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บทคัดย่อ 

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึกษากระบวนการบริหารของส านักงานยุติธรรมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารของส านักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3) 
เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในกระบวนการบริหารของส านักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานยุติธรรมส านักงานยุติธรรม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 393 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.973 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. กระบวนการบริหารของส านักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จากค่าเฉลี่ยสูงสุดลงไปได้แก่  ด้านการอ านวยการและการสั่งการด้าน การจัดส่วนราชการ
ของหน่วยงาน  ด้านนโยบาย และการวางแผน  ด้านการประสานงานและสร้างความร่วมมือ และด้านการประเมินผล
และด้านการตรวจสอบ ตามล าดับ ส่วนกระบวนการบริหารของส านักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จากค่าเฉลี่ยสูงสุดลงไปได้แก่  ด้านกลุ่มงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ด้านกลุ่มงานด้านบริหาร และด้านกลุ่มงานด้านบริการประชาชน ตามล าดับ    

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารของส านักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้แก่  ด้านการ
ประสานงานและสร้างความร่วมมือ ด้านการจัดส่วนราชการของหน่วยงาน  ด้านนโยบายและการวางแผน และด้านการ
ประเมินผลและการตรวจสอบ โดยมีประสิทธิภาพในการท านายร้อยละ 78 อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 แนวทางที่เหมาะสม  ในกระบวนการการบริหารของส านักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือ มีการ
ก าหนดนโยบาย ภารกิจ มีความสอดคล้องและมีความต่อเนื่องของโครงการ จัดสรรคัดเลือกบุคลากรมาปฏิบัติงานใน 3 
กลุ่มงานอย่างเพียงพอ ผู้น ามีการวินิจฉัยสั่งการที่ดี มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะ และส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมตามแผนงานที่ได้ก าหนด 
 
ค าส าคัญ : กระบวนการบริหาร   ส านักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
Abstract 

This  thesis Interested doing this research aiming to: 1) study the administrative procedure of 
Prachuap Khiri Khan Justice Provincial Office, 2) investigate the factors affecting administrative procedure 
of Prachuap Khiri Khan Justice Provincial Office, and 3) find out the proper guidelines for administrative 

                                                        
1 ปริญญารัฐประศาสนสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมือง และชนบท  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี E – mail : sumonc@gmail.com   
2 อาจารย์ที่ปรึกษา 



 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ก้าวสูท่ศวรรษที่ 2: บูรณาการงานวิจัย ใชอ้งค์ความรู้ สูค่วามยั่งยืน” 

17 มิถุนายน 2559 ณ วทิยาลยันครราชสมีา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 594 

procedure of Prachuap Khiri Khan Justice Provincial Office. The quantitative research approach was 
applied in this study. The data were collected from the personnel involving administrative procedure of 
Prachuap Khiri Khan Justice Provincial Office by using the questionnaire with the reliability level at 0.973, 
and were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis.  

The research results were as follows:           
1. The administrative procedure of Prachuap Khiri Khan Justice Provincial Office was overall at 

a high level. When each aspect was considered, it was found that the aspects of procedure could be 
ranked in descending order of their means as follows:   directing, organizing, planning, coordinating, and 
evaluating. 

2. The factors affecting administrative procedure of Prachuap Khiri Khan Justice Provincial 
Office consisted of The predictive efficiency was at 78% with statistical significance at the .01 level. 

3. The proper guidelines for administrative procedure of Prachuap Khiri Khan Justice Provincial 
Office consisted of the determination of policy and tasks, the continuation and conformity of projects, 
the recruitment of enough personnel for working in three working units, the leader’s good direction, the 
regular monitoring and investigation, and the promotion of people’s participation in organizing the 
activities according to the planned programs. 
 
Keywords:  Administrative procedure, Prachuap Khiri Khan Justice Provincial Office 
 
