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บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของส านักงานคดีปกครองเชยีงใหม ่

น ามาปรับปรุงบริการของส านักงานคดีปกครองเชียงใหม่โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

และใช้แบบสัมภาษณ์ แล้ววิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย การศึกษาระดับ

ปริญญาโท มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานคดีปกครองเชียงใหม่สามารถจ าแนกได้ดังนี้คือ  

ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ ในระดับมาก ด้านการตอบสนอง 

อย่างรวดเร็วผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านความเชื่อม่ันหรือมั่นใจผู้ตอบแบบสอบถาม

มคีวามพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดับมาก ด้านการเข้าถึงจิตใจหรือเอาใจใส่ผู้รับบริการผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ

โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านลักษณะทางกายภาพหรือสิ่งท่ีสัมผัสได้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวม  

อยู่ในระดับมาก  

ABSTRACT 

The purpose of this study was to service quality development of Office of Chiang Mai  Administrative Cases, 

by questionnaires were used as a tool to collect data from the population and taking field notes and analyzing 

them. The findings showed that most respondents were male,and graduated in Master Degree. satisfaction and 

confidence in the quality of service provided by Office of Chiang Mai Administrative Case, could be classified into 

each of the following components of the service quality concept.Reliability: Respondents were satisfied, included in 

an overall high level.Responsive: Respondents were satisfied in an overall high level. 

Assurance: Respondents were satisfied in an overall high level.Empathy:  Respondents were satisfied in an overall 

highest level.Tangible: Respondents were satisfied in an overall high level. 

บทน า 

ส านักงานคดีปกครองเชียงใหม่ เป็นส่วนราชการในสังกัดของส านักงานอัยการสูงสุด จัดตั้งขึ้นเพื่อด าเนินคดี 

ว่าต่างฟ้องคดี  (ฟ้องคดี) และแก้ต่าง (ท าค าให้การยื่นต่อศาล) คดีปกครองให้แก่ส่วนราชการทุกแห่งรวมถึง 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  

ซึ่งหน่วยราชการต่างๆ หรือหน่วยงานทางปกครองรวมถึงเจ้าหน้าท่ีของรัฐก็จะมอบอ านาจให้พนักงานอัยการประจ า

ส านักงานคดีปกครองเชยีงใหมด่ าเนนิคดปีกครองแทน โดยท่ีพระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 เร่ืองการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีมาตรา 6 ก าหนดให้รัฐต้องพัฒนาระบบ 

การบริหารงานภาครัฐเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (ซึ่งเป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี) และการบริหารราชการนั้นจะต้อง

ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 

ของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น รวมท้ังมีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 

ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการอย่างสม่ าเสมอโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ควบคู่ไปกับ 

การป รับป รุง รูปแบบและวิ ธีการท างาน  เพื่ อ ให้ การบ ริหารราชการแผ่นดิน เป็น ไปอย่างมี ประสิ ท ธิภาพ  

และพระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 8 เร่ือง การประเมนิผล

การปฏิบัติราชการ ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ส่วนราชการปฏิบัติงาน  

ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ทางราชการได้ให้

ความส าคัญในการท่ีส่วนราชการ ข้าราชการ รวมท้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ ตอ้งให้บริการแก่ประชาชน

หรือผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพให้เกิดความพงึพอใจแก่ผู้รับบริการ ส าหรับการศึกษานีเ้พื่อท าให้ทราบถึงคุณภาพบริการ

ของส านักงานคดีปกครองเชียงใหม่และเพื่อน าผลท่ีได้จากการศึกษาน าไปปรับปรุงบริการของส านักงานคดีปกครอง

เชยีงใหมม่ปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ตอ่ไป 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการและคุณภาพการบรกิาร 

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ (Service Quality) ได้ก าหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้วัดคุณภาพในการให้บริการ 

(Dimension of Service Quality) ไว้ 5 ด้าน คือด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ 

(Responsiveness) ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ (Assurance) ด้านการรู้จัก เข้าใจและรับรู้ความต้องการของ

ผู้ ใช้บ ริก าร (Empathy) ด้ านความ เป็น รูปธรรมของบ ริการ (Tangibility) แนวคิ ด เกี่ ย วกับพิ มพ์ เขี ยวบ ริการ  

(Service Blueprint) เป็นเคร่ืองมือส าหรับออกแบบบริการ ซึ่งสามารถน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนงานบริการให้มี

