ประธานกรรมการที่ปรึกษา รศ.ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
ความเปนมาของปญหาการวิจัย
สํานักงานอัยการจังหวัดสุราษฎรธานีไดประสบปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อใหบริการประชาชน
โดยเฉพาะอยางยิ่ ง (1) ปญหาดานการบริหารทรัพยากรมนุษย เชน สํานัก งานอัยการจัง หวัด สุร าษฎรธานีไมใ ห
ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรมากเทาที่ควร (2) ปญหาดานการบริหารงบประมาณ เชน สํานักงาน
อัยการจังหวัดสุราษฎรธานีไมไดใชจายงบประมาณอยางประหยัด คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด และ (3) ปญหาดาน
การวัดผล หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน เชน สํานักงานอัยการจัง หวัดสุร าษฎรธานีไมเ ปดโอกาสใหประชาชน
ผูรับบริการหรือหนวยงานภายนอกเขามามีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อใหบริการประชาชนของสํานักงานอัยการจังหวัดสุราษฎรธานี
2. ศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อใหบริการประชาชนของสํานักงานอัยการจังหวัดสุราษฎรธานี
3. ศึกษาแนวโนมการบริหารจัดการเพื่อใหบริการประชาชนของสํานักงานอัยการจังหวัดสุราษฎรธานี

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ผูศึกษาไดทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดหรือความหมายของการพัฒนา แนวโนม การบริหารจัดการ
และการใหบริการประชาชน จากนักวิชาการแลวนํามาสรุปเปนความคิดเห็นของผูศึกษาเองในการใหค วามหมายของ
คําดังกลาว รวมถึงกรอบแนวคิดเพื่อใชในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
1. การพัฒนา หมายถึง การกําหนดและวางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติง านไวลวงหนา และมุง เนนใหเ กิดการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อใหบริการประชาชนผูรับบริการของสํานักงานอัยการจัง หวัดสุร าษฎรธานี
ตามกรอบแนวคิด 11M
2. แนวโนม หมายถึง การคาดการณเหตุการณในอนาคตโดยผูเชี่ยวชาญ หรือผูมีประสบการณเฉพาะดานนั้น ๆ
จากการเปลี่ยนแปลงที่ตอเนื่องจากอดีตถึงปจจุบันเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อใหบริการประชาชนของสํานักงาน
อัยการจังหวัดสุราษฎรธานี ตามกรอบแนวคิด 11M
3. การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงาน หรือแนวทางการปฏิบัติงานใด ๆ ของสํานักงานอัยการจัง หวัด
สุราษฎรธานี หรือบุคลากรของสํานักงานอัยการจัง หวัดสุร าษฎรธานีที่เ กี่ยวกับการใหบริการประชาชน ตามกรอบ
แนวคิด 11M
4. การใหบริการประชาชน หมายถึง การอํานวยความสะดวก หรือการดําเนินการใด ๆ ของสํานักงานอัยการ
จังหวัดสุราษฎรธานีตอประชาชนที่รวดเร็ว ทันเวลา และมีการใชทรัพยากรอยางเหมาะสม โดยคํานึง ถึง ผลประโยชน
ของประชาชน รวมทั้งมีการประเมินผลดวย ตามกรอบแนวคิด 11M
5. กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ผูศึกษาไดกําหนดตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน คือ ปญหา การพัฒนา และ
แนวโนมการบริหารจัด การเพื่อใหบริการประชาชนของสํานักงานอัยการจัง หวัดสุร าษฎรธานี จัดกลุมและการ
วิเคราะหตามกรอบแนวคิด 11M ที่ประกอบดวย 11 ดาน ไดแก (1) การบริหารทรัพยากรมนุษย (Man) (2) การบริหาร
งบประมาณ (Money) (3) การบริหารงานทั่วไป (Management) (4) การบริหารวัสดุอุปกรณ (Material) (5) การ
บริหารคุณธรรม (Morality) (6) การใหบริการประชาชน (Market) (7) การบริหารขาวสาร หรือขอมูลขาวสาร
(Message) (8) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค (Method) (9) การบริหารเวลา หรือกรอบเวลาในการปฏิบัติง าน
(Minute) (10) การประสานงาน หรือการประนีประนอม (Mediation) และ (11) การวัดผล หรือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Measurement) แตในที่นี้ผูศึกษานํามาปรับใช 10 ดาน โดยตัดดานการใหบริการประชาชนออก เนื่องจาก
ในการวิจัยครั้งนี้เนนดานการใหบริการประชาชนอยูแลว เห็นไดอยางชัดเจนจากหัวขอวิทยานิพนธ และวัตถุประสงค
การวิจัยที่มีคําวา การใหบริการประชาชนรวมอยูดวย และตัวแปรตาม คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาและ
แนวโนมการบริหารจัดการเพื่อใหบริการประชาชนของสํานักงานอัยการจังหวัดสุราษฎรธานี