บทน า 

ส าหรับส านักงานยุติธรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นหนึ่งในส านักงานยุติธรรมจังหวัด ที่จัดตั้งขึ้นทุก
จังหวัดทั่วประเทศ  มีโครงสร้างการบริหารงาน  แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ และกลุ่มงานบริการประชาชน ซึ่งกลุ่มงานนี้ประกอบด้วยศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมและศูนย์
ประสานงานยุติธรรมชุมชน เพื่อบริการและอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    จัด
โครงสร้างและระบบงานโดยใช้วิธีการเกลี่ยอัตราก าลังจากส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ ในพื้นท่ีหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นในภารกิจงานของส่วนราชการอื่นนอกเหนือจากงานประจ าของ
ตนเอง โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารกระทรวงที่จะผลักดันส านักงานยุติธรรมจังหวัด ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงร่วมมือและประสานงานระหว่างกันเพื่อให้ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเป็นองค์การที่
อ านวยความยุติธรรมและให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค โดยให้ถือเป็นนโยบายที่ส าคัญเร่งด่วน
ของกระทรวงยุติธรรม อย่างไรก็ตามแม้ส านักงานยุติธรรมจังหวัดจะมีระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่า  ด้วยการบริหาร
ส านักงานยุติธรรมจังหวัด พ.ศ.2550 แต่กระบวนการบริหารจัดการยังไม่มีประสิทธิผล ซึ่งอาจเป็นด้วยหลายสาเหตุ 
อาทิ เจ้าหน้าที่มีความรู้ด้านการจัดการและด้านการวางแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ (Action plan)ไม่เพียงพอ  
เจ้าหน้าที่ที่หมุนเวียนมาปฏิบัติงานในส านักงานยุติธรรมมีภาระงานประจ าล้นมือ ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มที่  ขวัญก าลังใจการท างานมีน้อย มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยสอดคล้องกับปริมาณงาน  การจัดสรรงบประมาณ
จากส่วนกลางท าได้ล่าช้า และไม่มีการประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอ ท าให้ประชาชนผู้รับบริการยังเข้าไม่ถึงบริการของ
ส านักงานยุติธรรมจังหวัด   นอกจากนี้กระทรวงยุติธรรมส่วนกลางยังขาดหน่วยงานเจ้าภาพที่ขับเคลื่อนส านักงาน
ยุติธรรม จังหวัดอย่างเป็นระบบ  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการบริหารของส านักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารของส านักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

3. เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในกระบวนการบริหารของส านักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 
 
 
  
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Research)เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยงานวิจัยเชิงปริมาณใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูล เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงาน
ยุติธรรม ส านักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth 
Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ผู้บริหารที่มีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายในการก าหนดนโยบายของส านักงานยุติธรรม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จ านวน 16 คน   จากนั้นน าผลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ในการน าเสนอ
เป็นข้อความพรรณนา  และการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขั้นตอนและการ
วิเคราะห ์การถดถอยพหุคุณ 
 

นโยบายและการวางแผน 

การจัดส่วนราชการของหน่วยงาน 

การประสานงานและสร้างความร่วมมือ   
 

การอ านวยการและการสั่งการ 

กระบวนการบริหารของส านักงานยุตธิรรม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

1. กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์   
2. กลุ่มงานด้านบริหารทั่วไป 
3. กลุ่มงานบริการประชาชน 

การประเมินผลและการตรวจสอบ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหาร 
ของส านักงานยุติธรรมจังหวดั 

ตัวแปรต้น 
1. ผู้ให้ข้อมูลคนส าคัญ  16 คน 
2. ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 393 คน 

- เพศ   

- อายุ  

- การศึกษา 

- อาชีพ  

- รายได้   



 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ก้าวสูท่ศวรรษที่ 2: บูรณาการงานวิจัย ใชอ้งค์ความรู้ สูค่วามยั่งยืน” 

17 มิถุนายน 2559 ณ วทิยาลยันครราชสมีา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 596 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการสรุปผล เป็น 2 ส่วน คือ  ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังต่อไปนี้ 
ส่วนที่ 1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
1. ปัจจัยกระบวนการบริหารของส านักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวม  พบว่า มีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ปัจจัยด้านการอ านวยการและการสั่งการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในอันดับ
แรก รองลงมา คือ คือด้านการจัดส่วนราชการของหน่วยงาน ปัจจัยด้านนโยบาย และการวางแผน  และปัจจัยด้านการ
ประสานงานและสร้างความร่วมมือ ตามล าดับ ส่วนปัจจัยด้านการประเมินผลและการตรวจสอบมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่
ในอันดับสุดท้าย โดยมีรายละเอียดในแต่ละปัจจัย 

2. ผลกระบวนการบริหารของส านักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยภาพรวม พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในอันดับแรก 
รองลงมา คือ ด้านกลุ่มงานด้านบริหารทั่วไป ส่วนกลุ่มงานด้านบริการประชาชน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ในอันดับสุดท้าย  