ประสิทธิภาพท่ีดีขึน้  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนภาครัฐได้แก่ จอห์น ดี มิลเลทท์ ( John, D. Millet, 

1954: 397-400) เห็นว่าคุณค่าประการแรกของการบริการงานรัฐกิจท้ังหมดเป็นการปฏิบัติงานด้านการให้บริการ 

ท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจเช่น การให้บริการท่ีเสมอภาคกัน (Equitable Service) การให้บริการด้วยความรวดเร็ว  

(Timely Service การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service)  การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service)  

และ ชูวงศ ์ฉายะบุตร (2536: 11-14) ได้เสนอหลักการให้บริการครบวงจรหรือการพัฒนาการให้บริการในเชิงรุกวา่จะตอ้ง

เป็นไปตามหลักการซึ่งอาจเรียกว่าหลัก Package Service การให้บริการควรมุ่งประโยชน์ของประชาชนผู้รับบริการ เช่น 

การให้บริการเป็นภาระหน้าท่ีท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ด าเนินการต่างๆให้ผู้รับบริการได้ได้รับอย่างสะดวกและ

รวดเร็วจะต้องมองผู้มารับบริการว่ามีหลักฐานและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับตนมีสิทธิท่ีจะรับรู้ให้ความเห็นหรือโต้แย้งด้วย  

เหตุผลได้อย่างเต็มท่ีควรพัฒนาการให้บริการในหลายๆ ด้านท่ีจะท าให้สามารถให้บริการได้เร็วขึ้น มีความกระตือรือร้น 
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ในการให้บริการ การให้บริการด้วยความถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ ผู้ให้บริการควรมีความสุภาพอ่อนน้อม  

ให้บริการแก่ประชาชนโดยเสมอภาคกันภายใต้มาตรฐานเดียวกัน เป็นต้น และแนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับความพงึพอใจเช่น 

Maymard, W. Shelly (1975) เห็นว่า ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อมีความรู้สึกในทางบวกมากกว่าความรู้สึกทางลบ  

ธีรกิตติ นวรัตน์ ณ อยุธยา (2552) ได้กล่าวว่า ในการสร้างความพึงพอใจหากผู้รับบริการต้องรอคอยการให้บริการนาน 

ก็อาจจะเป็นเหตุให้เกิดความไม่พงึพอใจของผู้รับบริการ สว่นVroom (1970: 99) เห็นวา่ ทัศนคติในดา้นบวกจะแสดงให้เห็น

ถึงสภาพความพงึพอใจในสิ่งนัน้  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ สุกัลยา ประทุมนันท์ (2554) ศึกษา “ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อ

คุณภาพบริการของส านักพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดล าพูนศิริพร เจริญศรีวิริยะกุล (2554) ได้ศึกษา “คุณภาพการ

ให้บริการโรงพยาบาลท่ัวไปของรัฐบาลในเขตจังหวัดปทุมธานี” ชลธิชา ศรีบ ารุง (2557) ได้ศึกษา “คุณภาพการให้บริการ

ของธนาคารกรุงเทพ สาขาดอนหัวฬอ่ จังหวัดชลบุรี” และ ทองศุกร ์วงศโ์สภา (2557) ศกึษา “ความพึงพอใจของผู้ใชไ้ฟฟ้า

ตอ่คุณภาพบริการของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคจังหวัดเชยีงใหม่” 

ระเบียบวิธีการศึกษาได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล 

ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการจากประชากรซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ ผู้แทนคดีหรือผู้ประสานคดีท่ีติดต่อมารับบริการ

งานคดีปกครองกับส านักงานคดีปกครองเชียงใหม่ ส่วนวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) ใช้วิธีสัมภาษณ์

เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีท างานในส านักงานคดีปกครองเชียงใหม่เพื่อทราบความคิดเห็นรวมท้ังปัญหาอุปสรรคและ

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการของส านักงานคดีปกครองเชยีงใหม่ 

ขอบเขตการศึกษาขอบเขตเนื้อหา ประกอบด้วยสามทฤษฎี คือ ทฤษฎีการประเมินคุณภาพบริการ  

ซึ่งมี  5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจ(Reliability) ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว(Responsiveness)  

ด้านความเชื่อมั่นหรือมั่นใจ (Assurance) ด้านการเข้าถึงจิตใจหรือเอาใจใส่ผู้ รับบริการ(Empathy) ด้านลักษณะทาง

กายภาพหรือสิ่ งท่ีสัมผัสได้  (Tangibles)   แนวคิดของการบริการงานรัฐกิจ ท่ีจะก่อให้ เกิดความพึงพอใจของ 

