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ความเปนมาของปญหาการวิจัย

ระเบียบวิธีการวิจัย

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 222 บัญญัติใหศาลยุติธรรมมีหนวยงาน
ธุรการของศาลยุติธรรมที่เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ เพื่อให
ศาลสามารถอํานวยความเปนธรรมใหแกประชาชนผูมีคดีความอยางรวดเร็ว สะดวก เที่ยงธรรม เทาเทียมกัน
มีความโปรงใสที่สามารถตรวจสอบได สํานักงานประจําศาลจังหวัดหนองคาย (ตอจากนี้ไป เรียกวา สํานักงานฯ)
เปนหนวยงานธุรการของศาล ในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
2. สํานักงานฯ ไดประสบปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปญหาดานการเกิด
ประโยชนสุขของประชาชน การเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ดานการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดานการ
ปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ และดานการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน
3. สํานักงานฯ อาจนําผลการศึกษาเปนขอมูลประกอบการจัดทํากฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือแนวปฏิบัติที่
สอดคลองและการสนองความตองการของประชาชนผูรับบริการ รวมทั้งอาจใชขอมูลเพื่อหาแนวทางพัฒนาการ
บริหารจัดการดานการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการใหบริการประชาชนของสํานักงานฯ
2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดานการใหบริการประชาชนของสํานักงานฯ
3. ศึกษาภาพรวมของแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดานการใหบริการประชาชนของสํานักงานฯ

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การพัฒนา หมายถึง การที่หนวยงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง สํานักงานฯ ดําเนินการใหชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชนมีความสุข ความสะดวกสบาย ความอยูดีกินดี ความเจริญทางศิลปวัฒนธรรมและจิตใจ และความสงบ
สันติ ทั้งนี้ ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 7 ดาน
การบริหารจัดการ (management administration) หมายถึง การดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของ
สํานักงานฯ ตามวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดประโยชนตอประชาชนและประเทศชาติตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 7 ดาน
การใหบริการประชาชน หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง สํานักงานฯ จนแลวเสร็จตามคําขอ หรือสิทธิที่ประชาชนจะไดรับบริการที่ดีจากสํานักงานฯ
การบริหารกิจการบานเมืองเมืองที่ 7 ดาน หมายถึง แนวทางการบริหารจัดการแนวทางหนึ่ง หรือ
กรอบแนวคิด หรือตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่นํามาปรับใชในการศึกษาวิเคราะหในที่นี้ กรอบแนวคิดนี้สอดคลอง
กับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ประกอบดวย 7 ดาน”
ไดแก ดาน (1) การเกิดประโยชนสุขของประชาชน (2) การเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ (3) การมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุมคา (4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (5) การปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ (6) การอํานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน และ (7) การประเมินผลการปฏิบัติราชการอยาง
สม่ําเสมอ โดยผูศึกษาไดนํามาเปนกรอบแนวคิด และปรับใชในการจัดกลุมและวิเคราะห “ปญหาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการดานการใหบริการประชาชนของสํานักงานฯ และแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดานการใหบริการ
ประชาชนของสํานักงานฯ” ที่เปนวัตถุประสงคการวิจัยที่สําคัญ

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ใชในการศึกษาแบงเปน 2 ประเภท ประเภทที่หนึ่ง ไดแก
ขาราชการและลูกจางของสํานักงานฯ จํานวน 45 คน และประเภทที่สอง ไดแก ประชาชนผูรับบริการในเขตพื้นที่
ของสํานักงานฯ จํานวน 25,856 คน รวมประชากรทั้ง 2 ประเภท 25,901 คน กลุมตัวอยางแบงเปน 2 ประเภทเชนกัน
ประเภทที่หนึ่งใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 45 คน สวนประเภทที่สองไดมาจากการคํานวณ
โดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane. 1967 : 398) ที่ระดับความเชื่อมั่น 97% มีความคลาดเคลื่อนของ
การสุมตัวอยางที่ระดับ .03 ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 1,065 คน รวมเปนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เทากับ
1,110 คน

สรุปผลและอภิปรายผล
1. ผลการศึกษาปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการใหบริการประชาชนของสํานักงานฯ ตามแนวทาง
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 7 ดาน กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับปานกลางทุกขอคําถามทั้ง 7 ดาน
2. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดานการใหบริการประชาชนของสํานักงานฯ ตามแนวทาง
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 7 ดาน กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับมากทุกขอคําถามทั้ง 7 ดาน
3. ผลการศึกษาภาพรวมแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดานการใหบริการประชาชนของสํานักงานฯ
กลุมตัวลวนเห็นดวยในระดับมากทั้ง 2 ขอคําถาม ที่สําคัญ คือ ในภาพรวม ปจจุบันสํานักงานฯ มีแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการดานการใหบริการประชาชนที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากกวาในอดีต

ขอเสนอแนะการวิจัย
สํานักงานฯ ควรดําเนินการ ดังนี้
1. ควรกําหนดนโยบายและมีมาตรการปฏิบัติงานที่แนนอนชัดเจนที่มุงเนนการดําเนินงานโดยถือวาประชาชน
เปนศูนยกลางที่จะไดรับบริการจากสํานักงานฯ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในเรื่องจิตใจที่จะใหบริการ เพื่อใหเปน
ศาลที่ประชาชนเขาถึงไดอยางถูกตองชัดเจนในเรื่องการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน
2. ควรกําหนดเปนนโยบายที่สงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถดานการใหบริการประชาชนของ
ขาราชการ โดยการพัฒนาขาราชการควรครอบคลุมในดานทักษะ หรือความชํานาญ ความรู ทัศนคติ และ
บุคลิกภาพ
3. ควรกําหนดหลักเกณฑ การควบคุม ติดตาม และกํากับการใชอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของ
ขาราชการของสํานักงานฯ ที่ปฏิบัติงานดานการใหบริการประชาชนไวโดยเปดเผย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
ปรับปรุงขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานใหรวดเร็ว ทันสมัย คํานึงถึงความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
รวมทั้งเพิ่มชองทางบริการใหสะดวก รวดเร็ว ใกลชิด ทั่วถึง นาเชื่อถือ ถูกตอง เสมอภาค เปนธรรม โปรงใส และ
ตรวจสอบได
4. ควรกําหนดเปนนโยบายและแผนงานที่ชัดเจนในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมแสดงความ
คิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหบริการประชาชนของสํานักงานฯ เชน การจัดให
มีตูรับฟงความคิดเห็น หรือรับเรื่องราวรองทุกขสําหรับการปรับปรุงการใหบริการประชาชน
5. ควรกําหนดระยะเวลาเวลาแลวเสร็จของการปฏิบัติงานใหบริการประชาชนของแตละงาน พรอมติดประกาศ
ใหขาราชการของสํานักงานฯ และประชาชนทราบและเขาใจอยางชัดเจน

แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปที่สําเร็จการศึกษา 2553
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Public Administration
School of Management Sciences Sukhothai Thammathirat Open University 2010