3. เมื่อพิจารณาสมการพยากรณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลกระบวนการบริหารของส านักงานยุติธรรมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลกระบวนการบริหารของส านักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย
ภาพรวมมี 4 ตัวแปร ที่มีสามารถพยากรณ์ผลกระบวนการบริหารของส านักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย
ภาพรวม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือปัจจัยด้านการประสานงานและสร้างความร่วมมือ  ด้านการจัด
ส่วนราชการของหน่วยงาน  ด้านนโยบายและการวางแผน และด้านการประเมินผลและการตรวจสอบ ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 
ตัวแปรนี้ส่งผลทางบวก ต่อผลกระบวนการบริหารของส านักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส าหรับค่าสหสัมพันธ์
พหุคูณของผลกระบวนการบริหารของส านักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีค่าเท่ากับ  0.88 โดยตัวแปร
พยากรณ์ทั้งสี่สามารถพยากรณ์ ผลกระบวนการบริหารของส านักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ร้อยละ 78  
และมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ 0.27    

 สมการพยากรณ์  ผลกระบวนการบริหารของส านักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้คะแนนดิบ  
สามารถเขียนได้ดังนี้ 

 ผลกระบวนการบริหารของส านักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยรวมและรายด้าน (Y’)  
Y’ = 0.60 + 0.28(X4) + 0.25(X2) + 0.18(X1) + 0.08(X5) 
ผลการตรวจสอบสมมติฐานทางการวิจัย  
สมมติฐานทางการวิจัย ตั้งไว้คือ ปัจจัย  ด้านนโยบาย และการวางแผน ด้านการจัดส่วนราชการของ

หน่วยงาน  ด้านการอ านวยการและการสั่งการ  ด้านการประสานงานและสร้างความร่วมมือ ด้านการประเมินผลและ
การตรวจสอบ  มีอิทธิพลต่อผลกระบวนการบริหารของส านักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ผลการวิจัย จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยกระบวนการบริหารของส านักงานยุติธรรมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านนโยบายและการวางแผน ด้านการจัดส่วนราชการของหน่วยงาน  ด้าน
การอ านวยการและการสั่งการ ด้านการประสานงานและสร้างความร่วมมือ  ด้านการประเมินผลและการตรวจสอบ 
ส่งผลต่อผลกระบวนการบริหารของส านักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ทั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ส่วนที่ 2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย ที่ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานยุติธรรมจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์  จ านวน 16 คน สรุป ได้ดังนี้  
1. ด้านนโยบายและการวางแผน  พบว่า  ไปปฏิบัติได้จริง  เนื่องจาก ฝ่ายบริหารมีการก าหนดนโยบาย 

ภารกิจและ และแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุถึงเป้าหมายได้ยอย่างมีเสถียรภาพ มีนโยบายที่สอดคล้องกัน มี
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มาตรฐานเดียวกัน หรือ รูปแบบเดียวกันและมีความต่อเนื่องกัน จนเสร็จสิ้นแต่ละแผนงาน  มีแผนการปฏิบัติร่วมกับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมากขึ้นโดยสามารถบูรณาการร่วมกันทั้งด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์  ด้าน
บุคคลากรได้อย่างมีประสิทธิผล   

2. ด้านการจัดส่วนราชการของหน่วยงาน มี 3 กลุ่มงาน มีความเหมาะสม มีการก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ชัดเจน จัดสรรคนมาปฏิบัติงานใน 3 กลุ่มงานอย่างเพียงพอ จึงจะสามารถด าเนินการตามภารกิจต่างๆ ได้
อย่างครอบคลุม พร้อมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มีความพร้อมที่จะอ านวยความ
สะดวกและให้บริการประชาชน จึงท าให้การปฏิบัติงานตามโครงสร้างในทุกกลุ่มงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

3. ด้านการอ านวยการและการสั่งการ ผู้บริหารสามารถสั่งการบังคับบัญชาบุคลากรที่มาจากหน่วยงานอื่นใน
สังกัดยุติธรรมในระดับจังหวัดได้  เนื่องจาก ผู้บริหารมีความเป็นผู้น า สามารถวินิจฉัยสั่งการได้ดี มีความสามารถที่จะ
อ านวยการให้ภารกิจด าเนินไปได้ด้วยดี มีการตัดสินใจที่ดี บุคลากรทุกกลุ่มงานตั้งใจปฏิบัติงานตามค าสั่งโดยไม่เป็น
อุปสรรคกับสายการบังคับบัญชา ทั้งนี้เนื่องมาจาก ผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหารได้รับแต่งตั้งมาจากทุกหน่วยงาน
ในสังกัดของกระทรวงยุติธรรม ข้อค้นพบ ปรับทัศนคติบุคลากรให้เห็นความส าคัญของงานที่ปฏิบัติ มากกว่ามุ่ง
ผลตอบแทน   