จอห์น ดี มิลเลทท์ (John D.Millet, 1954) ได้แก่การให้บริการท่ีเสมอภาคกัน (Equitable Service) การให้บริการด้วยความ

รวดเร็ว (Timely Service) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) 

ประกอบกับใช้แนวทางการให้บริการของภาครัฐตามแนวคิดของชูวงศ์  ฉายะบุตร(2536)มาใช้บางส่วนได้แก่  

การให้บริการโดยให้ผู้รับบริการได้รับอย่างสะดวกและรวดเร็ว จะต้องมองผู้มารับบริการว่ามี หลักฐานและศักดิ์ศรี 

เท่าเทียมกับตนมีสิทธิท่ีจะรับรู้ให้ความเห็นหรือโต้แย้งด้วยเหตุผลได้อย่างเต็มท่ี มีความกระตือรือร้น การให้บริการด้วย

ความถูกต้องสามารถตรวจสอบได้และให้บริการด้วยความสุภาพออ่นนอ้ม  

ขอบเขตประชากรที่ใช้ในการศึกษา ส าหรับวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยประชากรจ านวน 

100 รายซึ่งเป็นผู้ใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ.2561 (สารบบความแพ่ง ส.5.ก  

ปี พ.ศ.2560 และปี พ.ศ. 2561) ส าหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีหรือ 

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีท างานในส านักงานคดีปกครองเชียงใหมโ่ดยวธีิเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยก าหนดจ านวน 

12 ราย ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยตรง  
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี  2 แบบ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์ (Interview form) 

น าข้อมูลจากแบบสอบถามซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณมาวิเคราะห์โดยใช้การประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package For The Social Science : SPSS) แล้วประมวลผล 

แตล่ะส่วน ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาท่ีเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมโีครงสร้าง (Semi-Structure Interview Question) 

เพื่อสอบถามเจ้าหน้าท่ีและพนักงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีปฏบัิตงิานในส านักงานคดปีกครองเชยีงใหม่ 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามจ านวน 100 ชุด แล้วตรวจสอบ

ความถูกต้องแล้วบันทึกข้อมูลประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบส ารวจรายการ เกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษา หน่วยงาน  

ท่ีสังกัดของผู้รับบริการ ฯลฯ ได้น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วยการ 

แจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ร้อยละ (Percentage) ส่วนการวัดระดับความพึงพอใจในการรับบริการ 

ท่ีส านักงานคดีปกครองเชียงใหม่ วิเคราะห์โดยหาค่าในการรับบริการท่ีส านักงานคดีปกครองเชียงใหม่จัดล าดับความ

คิดเห็นโดยแยกเป็นรายด้าน รายข้อ และโดยภาพรวมน าเสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบค าอธิบาย เกณฑ์ท่ีใช้ในการ 

แปลความหมายข้อมูล แปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยได้ก าหนดขอบเขตของค่าเฉลี่ยโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) แบง่เป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และนอ้ยท่ีสุด  

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ได้ด าเนินการท้ังถอดข้อมูลท่ีได้จากการบันทึกเทปและการจดบันทึก 

(Field Note Taking) และน ามาวิเคราะห์โดยตีความในรูปของการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) หรือตีความสรุป

แบบอนุมาน (Inductive Method) กล่าวคือ มีการพิจารณาความเหมือน ความต่างกัน และความสัมพันธ์กันแล้วสรุปโดย

บรรยายวเิคราะห์เป็นความเรียง 

ผลการศึกษา  

ผลจากแบบสอบถาม ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย  

คิดเป็นร้อยละ 60.00 ผู้ตอบแบบสอบถามอายุระหวา่ง 30 – 39  ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.00 ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 54.00 รองลงมาคือ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 42.00 อนุปริญญา/

ปวส. และปริญญาเอก/เทียบเท่า มคี่าร้อยละเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 2.00  

ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานคดีปกครองเชียงใหม่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 

มคีวามพึงพอใจในด้านความเชื่อถือและไวว้างใจต่อคุณภาพการให้บรกิารของส านักงานคดีปกครองเชียงใหม ่โดยรวมอยู่

ในระดับมาก โดยในปัจจัยย่อยด้านความเชื่อถือและไว้วางใจ มีผลต่อความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด เรียงล าดับ  

ตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการไม่เรียกหรือรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่ควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 

รองลงมาคือให้บริการด้วยความถูกตอ้ง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัต ิ

ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงาน

คดีปกครองเชยีงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม 4.42) โดยในปัจจัยย่อยดา้นการตอบสนองอย่างรวดเร็วท่ีมีผล
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ตอ่ความพึงพอใจในระดับมาก เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ เจ้าหนา้ท่ีมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บรกิารและ

มีการให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) มีค่าร้อยละเท่ากัน รองลงมาคือเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการมีความพร้อม

และเต็มใจในการบริการ การให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา และมีการให้บริการอย่างเพี ยงพอ  

(Ample Service) ตามล าดับ 

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านความเชื่อมั่นหรือมั่นใจตอ่คุณภาพการให้บริการของส านักงาน

คดีปกครองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม 4.47) โดยในปัจจัยย่อยด้านความเชื่อมั่นหรือมั่นใจท่ีมีผลต่อ

ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีให้บริการมีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองท่ีให้บริการอย่างดี เช่น  

ตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น ให้ค าแนะน าและช่วยแกไ้ขปัญหาได้อยา่งเหมาะสม  

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านการเข้าถึงจิตใจหรือเอาใจใส่ผู้รับบริการต่อคุณภาพการ

ให้บรกิารของส านักงานคดีปกครองเชยีงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยรวม 4.52) โดยในปัจจัยย่อยด้านการ

เข้าถึงจิตใจหรือเอาใจใส่ผู้รับบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่  เจ้าหน้าท่ี

พูดจาสุภาพอ่อนน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส  มีความเป็นกันเอง รองลงมาคือ และมีการติดต่อสื่อสารท่ีดี และมีความเข้าใจ

ผู้รับบริการ ตามล าดับ 

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านลักษณะทางกายภาพหรือสิ่งท่ีสัมผัสได้ต่อคุณภาพการ

ให้บริการของส านักงานคดีปกครองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม 4.47) โดยในปัจจัยย่อยด้านลักษณะ

ทางกายภาพหรือสิ่งท่ีสัมผัสได้ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ การจัดส านักงาน สะอาด เป็นระเบียบ 

เรียบร้อย และความเหมาะสมของท่ีต้ังส านักงาน  

สรุป พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจต่อคุณภาพบริการของส านักงานคดีปกครองเชยีงใหม่ โดยรวมอยู่

ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม 4.46) โดยในองค์ประกอบด้านการเข้าถึงจิตใจหรือเอาใจใส่ผู้รับบริการ (Empathy) พบว่า 

มีผลต่อความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.52 รองลงมาคือ ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจ (Reliability) ค่าเฉลี่ย 

4.49 อยู่ในระดับมาก ด้านความเชื่อมั่นหรือมั่นใจ (Assurance) และด้านลักษณะทางกายภาพหรือสิ่งท่ีสัมผัสได้ 

(Tangibility) ค่าเฉลี่ยเท่ากัน ค่าเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับมาก และด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Responsiveness) 

ค่าเฉลี่ย 4.42 อยู่ในระดับมาก 

ผลจากการสัมภาษณ์ในองค์ประกอบต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของส านักงานคดีปกครองเชียงใหม่

ดังนี้ ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ (Reliability) พบว่า เจ้าหน้าท่ีควรต้องให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการให้ค าแนะน า

เกี่ยวกับการด าเนินคดีปกครองอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยอาจจัดท าแผนผังกระบวนการท างานเปิดเผยชัดเจน  

โดยระบุช่องทางติดต่อ รวมถึงการมีเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อน และสร้างความน่าเชื่อถือแก่

ผู้รับบริการด้วยวิธีการต่างๆ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Responsiveness) พบว่าเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการต้องรีบ

ด าเนินการตั้งแต่ขั้นตอนแรกการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เนื่องจากเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญ และในด้านการ

ให้บริการท่ีรวดเร็วทันเวลานั้น ควรมีเจ้าหน้าท่ี นิติกร เข้ามาช่วยเสริมการท างาน ในกรณีท่ีมีผู้รับบริการจ านวนมาก 

กระตุน้ให้เจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการเอาใจใส่ มีใจในการให้บริการด้วยรอยยิ้ม สุภาพ ให้เวลาตลอดเวลาจนกว่าจะให้บริการแก่

ผู้รับบริการจนเสร็จสิ้น ด้านความเชื่อมั่นหรือความมั่นใจ (Assurance) พบว่า เจ้าหน้าท่ีควรอธิบายขั้นตอนการด าเนินคดี
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ปกครอง รวมท้ังขั้นตอนการพิจารณาคดีของศาลปกครอง รวมถึงเจ้าหน้าท่ีให้บริการต้องเป็นเจ้าหน้าท่ีในสายงาน  

มีความรู้ความช านาญและมีความละเอียด และควรมีการอบรมเจ้าหน้าท่ีทุกปี  ด้าน การเข้าถึงจิตใจหรือเอาใจใส่

ผู้รับบริการ (Empathy) พบว่า เจ้าหน้าท่ีควรบริการด้วยความสุภาพเรียบร้อยด้วยรอยยิ้ม  พร้อมเอาใจใส่ผู้มารับบริการ 

โดยการอบรมการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีให้สามารถให้บริการได้ในระดับสากล และด้านลักษณะทางกายภาพหรือ 

สิ่งสัมผัสได้ (Tangibles) พบว่าส านักงานคดีปกครองเชียงใหม่ควรมีสิ่งอ านวยความสะดวก อาทิเช่น โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา  

ให้เพียงพอต่อผู้มาติดต่อใช้บริการรวมถึงการมีตู้น้ าดื่ม ไว้คอยให้บริการ ด้วยเช่นกัน ควรมีเคาน์เตอร์ของเจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ส านักงานควรให้ความส าคัญในด้านความสะอาดเรียบร้อย รวมถึงการแต่งกายท่ีสุภาพของเจ้าหน้าท่ี 

เป็นต้น 

อภิปรายผล ผลการศกึษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 30 – 39 ปี การศกึษา

ระดับปริญญาโท อาชพีข้าราชการ ผลการศกึษาพบวา่ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพบริการของส านักงานคดีปกครองเชียงใหม ่

สามารถเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยได้แก่ ด้านการเข้าถึงจิตใจหรอืเอาใจใส่ผู้มารับบริการ รองลงมาคือ ด้าน ความเชื่อถือและ

ไว้วางใจ ด้านความเชื่อมั่นหรือมั่นใจ ด้านลักษณะทางกายภาพหรือสิ่งท่ีสัมผัสได้ และด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 

ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของชลธิชา ศรีบ ารุง (2557) ท่ีศึกษาคุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ 

สาขาดอนหัวฬอ่  จังหวัดชลบุรี พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพบริการอันดับแรกและมีผลสูงสุดได้แก่ ด้านความเอาใจใส่ต่อ

ผู้มาใช้บริการ เช่นเดียวกัน  โดยสามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของส านักงานคดีปกครอง

เชียงใหม่ได้ดังนี้คือ ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

โดยในปัจจัยยอ่ยด้านความเชื่อถือและไว้วางใจ มีผลตอ่ความพึงพอใจอันดับแรก ได้แก่ เจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการไม่เรียกหรือ

รับสินบน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่ควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็วผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยในปัจจัยย่อยด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็วท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ  

อันดับแรก ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บริการและมีการให้บริการอย่างต่อเนื่อง  

(Continuous Service) มีค่าร้อยละเท่ากัน ด้านความเชื่อมั่นหรือมั่นใจผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่  

ในระดับมาก โดยในปัจจัยย่อยด้านความเชื่อม่ันหรือม่ันใจท่ีมีผลตอ่ความพงึพอใจ  อันดับแรก ได้แก่ เจ้าหนา้ที่ให้บริการมี

ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองท่ีให้บริการอย่างดี เช่น ตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็นให้ค าแนะน าและช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม  ด้านการเข้าถึงจิตใจหรือเอาใจใส่ผู้รับบริการผู้ตอบแบบสอบถามมีความพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

โดยในปัจจัยยอ่ยด้านการเข้าถึงจิตใจหรือเอาใจใส่ผู้รับบริการท่ีมีผลต่อความพงึพอใจ อันดับแรก ได้แก่  เจ้าหนา้ที่มคีวาม

สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี ด้านลักษณะทางกายภาพหรือสิ่งท่ีสัมผัสได้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ 

ในระดับมากโดยในปัจจัยย่อยด้านลักษณะทางกายภาพหรือสิ่งท่ีสัมผัสได้ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ  อันดับแรก ได้แก่  

การจัดส านักงาน สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย 

ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม ควรมีการก าหนดขั้นตอนการรับบริการท่ีง่ายไมซ่ับซ้อนโดยอาจจัดท าแผนผัง