กรรมการที่ปรึกษา อาจารย พลเอกศิรนิ ทร ธูปกล่ํา
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ประชาชนผูรับบริการของสํานักงานอัยการจัง หวัด
สุร าษฎรธานี รวมทั้ง สิ้น 1,692 คน กลุมตัวอยางซึ่ง เปนตัวแทนของประชากรดัง กลา ว
ไดมาจากการคํานวณโดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ร ะดับความเชื่อมั่น
98% ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ระดับ 0.02 มีจํานวน 1,009 คน

สรุปผลและอภิปรายผล
1. สรุปผลการศึกษาปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อใหบริการประชาชนของ
สํานักงานอัยการจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับ
ปานกลางทั้ง 10 ดาน เนื่องจากกลุมตัวอยางเห็นวา สํานักงานอัยการจัง หวัดสุร าษฎรธานี
ไมใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรเพื่อใหบริการประชาชนมากเทาที่ควร
2. สรุป ผลการศึ กษาการพัฒนาการบริ หารจัดการเพื่อใหบริ การประชาชนของ
สํานักงานอัยการจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับ
ปานกลางทั้ง 10 ดาน เนื่องจากกลุมตัวอยางเห็นวา สํานักงานอัยการจัง หวัดสุร าษฎรธานี
เปดโอกาสใหประชาชนผูรับบริการ หรือหนวยงานภายนอกเขามามีสวนรวมในการวัดผล
หรือการประเมินผลการปฏิบัติงานใหบริการประชาชนไมมากเทาที่ควร
3. สรุป ผลการศึก ษาแนวโน มการบริห ารจัด การเพื่ อให บริ การประชาชนของ
สํานักงานอัยการจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับปานกลาง
ตอแนวโน มการบริ หารจั ดการเพื่อ ให บริ การประชาชนของสํา นัก งานอั ยการจัง หวั ด
สุร าษฎรธานี ทั้ง 10 ด าน เนื่องจากกลุมตัว อยางเห็นวา ถึง แมสํ านักงานอัยการจัง หวั ด
สุราษฎรธานีไดสงเสริมการพัฒนาคุณภาพบุคลากรโดยใหทุนการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
ก็ตาม แตการใหทุนการศึกษาดังกลาวมีขอจํากัดเฉพาะบุคลากรบางประเภทเทานั้น

ขอเสนอแนะการวิจัย
1. สํานักงานอัยการจัง หวัดสุร าษฎรธานีค วรกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพของบุคลากรอยางชัดเจน จริงจัง ตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติง าน
และสงเสริมบุคลากรใหมีจิตสํานึกที่ดีงามในการปฏิบัติงานใหบริการประชาชน
2. สํานักงานอัยการจังหวัดสุราษฎรธานีค วรกําหนดมาตรการใชจายงบประมาณ
และสรางระเบียบวินัยในการใชจายเงินงบประมาณ เนนความประหยัด คุมคา และเกิด
ประโยชนสู ง สุด รวมทั้ ง ควบคุม ติ ดตาม และตรวจสอบการใชจ ายงบประมาณอยา ง
เครงครัด
3. สํานักงานอัยการจังหวัดสุราษฎรธานีควรกําหนดนโยบายในการสนับสนุนและ
เปดโอกาสใหประชาชน หรือหนวยงานภายนอกเขามามีสวนรวมในการวัดผล หรือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานใหบริการประชาชนอยางสม่ําเสมอ
4. สํานักงานอัยการจังหวัดสุร าษฎรธานีค วรกําหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่อง
การประสานงานกับหนวยงานอื่น เพื่อสรางเครือขายการทํางานใหบริการประชาชนที่
ครอบคลุม เปนการแลกเปลี่ยนความรูและเทคนิคในการปฏิบัติง านรวมกัน โดยอาศัยและ
เกื้อกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี
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