4. ด้านการประสานงานและสร้างความรวมมือ ผู้บริหารให้ความส าคัญประสานงานอย่างใกล้ชิดเป็นประจ า
กับผู้ปฏิบัติงาน เป็นการจัดระเบียบการท างานไม่ให้ก้าวก่ายกัน สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี สามารถประสานงานบุคลากรให้ท างานโดยราบรื่นไม่ให้เกิดความขัดแย้ง สนับสนุนกลุ่ม
ยุติธรรมชุมชนให้คนในชุมชนเข้าถึงกิจกรรมของหน่วยงานได้มากขึ้น ข้อค้นพบ ควรบรรจุพนักงานให้เป็นพนักงาน
ประจ าเพื่อสร้างความมั่นคงแก่บุคลากร และเป็นที่น่าเชื่อถือของหน่วยงานต่างๆ ในการประสานงานและสร้างความ
ร่วมมือ 

5. ด้านการประเมินผลและการตรวจสอบ  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการประเมินผลและการตรวจสอบ 
โดยก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการปฏิบัติงานและการให้บริการ ส ารวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการและน าผล
การประเมินมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานและให้บริการ ทั้งนี้ผู้บริหารใช้การประเมินผลเป็น
เครื่องมือในวัดความส าเร็จของกิจกรรมต่างๆ มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะ เพื่อให้ทราบผลการปฏิบัติและ
ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางแก้ไข และประเมินผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต  

6. กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สามารถน านโยบายมาปฏิบัติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ มีการสื่อสารทีมีประสิทธิผลเพื่อให้บุคลากรได้รับทราบนโยบาย ภารกิจ และ
กิจกรรมที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมประชุมรับทราบนโยบายและวางแผนงานร่วมกัน ข้อ
ค้นพบ การน านโยบายไปปฏิบัติ ควรสอดคล้องกับหน่วยงานที่มีภารกิจสอดรับกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ าของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

7. กลุ่มงานบริหารทั่วไป สามารถบริหารงานให้มีผลสัมฤทธิ์สูงสุดได้โดย บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นใน
สังกัด มีนโยบายสอดคล้องกัน ใช้งบประมาณร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการประเมินผลการเบิกจ่ายและ
ประเมินผลตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ข้อค้นพบ วัดและประเมินผลส าเร็จของงาน และการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า 

8. กลุ่มงานบริการประชาชน สามารถบริหารงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับความ
พึงพอใจสูงสุด โดยด าเนินงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการกิจกรรม
ตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ ให้บริการช่วยเหลือด้านกฎหมาย  ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา หรือการส่งต่อให้กับหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระบบงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส ารวจ
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ความพึงพอใจประชาชนผู้รับบริการและน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ ข้อค้นพบ บูรณาการในทุก
ส่วนงาน ปฏิบัติงานเชิงรุก มีการประสานงานที่ดี มีความต่อเนื่อง 
 
อภิปรายผล 

1. ด้านนโยบายและการวางแผน  พบว่า กระบวนการบริหารของส านักงานยุติธรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โดยภาพรวม มีค่าอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับผลวิจัยเชิงคุณภาพ ที่พบว่า ผู้บริหารระดับนโยบาย ก าหนดนโยบาย 
ภารกิจและก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุถึงเป้าหมายไว้อย่างมีเสถียรภาพ  มีความสอดคล้องกันในการ
ด าเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ปิติ ยุพิน (2550) ได้ศึกษา กระบวนการบริหารตามนโยบายแปลงสินทรัพย์
เป็นทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรร่วมกับนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ผลการศึกษา  พบว่า 
สภาพปัจจุบันกระบวนการบริหารตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรร่วมกับสร้างตนเองจังหวัดระยอง  ด้านการวางแผนในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก การจัดองค์การ ใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก การสั่งการ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และการควบคุมในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านกลุ่มเป้าหมาย ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