กระบวนการท างาน รวมถึงขั้นตอนต่างๆติดไว้ให้ เห็นอย่างเด่นชัด โดยระบุช่องทางติดต่อและควรมีเจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลแนะน าเบื้องตน้ก่อน ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็วควรด าเนินการให้บรกิารท่ีรวดเร็วโดย

เร่ิมด าเนนิการตั้งแตข่ั้นตอนแรกการตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร ควรมีผู้ให้บริการท่ีเพียงพอ เชน่ ควรมีเจ้าหน้าท่ี 
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นิติกร เข้ามาช่วยเสริมการท างานของเจ้าหน้าท่ีในขั้นตอนตรวจรับเอกสารในขั้นตอนแรกในกรณีท่ีมีผู้รับบริการจ านวน

มากเพื่อให้การท างานรวดเร็วยิ่งขึ้น กระตุ้นให้เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้นพร้อมให้บริการอยู่เสมอ ควรก าหนด

มาตรฐานดา้นเวลาในการให้บริการ ด้านความเชื่อม่ันหรือมั่นใจควรมกีารอบรมเจ้าหนา้ที่เพื่อให้รู้กระบวนการท างานอย่าง

ดีและความรู้ความสามารถอย่างรอบด้านเชน่ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมายท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เป็นต้น เพื่อส่งเสริม

ศักยภาพ และสามารถให้ค าแนะน าได้เป็นอย่างดีท้ังนี้ในด้านการรับเข้าท างานควรพิจารณาในด้านของวุฒิการศึกษา 

รวมถึ ง เจ้ าหน้ า ท่ี ให้บ ริก ารต้องเป็น เจ้ าหน้ า ท่ี ในสายงานและมี ความละเอี ยดรอบคอบ เช่น  นิติ กร ท่ี จบ  

ปริญญาโท เนติบัณฑิตไทย  หรือผู้ท่ีมีความรู้ความช านาญได้ชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการมากขึ้น  

ด้านการเข้าถึงจิตใจหรือเอาใจใส่ผู้รับบริการควรมกีล่องรับความคิดเห็น หรือ มเีบอร์โทรสายด่วนค าแนะน าให้คอยรับฟัง

ความคิดเห็นต่างๆ โดยท าป้ายประกาศติดไว้ให้เห็นอย่างเด่นชัด ซึ่งท้ังนี้หากมีการร้องเรียนในเร่ืองการท างาน หรือหาก

พบวา่ เกิดปัญหาขึ้นจรงิทางผู้บริหารควรก าหนดบทลงโทษท่ีชัดเจน และด้านลักษณะทางกายภาพหรือสิ่งท่ีสัมผัสได้ควรมี 

สิ่งอ านวยความสะดวกไว้คอยให้บริการท่ีเพียงพอ อาทิเช่น นั่งรอรับบริการ มีห้องน้ าสะอาด  และควรมีเคาน์เตอร์ของ

เจ้าหนา้ที่ประชาสัมพันธ์ไว้ในชัน้ 1 เพื่อให้ค าแนะน าเบ้ืองต้นแก่ผู้มารับบริการ  

ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ ควรจัดท าเอกสารอธิบายช้ีแจงขั้นตอนการด าเนนิงานท้ังในเร่ืองของการจัดท า

เอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนและอื่นๆ (ถ้าม)ี และ/หรือแนะน าไว้ในเว็บไซตข์อเพิ่มอัตราก าลังบุคลากรในต าแหนง่นิตกิรโดย

ให้เพิ่มขึ้นอีกจ านวน 3-4คน อบรมเจ้าหน้าท่ี เพิ่มพูนความรู้ความช านาญในคดีปกครอง กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

ด้านเทคโนโลยี และด้านอื่นๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพบริการต่อไป ให้ผู้รับบริการสามารถส่งเอกสารมาให้ตรวจสอบ

ก่อนในเบื้องต้นโดยยังไม่ต้องมา เช่นส่งเอกสารทางอีเมล์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพ 

การให้บริการ และก าหนดนโยบายการด าเนินงานท่ีชัดเจน และตรงเวลา มีบริการเชิงรุก เช่น จัดโครงการอบรมพัฒนา

คุณภาพด้านการบริการและคดีปกครองโดยจัดอบรมให้เจ้าหน้าท่ีของผู้รับบริการท่ีท างานด้านคดีปกครองเกี่ยวข้องกับ

ส านักงานคดีปกครองเชยีงใหม ่เพ่ิมชอ่งทางติดตอ่สอบถาม เชน่ ทาง Line หรือ Facebook เป็นต้น 
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