพฒันาเกีย่วกบัการใหบรกิารของสาํนกังานอยัการจงัหวดั

ยโสธร 

3.  วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยัเรือ่ง “ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมตีอการใหบริการของสํานักงานอัยการจังหวดัยโสธร”

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
ใชบริการสํานกังานอัยการจังหวดัยโสธร (ในเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น.วนัจันทร –วนัศุกร)ระหวาง
วนัที ่1 มนีาคม 2558 ถงึ วนัที ่31 พฤษภาคม 2558 และไดบรกิารเรยีบรอยแลว จงึเลอืกคนนัน้เปนตวัอยาง
จนครบตามจํานวนกลุมตัวอยางตามเดือน และตัวแปรควบคุม

3.3  การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือตามขั้นตอนดังนี้
  3.3.1 การศึกษาคนควาทฤษฎี แนวคิด เอกสาร และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับแบบสอบถาม

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการของสํานักงานอัยการจังหวัด นิยามศัพทเฉพาะ รวมถึงขอบเขตการให
บริการของสํานักงานอัยการจังหวัด และผลงานที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่จะวิจัย เพื่อใชเปนแนวทางในการ
สรางแบบสอบถาม

  3.3.2  ศกึษารูปแบบ และวธิกีารเขยีนแบบสอบถามและงานวจิยัท่ีเกีย่วของ เพือ่เปน แนวทาง
ในการนํามาสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอของการใหบริการสํานักงาน
อัยการจังหวัดยโสธร โดยกําหนดขอบเขตและเน้ือหาของคําถามใหครอบคลุมเน้ือเร่ืองท่ีทําการวิจัย และ
ผูตอบแบบสอบถามสามารถตอบขอเท็จจริงได

  3.3.3  รางแบบสอบถามโดยอาศยักรอบแนวคดิทีเ่กีย่วของกับความพึงพอใจของประชาชนที่
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มตีอการใหบรกิารของสาํนกังานอยัการจงัหวดัยโสธร ทัง้ส่ีดาน โดยกาํหนดขอบเขต และเนือ้หาให ครอบคลมุ
ตัวแปรที่วิจัย

  3.3.4  นาํแบบสอบถามท่ีผวูจิยัสรางขึน้เสนออาจารยท่ีปรกึษาสารนิพนธ และอาจารยทีป่รกึษา
รวมเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ ขอความในแบบสอบถามทั้งในดานเนื้อหา ความ เขาใจ และการใชภาษาใหมี
ความเที่ยงตรงสอดคลองกับจุดมุงหมายของการวิจัย

  3.3.5 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา 
  3.3.6  นาํแบบสอบถามท่ีแกไขแลวเสนอผเูชีย่วชาญเพือ่ตรวจสอบความเทีย่งตรง ตามเนือ้หา 

(Content Validity) และตรวจสอบความถูกตองของภาษาแลวนําไปแกไข การหาคุณภาพของเครื่องมือที่
จัดทําขึ้นน้ี ประกอบดวย การหาคาความเที่ยงตรง (Validity) ตามดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม
กับวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence = IOC) และคาความเช่ือถือได (Reliability) 
ผูเชี่ยวชาญสามทาน

  3.3.7  ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมตามท่ีผูเช่ียวชาญเสนอแนะ จากขอคําถามจํานวน 27 ขอ เพื่อ
ใหไดแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงพินิจจากผูเชี่ยวชาญมาหาดัชนีความสอดคลอง 
ผานการพิจารณาทั้ง 27 ขอ มีคา IOC เทากับ 1 จํานวน 27 ขอ

  3.3.8  การวิเคราะหคาความเช่ือถือได (Reliability) ของเคร่ืองมือวัด โดยนําแบบสอบถามท่ี
ใชในการศึกษาวิจัยไปทําการทดลองใช (Try-out) จํานวน 30 ชุด ทดสอบกับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง
ที่สํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร เพื่อนํากลับมาทดสอบหาคาความนาเชื่อถือได โดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับท่ีระดับ. 92

  3.3.9  นาํแบบสอบถามเสนออาจารยท่ีปรกึษาสารนิพนธ และอาจารยทีป่รกึษารวม พจิารณา
เปนคร้ังสุดทาย แลวจัดพิมพฉบับสมบูรณเพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป

4.  ผลการวิจัย
4.1 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอการใหบรกิารของสาํนกังานอยัการจังหวดัยโสธร โดยรวม 

อยใูนระดบัมาก เมือ่พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยใูนระดบัมากทัง้สีด่าน เรยีงลาํดบัตามคาเฉลีย่จากมาก
ไปหานอย ไดแก ดานสถานที่ใหบริการ ดานการอํานวยความสะดวก ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดาน
ระบบขั้นตอนการใหบริการ 

  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
   ดานสถานที่ใหบริการ พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของสํานักงาน

อัยการจังหวัดยโสธร ดานสถานท่ีใหบริการโดยรวม อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ขอ 1 
ทีว่า “มคีวามสะอาด เปนระเบียบ และมีแสงสวางเหมาะสมสําหรับการใหบรกิาร” สวนขอท่ีมคีาเฉล่ียนอย
ที่สุด คือ ขอ 5 ที่วา “มีการจัดหนังสือพิมพ วารสาร ไวบริการผูมาติดตอขณะรอรับบริการ ไดอยางเหมาะ
สมและเพียงพอ”

   ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของ
สํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ โดยรวม อยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยมาก
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ทีสุ่ด คอื ขอ 2 ทีว่า “เจาหนาทีพ่ดูจาสภุาพ ยิม้แยมแจมใส อธัยาศยัด ีแตงกายสภุาพ การวางตวัเรยีบรอย” 
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ขอ 7 ที่วา “เจาหนาที่มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติงานตามหนาที่”