2. ด้านการจัดส่วนราชการของหน่วยงาน พบว่า กระบวนการบริหารของส านักงานยุติธรรมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยเชิงคุณภาพที่พบว่า ด้านการจัดส่วน
ราชการของหน่วยงาน 3 กลุ่มงาน มีความเหมาะสม ทั้งในด้านการจัดโครงสร้างของหน่วยงาน ก าหนดหน้าที่
รับผิดชอบที่ชัดเจน การจัดสรรคนมาปฏิบัติงาน 3 กลุ่มงาน อย่างเพียงพอที่จะด าเนินการตามภารกิจต่างๆ ได้อย่าง
ครอบคลุม ทั้งนี้ต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง สอดสอดคล้องกับแนวความคิดของ ปิติ 
ยุพิน,2550:10) ได้อธิบายว่า  การจัดส่วนราชการที่ดี  ต้องมีการจัดโครงสร้างออกเป็นหน่วยงาน ก าหนดหน้าที่
รับผิดชอบของหน่วย การจัดสรรคนเข้าท างานในต าแหน่งต่างๆ อย่างเหมาะสม  

3. ด้านการอ านวยการและการสั่งการ พบว่า กระบวนการบริหารของส านักงานยุติธรรมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยเชิงคุณภาพ ที่พบว่า การอ านวยการ
และการสั่งการ ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีการวินิจฉัยสั่งการที่ดี มีความสามารถที่จะอ านวยการให้ภารกิจด าเนินไปได้
ด้วยดี มีการตัดสินใจที่ดี สอดคล้องกับแนวความคิดของ ปิติ ยุพิน ,2550:10) ได้อธิบายว่า  การสั่งการบังคับบัญชาที่ดี 
คือ สั่งให้คนท างานตามที่มอบหมายงานให้ท า  บังคับบัญชาพนักงานให้ท างานตามภารกิจของหน่วยงาน ท าให้
บุคลากรทุกกลุ่มงานมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานตามค าสั่ง โดยไม่เป็นอุปสรรคกับสายการบังคับบัญชา ทั้งนี้
เนื่องมาจากคณะกรรมการบริหารหรือผู้บริหารได้รับการแต่งตั้งมาจากทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงยุติธรรม แต่
มีปัญหาบางประการในเรื่องการบริหารงานบุคคล  การพิจารณาความดีความชอบจะไม่สามารถท าได้  เพราะกฎหมาย
และระเบียบไม่ได้มอบอ านาจให้ผู้บริหารมีอ านาจบริหารบุคคลตามหลักการขอองค์กรได้ จึงไม่สามารถสร้างแรงจูงใจ
ให้บุคลากรเต็มใจและตั้งในปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่   

4. ด้านการประสานงานและสร้างความร่วมมือ พบว่า กระบวนการบริหารของส านักงานยุติธรรมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยเชิงคุณภาพ  ที่พบว่า การประสานงาน
และสร้างความร่วมมือ สามารถประสานและสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากรในหน่วยงานและ
หน่วยงานอื่นของรัฐ เอกชน และภาคประชาชนได้เป็นอย่างดี   ผู้บริหารให้ความส าคัญประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ
บุคลากรที่เป็นผู้ปฏิบัติงานและปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจ าในการปฏิบัติงาน เป็นการจัดระเบียบการท างานไม่ให้ก้าวก่าย
และซ้ าซ้อนกัน ติดต่อประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมสามารถประสานบุคลากรให้ปฏิบัติงานโดย
ราบรื่นไม่ให้เกิดความขัดแย้ง สนับสนุนกลุ่มยุติธรรมชุมชนให้คนในชุมชนเข้าถึงกิจกรรมของหน่วยงานได้มากขึ้น 
สอดคล้องกับแนวความคิดของ ชนิสรา  ทองขาว , 2547:10) อธิบาย การประสานงานเป็นการจัดระเบียบการท างาน
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ไม่ให้ก้าวก่ายกัน ติดต่อประสานงานให้หน่วยงานต่างๆขององค์การ และประสานงานคนให้ท างานโดยราบรื่นไม่ให้
ขัดแย้ง เพื่อให้งานด าเนินไปอย่างราบรื่น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์การ อย่างสมานฉันท์ และมี
ประสิทธิภาพและ สมพงษ์  เกษมสิน2548:46-47 ) ได้สรุปกระบวนการบริหารในส่วนของการประสานงานว่าเป็นเรื่อง
ที่มีความส าคัญมากในการบริหาร เพราะเป็นกิจวัตรประจ าวันที่จะต้องพึงกระท าในการปฏิบัติงานและเป็นสิ่งที่มีอยู่ใน
ระดับของงาน การร่วมมือประสานงานเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องจัดให้มีข้ึนในหน่วยงานของตน  เพราะเป็น
ปัจจัยส าคัญในอันที่จะช่วยให้เกิดความส าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ  

5. ด้านการประเมินผลและการตรวจสอบ พบว่า กระบวนการบริหารงานของส านักงานยุติธรรมจังหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์  โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเชิงคุณภาพ ที่พบว่า  ผู้บริหารให้
ความส าคัญกับการประเมินผลและการตรวจสอบ  โดยก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
ส ารวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการและน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน
และให้บริการประชาชน ทั้งนี้ผู้บริหารใช้การประเมินผลเป็นเครื่องมือในวัดความส าเร็จของกิจกรรมต่างๆ มีการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบผลการปฏิบัติและปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางแก้ไข และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนปฏิบัติงานต่อไป
ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ วิภาพรรณ หิรัญเกิด ,2545:15-16) ได้กล่าวถึง การควบคุมและการ
ตรวจสอบว่า  เป็นการตรวจสอบความส าเร็จของกิจกรรมต่างๆ ที่ได้กระท าลงไปเพื่อการควบคุมว่าเป็นไปตามแผนที่ได้
ก าหนดไว้  

6. ด้านกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ พบว่า ผลกระบวนการบริหารของส านักงานยุติธรรมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเชิงคุณภาพที่พบว่า  กลุ่มงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์ น านโยบายสู่ปฏิบัติสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ มีการสื่อสารที่มี
ประสิทธิผลเพื่อให้บุคลากรได้รับทราบนโยบาย ภารกิจและกิจกรรมที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้
บุคลากรร่วมประชุมรับทราบนโยบายและวางแผนงานร่วมกัน และผลการด าเนินการตามโครงการต่างๆ เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการบริหารส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัด พ.ศ.2550  หมวดที่ 1 ข้อ 5 ก าหนดให้ส านักงานยุติธรรมจังหวัด มีบทบาทส าคัญ ในการแปลง
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ของจังหวัดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาทีเกิดขึ้นในพื้นที่และ
ปัญหาความต้องการของประชาชน  

7. ด้านกลุ่มงานด้านบริหารทั่วไป พบวา ผลกระบวนการบริหารของส านักงานยุติธรรม  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเชิงคุณภาพที่พบว่า กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไปสามารถบริหารงานให้มีผลสัมฤทธิ์สูงสุดได้โดย บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในสังกัด  มีนโยบายสอดคล้องกัน 
ใช้งบประมาณร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการประเมินผลการเบิกจ่ายและประเมินผลตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของ
แผนงาน/โครงการ ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของส านักงานยุติธรรมจังหวัด พ.ศ.2550  ของส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 

8. ด้านกลุ่มงานบริการประชาชน พบว่า ผลกระบวนการบริหารของส านักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โดยภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเชิงคุณภาพ ที่พบว่า กลุ่มงานบริการ
ประชาชน สามารถบริหารงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจโดยด าเนินงานโดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการกิจกรรมตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่ง
สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการบริหารส านักงานยุติธรรมจังหวัด พ.ศ.2550  หมวดที่ 1 ข้อ 5 
ก าหนดให้ส านักงานยุติธรรมจังหวัด ด าเนินงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการ
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ด าเนินการ โดยค านึงถึงหลักการด าเนินงานที่มีประชาชนเป็นหุ้นส่วน การให้บริการช่วยเหลือด้านกฎหมาย                    
ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา หรือการส่งต่อให้กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว   

 
ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานของส านักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรศึกษากระบวนการบริหารงานของส านักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในด้านใดด้านหนึ่ง
โดยเฉพาะ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารการให้มีประสิทธิผลมากขึ้น 

2. ควรศึกษากระบวนการบริหารกับกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มาใช้บริการในกระบวนการยุติธรรม เพิ่มความ
สมบูรณ์และน่าเชื่อถือในการน าผลที่ได้มาปรับปรุงการท างาน และสามารถน าไปอ้างอิงในทางวิชาการและการปฏิบัติ
ต่อไป  

3. ควรมีการมองหาปัจจัยในด้านอื่นๆ  เพ่ือให้เกิดแนวคิดหรือมุมมองที่หลากหลาย 
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