   ดานระบบขัน้ตอนการใหบรกิาร พบวา ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอการใหบรกิารของ
สาํนกังานอยัการจงัหวดัยโสธร ดานระบบขัน้ตอนการใหบรกิาร โดยรวม อยใูนระดบัมาก โดยขอทีม่คีาเฉลีย่
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 ประชาชนท่ีมเีพศ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มคีวาม
พงึพอใจตอการใหบรกิารของสาํนักงานอยัการจงัหวดัยโสธร โดยรวม ไมแตกตางกนั ไมเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว 

4.3 ประชาชนไดเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการของสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร ไดแก ควร
จดัทาํคมูอืเก่ียวกับการใหบรกิาร และเอกสารเผยแพร เอกสารแนะนําการใหบรกิารมีขอมลูนอย และจัดจดุ
บริการนํ้าดื่มใหเพียงพอ หรือควรมีมากกวาหนึ่งจุด

5.  อภิปรายผลการวิจัย
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร โดยรวม 

อยูในระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้อภิปรายไดวา ประชาชนผูมารับบริการและติดตอราชการกับ
สํานักงานอยัการจงัหวดัยโสธร มคีวามพงึพอใจตอสถานทีใ่หบรกิารทีม่คีวามสะอาด การจดัสาํนกังานมคีวาม
เปนระเบียบ มีแสงสวางเหมาะสมสําหรับการใหบริการ เจาหนาที่ผูใหบริการพูดจาสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส 
อัธยาศัยดี แตงกายสุภาพ การวางตัวเรียบรอย ใหบริการประชาชนดวยความเสมอภาคเทาเทียมกันเรียง
ตามลําดับกอนหลัง และการใหบริการจุดเดียว (One Stop Service) ไมตองติดตอหลายจุด สอดคลองกับ
แนวคิดของ พมิลจรรย นามวัฒน และกิตติ วฒันกุล (2532) ใหความหมายไววา บรกิาร หมายถึง “กิจกรรม
หรือการกระทําใดๆ ก็ตาม ที่องคการจัดใหมีขึ้นเพื่อใหบุคลากรขององคการไดรับความสะดวกสบายในการ
ปฏิบัติหนาที่ มีความมั่นคงในอาชีพและมีความพึงพอใจในงานที่ทํา กลาวโดยสรุปไดวาการใหบริการ ตอง
มีองคประกอบ 3 ประการ คือ ตองมีกิจกรรมหรือการกระทํา ตองจัดเพื่อสนองความตองการของมนุษยทั้ง
ในและนอกองคการที่ตองสราง ความพึงพอใจใหแกมนุษยท้ังในและนอกองคการเพื่อใหกิจกรรมหรืองาน
นั้นบรรลุเปาหมาย” ดังนั้นจึงทําใหระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของสํานักงาน
อยัการจงัหวดัยโสธร โดยรวม อยใูนระดบัมาก สอดคลองกับผลการวจัิยของอรนชุ ภกัดวีสิทุธพิร (2550) ได
ทําวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสํานักงานอัยการ จังหวัดเชียงใหม พบวา 
ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสํานักงานอัยการ จังหวัดเชียงใหม โดยรวม อยูในระดับ
มาก
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6.  ขอเสนอแนะ
ประชาชนไดเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการของสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร ไดแก ควรจัดทํา

คมูอืเกีย่วกบัการใหบรกิาร และเอกสารเผยแพร เอกสารแนะนาํการใหบรกิารมขีอมลูนอย และจดัจดุบรกิาร
นํ้าดื่มใหเพียงพอ หรือควรมีมากกวาหน่ึงจุด

7.  เอกสารอางอิง
กัลยา วานิชยบัญชา. (2548). สถิติสําหรับงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสถิติคณะพาณิชยศาสตร

และบัญชี. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
พิมลจรรย นามวัฒนและกิตติ วัฒนกุล. (2532). ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
อรนุช ภกัดวีสิทุธพิร. (2550). ความพงึพอใจของผรัูบบรกิารตอการใหบรกิารของสาํนกังานอัยการ จงัหวดั

เชียงใหม. วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
สํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร. (2555). รายงานประจําป 2555. ยโสธร : สํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร.
สํานักงานอัยการสูงสุด. (2552). คูมือการปฏิบัติงานและรวมระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุด. กรุงเทพ

มหานคร : สํานักงานอัยการสูงสุด.

8.  คําขอบคุณ
สารนิพนธเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของสํานักงานอัยการจังหวัด

ยโสธร” สําเร็จไดเพราะมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด ที่ไดเปดสอนหลักสูตรรัฐ
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 
ผเูชีย่วชาญในการตรวจสอบเครือ่งมอืเพือ่การวจิยั ทีไ่ดกรณุาใหคาํปรกึษา แนะนาํ ตลอดจนชีแ้นะแนวทาง
ในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ

ขอขอบพระคณุทานอยัการจงัหวดัยโสธร ท่ีไดอนเุคราะหในการเกบ็รวบรวมขอมลูในการวจิยัครัง้
นี้ดวยดี และขอขอบคุณประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางทุกทานที่ชวยกรุณาตอบแบบสอบถามดวยดี

ขอขอบคุณ เจาหนาท่ีหองสมุด/บรรณารักษ หองสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วทิยาเขต
รอยเอ็ดทุกทานที่อนุเคราะหและใหความสะดวกในการคนควาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ ท่ีใหคําช้ีแนะ 
แนะนําดวยดีเสมอมา

คณุคาและประโยชนอนัพงึมจีากสารนิพนธฉบับนี ้ผวูจิยัขอมอบเปนเครือ่งบูชาพระคณุบดิา มารดา 
ครู อาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน


