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การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือมั่นกับความคุ้มค่าใน
การเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรมของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อวัดระดับความ
เช่ือมั่นของประชาชนในการเข้ารับบริการจากกระบววนการยุติธรรม  2) เพื่อวัดระดับความคุ้มค่าของ
ประชาชนในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรม 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือมั่น
กับความคุ้มค่าของประชาชนในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรม 4) เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะ
และแนวทางในการปรับปรุง พัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และเป็น
การศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data Analysis) จาก “โครงการติดตาม
ประเมินผลการด าเนิน งบประมาณในลักษณะบูรณาการ  ด้านการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ของ ส านักงานกิจการยุติธรรม กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เข้า
รับบริการจากกระบวนการยุติธรรม จ านวนทั้งสิ้น 2,880 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้การ
วิเคราะห์ถอถอยแบบพหุ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ปัจจัยความเช่ือมั่น ด้านความซื่อสัตย์/ซื่อตรง ด้านความไว้วางใจ/ความ
น่าเช่ือถือ ด้านการเปิดเผยและความตรงไปตรงมา ด้านการเห็นใจและการเอาใจใส่ และด้านการใช้
อ านาจ มีผลต่อความคุ้มค่าในการเข้ารับบนิการจากกระบวนการยุติธรรของประชาชน โดยปัจจัยทั้งหมด
นี้มีผลในเชิงบวกต่อความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรมของประชาชน  ดังนั้นจึง
ควรมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาประสิทธิภาพในปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม
ด้านต่าง  ๆ  เช่น ด้านความสามารถ/สมรรถนะ ด้านความซื่อสัตย์/ซื่อตรง ด้านความไว้วางใจ/ความ
น่าเช่ือถือ ด้านการเปิดเผยและความตรงไปตรงมา ด้านการเห็นใจและการเอาใจใส่ และด้านการใช้
อ านาจ ให้มีประสิทธิภาพทุกด้านเพิ่มข้ึน อันจะสามารถท าให้ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นความไว้วางใจ
ต่อกระบวนการยุติธรรมเพิ่มมากขึ้น 
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              This study was The association between confidence and value access to 

justice services of Thailand's population. The objectives of the study were: 1) to 

determine the level of public confidence in getting services from justice services, 2) to 

determine the level of the value of Thailand’s population in getting services from the 

justice system, 3) to study the relationship between confidence and the value of 

Thailand’s population in receiving services from the justice system, and 4) to prepare 

suggestions and guidelines for improvement develop justice system. This study used 

quantitative approach and used secondary data analysis from “Project for monitoring the 

performance evaluation, integrated budget legal reform and justice process 

development, fiscal year 2018” of the Thai’s office of Justice Affairs (OJA). There is a 

sample group of people who receive services from the justice system and the total of 

2,880 people. The statistics used in data analysis were percentage, mean, standard 

deviation and multiple regression analysis. 

               The study found that confidence factors Integrity, Reliability, Openness, 

Concern/Attentiveness and Control mutuality affecting the value of entering the service 

 



 ค 

from the process of public resolution these factors have a positive effect on the cost of 

services for the public justice system. Therefore, it should focus on the efficiency 

development of the staff in various justice agencies such as competence, integrity and 

reliability. In terms of openness, concern/attentiveness and the use of the control 

mutuality of the officials in the justice system to be more efficient in performing various 

tasks that will increase the confidence and value of the justice system. 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ  

การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ถือเป็นภารกิจที่
ส าคัญของภาครัฐที่ต้องปฏิบัติต่อประชาชน และเพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะ
เป็นด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมือง จึงเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งของบคุลากรในกระบวนการ
ยุติธรรมที่จ าต้องท าให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมนั้นมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 
และสามารถคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้อย่างสูงสุด  

กระบวนการยุติธรรม ถือเป็นหนึ่งกลไกส าคัญในการควบคุมสังคมอย่างเป็นทางการ โดยน า
กฎหมายมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยใช้ระบบนิติรัฐ 
(Legal State) ประกอบกับหลักนิติธรรม (Rule of Law) นั่นคือ พลเมืองทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้
เงื่อนไขของกฎหมายอย่างเดียวกัน โดยกฎหมายดังกล่าวจะท าหน้าที่ก าหนดบรรทัดฐาน และควบคุม
ความประพฤติของพลเมืองในสังคม เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขถาวร ทั้งยังก าหนด
บทลงโทษส าหรับผู้ที่ได้ล่วงละเมิดกฎเกณฑ์ของสังคมนั้น ๆ เพื่อให้บุคคลเหล่าน้ันหลาบจ า ไม่กระท า
ผิดซ้ าอันเป็นการ ข่ม ขู่ยับยั้ ง  (Deterrence) เหนี่ ยวรั้ งบุคคล (Restraint) แก้แค้นทดแทน 
(Retribution) และแก้ไขฟื้นฟู (Rehabilitation) (ส านักงานกิจการยุติธรรม, 2552) 
 กระบวนการยุติธรรม หรือกระบวนการยุติธรรมหลัก (Criminal Justice) กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสถาบัน ( Institutional Criminal Justice) หรือกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก 
(Mainstream Criminal Justice) (จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย, 2556) หมายถึง ภาพรวมข้ันตอนและ
วิธีการส าหรับการด าเนินการแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายและเป็นการอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน 
ตลอดจนสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กล่าวคือ “รัฐพึง
จัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรม และไม่เลือก
ปฏิบัติ และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกิน
สมควร นอกจากนั้นรัฐพึงมีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม ให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้โดยเคร่งครัด ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง าใด ๆ ” (รัฐธรรมนูญแห่ง
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ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 68) โดยมีองค์กรและบุคลากรที่มีอ านาจหน้าที่เฉพาะในการ
ควบคุมข้ันตอนต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประกอบไปด้วย 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานศาลยุติธรรม หน่วยงานในกระทรวง
ยุติธรรม เป็นต้น และประกอบไปด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ผู้กระท า
ความผิด ผู้เสียหาย ต ารวจหรือพนักงานปกครอง  พนักงานอัยการ ผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ 
เจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และทนายความ เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม กระบวนการยุติธรรมไทยถูกวางโครงสร้างในลักษณะที่ไม่มีการบริหารงาน
ยุติธรรมในภาพรวม โดยองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมจะแบ่งแยกความรับผดิชอบ
และการบริหารงานออกเป็นส่วน ๆ โดยไม่มีความเช่ือมโยงหรือความรับผิดชอบต่อกันเท่าที่ควร การ
ด าเนินการของแต่ละองค์กรมีเพียงข้ันตอนสั้น ๆ  ที่ยึดโยง ท าให้ต่างฝ่ายต่างท าโดยไม่มีการร่วมมือ
ประสานงานกัน นอกจากนี้ องค์กรย่อยในกระบวนการยุติธรรมยังมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงาน
ภายในองค์กร (กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2549) สภาพปัญหาที่เกี่ยวกับโครงสร้างที่บกพร่องและผิดส่วน
ของกระบวนการยุติธรรมไทยได้ส่งผลต่อประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ได้อย่างเสมอภาค เป็นธรรม และเท่าเทียม ทั้งนี้ นอกจากปัญหาส าคัญดังกล่าว ที่กล่าวไปแล้วนั้น 
กระบวนการยุติธรรมไทยยังพบปัญหาเรื่องอื่น ๆ อยู่อีก เช่น ปัญหาโครงสร้างการท างานของ
กระบวนการยุติธรรมไทย ปัญหาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐ (อุดม รัฐอมฤต, 2560) และยังพบ
ปัญหาหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมถูกแทรกแซง ปัญหาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุล จากภายใน
และภายนอกองค์กร รวมทั้ง ภาคประชาชน เป็นต้น (สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย, 
2558) ซึ่งปัญหาเหล่าน้ีล้วนเป็นผลท าให้ประชาชนขาดความเช่ือมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมมากข้ึน
เรื่อย ๆ จากผลส ารวจเรื่อง “ความเช่ือมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม” โดยกรุงเทพโพลล ์
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน โดยเก็บข้อมูลจาก
ประชาชนอายุ 18 ปีข้ึนไป จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จ านวน 1,116 คน พบว่ากว่า 76.8% ของ
ประชาชนที่ให้ข้อมูล มีความเช่ือมั่นค่อนข้างน้อย ต่อการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ มีความ
บริสุทธ์ิ ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีเพียง 23.2% เท่านั้น ที่มีความเช่ือมั่นค่อนข้างมาก (กรุงเทพ
โพลล์, 2560)  

จากผลการส ารวจที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ทราบว่าประชาชนยังขาดความเช่ือมั่นต่อ
กระบวนการยุติธรรมไทย อันเนื่องมาจากปัจจัยหลากหลายด้าน เช่น ความสามารถและสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ความซื่อสัตย์และความยุติธรรมของบุคลากร การ
สร้างความไว้วางใจให้ประชาชน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การใช้อ านาจ และอื่น ๆ อีกหลายสาเหตุ 
ด้วยเหตุผลที่ส่งผลต่อความเช่ือมั่นของประชาชนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรม  
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ดังนั้นสาเหตุที่ผู้วิจัยท าการศึกษาในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือมั่นกับความคุ้มค่าของ
ประชาชนในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรม เพราะมีความสนใจในเรื่องของทฤษฎีการ
รับรู้ความคุ้มค่า (Perceived Value) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชน การรับรู้
ความคุ้มค่าเป็นสิ่งที่กระบวนการยุติธรรมจ าเป็นต้องค านึงถึงสิ่งที่ผู้บริโภคจะได้รับ เพราะจะท าให้
ผู้บริโภคเกิดความเช่ือมั่นไว้วางใจและยินดีที่จะเข้ารับบริการด้วยความเต็มใจ (Hsu & Lin, 2016) 
การรับรู้ความคุ้มค่า เป็นการที่ผู้บริโภคสามารถประเมินในสิ่งที่ผู้บริโภคได้รับและสิ่งที่ผู้บริโภคเสียไป
ทั้งในด้านค่าใช้จ่าย ด้านเวลา และด้านอื่น ๆ  ว่ามีความคุ้มค่ามากหรือน้อยเพียงใด สิ่งที่ผู้บริโภคเสีย
ไปนั้นจะคุ้มค่ากับสิ่งที่จะได้รับหรือไม่ ในการซื้อสินค้าและบริการ และทัศนคติต่อการรับรู้ความคุ้มค่า
นัน้จะท าให้ผู้บริโภคเกิดความเช่ือมั่นไว้วางใจต่อสินค้า และสามารถน าไปสู่การบอกต่อได ้
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพื่อวัดระดับความเช่ือมั่นของประชาชนในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรม 
1.2.2 เพื่อวัดระดับความคุ้มค่าของประชาชนในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรม  
1.2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือมั่นกับความคุ้มค่าของประชาชนในการเข้ารับ

บริการจากกระบวนการยุติธรรม 
1.2.4 เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการกระบวนการยุติธรรม 

 

1.3 ค าถามในการศึกษา 

 1.3.1 ระดับความเช่ือมั่นของประชาชนในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติ ธรรมเป็น
อย่างไร 

 1.3.2 ระดับความคุ้มค่าของประชาชนในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรมเป็น
อย่างไร  
 1.3.3 ความเช่ือมั่นและความคุ้มค่าของประชาชนในการเข้ารับบริการจากกระบวนการ
ยุติธรรมมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
 

1.4 สมมติฐานของการศึกษา 

 1.4.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนที่แตกต่างกันจะแสดงระดับความเช่ือมั่นและความ
คุ้มค่าของประชาชนในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรมที่แตกต่างกัน 
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 1.4.2 ความเช่ือมั่นและความคุ้มค่าของประชาชนในการเข้ารับบริการจากกระบวนการ
ยุติธรรมมีความสัมพันธ์แบบผันแปรตามกัน 
 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือมั่นกับความคุ้มค่าในการเข้ารับ
บริการจากกระบวนการยุติธรรมของประชาชนในประเทศไทย เป้าหมายของประชากรในการศึกษา
ครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่มาใช้บริการจริงหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการด าเนินการใน
กระบวนการยุติธรรม โดยมีระยะเวลาการด าเนินการศึกษาระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 ถึง เดือน
มิถุนายน 2562 และเป็นการน าข้อมูลจาก “โครงการติดตามประเมินผลการด าเนิน งบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการ ด้านการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561” ของ ส านักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) มาใช้ในการศึกษา ซึ่งโครงการมีระยะเวลาการ
ด าเนินการศึกษาระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 ถึง เดือนสิงหาคม 2561 
  

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

 1.6.1 ทราบถึงสภาพปัญหา ลักษณะ ปัจจัยที่มีผลต่อความเช่ือมั่นและความคุ้มค่าของ
ประชาชนในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรม และสามารถน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์
ในการปรับปรุง พัฒนากระบวนการยุติธรรมได้ 
 1.6.2 การน าเสนอผลการวิจัยในการประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรในหน่วยงาน
กระบวนการยุติธรรม และประชาชนทั่วไป เผยแพร่สู่สาธารณะชนอันจะก่อประโยชน์ต่อการปรับปรุง 
พัฒนาการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรมต่อไป  
 

1.7 นิยามศัพท์/ค าจ ากัดความที่ใช้ในการศึกษา  

กระบวนการยุติธรรม หมายถึง ภาพรวมข้ันตอนและวิธีการส าหรับด าเนินการแก่ผู้ที่ฝ่าฝืน
กฎหมาย โดยมีองค์กรและบุคลากรทีม่ีอ านาจหน้าทีเ่ฉพาะในการควบคุมขั้นตอนต่าง ๆ  ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  ประกอบด้วย หน่วยงานก่อนการพิจารณาคดี , หน่วยงานระหว่างการพิจารณาคดี , 
หน่วยงานหลังการพิจารณาคดี และหน่วยงานสนับสนุนเชิงนโยบาย 

การให้บริการในกระบวนการยุติธรรม หมายถึง การปฏิบัติงานที่กระท าหรือติดต่อและ
เกี่ยวข้องกับประชาชน ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม เป็นการให้
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ความช่วยเหลือ หรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการหรือเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการยุติธรรมจะต้องค านึงถึงคุณภาพการให้บริการในด้านต่าง ๆ อีกด้วย 

ความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรม หมายถึง การที่ประชาชนผู้เข้ารับ
บริการหรือผู้ใช้บริการ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทั้ง หน่วยงานก่อนการพิจารณา
คดี, หน่วยงานระหว่างการพิจารณาคดี, หน่วยงานหลังการพิจารณาคดี และหน่วยงานสนับสนุนเชิง
นโยบาย ซึ่งผู้เข้ารับบริการสามารถประเมินในสิ่งที่ตนได้รับและสิ่งที่ตนเสียไปได้ ทั้งในด้านค่าใช้จ่าย 
ด้านเวลา และด้านอื่น ๆ ว่ามีความคุ้มค่ามากหรือน้อยเพียงใด สิ่งที่ผู้บริโภคเสยีไปนั้นจะคุ้มค่ากบัสิง่ที่
จะได้รับหรือไม่ 

ความเชื่อมั่นในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรม หมายถึง ความเช่ือถือใน
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และความตั้งใจจริงของบุคคลหรือหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
จนท าให้เกิดความเต็มใจหรือยินยอมให้บุคคลหรือหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม กระท าการใด ๆ 
ให้แก่ตนเองตามที่คาดหวังไว้ โดยพร้อมยอมรับผลประโยชน์และความเสยีหาย อันเกิดจากการกระท า
ดังกล่าว 

ความสามารถ/สมรรถนะในการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม หมายถึง ความสามารถ
หรือสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ 
และทักษะ ในการปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามบทบาทภารกิจ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ความซื่อสัตย์ในกระบวนการยุติธรรม หมายถึง ความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อความยุติธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีความซื่อตรงในการปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม 
โดยปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ด้วยการยึดมั่นในระเบียบ
กฎเกณฑ์ข้อบังคับที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบัติ และสามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด และไม่เลือกปฏิบัติ 

ความไว้วางใจในกระบวนการยุติธรรม หมายถึง ความน่าเช่ือถือหรือความไว้วางใจของ
ประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม อันเกิดจากการปฏิบัติงานตาม
บทบาทภารกิจและอ านาจหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน เป็นไปตาม
กระบวนการและข้ันตอนที่ก าหนด สามารถด าเนินการได้ถูกต้องและครบถ้วนตามกระบวนการและ
ภายในระยะเวลาตามที่ก าหนด 

การเปิดเผยในกระบวนการยุติธรรม หมายถึง การเปิดเผยตรงไปตรงมาของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ที่ปฏิบัติงานได้อย่างตรงไปตรงมา มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ทุกข้ันตอนและมีการเปิดเผยข้อมูลหรือให้ข้อมูลและค าแนะน าที่จ าเป็นได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือถือ
ได้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ รวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการด าเนินงานของ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
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ความเห็นใจและการเอาใจใส่ในกระบวนการยุติธรรม หมายถึง การให้ความเอาใจใส่และ
ความเห็นอกเห็นใจของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ด้วยการให้ความส าคัญและ
สนใจรับฟังปัญหาและความต้องการที่หลากหลายของประชาชน  ให้บริการอย่างมีจิตสาธารณะ 
รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและคุณภาพการให้บริการ 

การใช้อ านาจในกระบวนการยุติธรรม หมายถึง ความสัมพันธ์ในเชิงการใช้อ านาจระหว่าง
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกับผู้เข้ารับบริการ ที่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรืออยู่
ในขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
 ความคุ้มค่าด้านเวลา หมายถึง การใช้เวลาอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในข้ันตอนการ
ด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม เช่น ความรู้สึกที่มีต่อเวลาในการด าเนินงานแต่ละข้ันตอน ต้อง
ท าให้ผู้เข้ารับบริการรู้สึกว่าเกิดความคุ้มค่าที่จะเสียเวลาไป  
 ความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย หมายถึง การเข้ารับบริการในกระบวนการยุตธรรมมีค่าใช้จ่ายใน
บางข้ันตอน ซึ่งค่าใช้จ่ายนั้นต้องเป็นจ านวนที่เหมาะสมต่อการด าเนินงานในแต่ละข้ันตอน มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบข้ันตอนต่าง ๆ ได้ และไม่เป็นการเสียค่าใช้จ่ายโดยปราศจากการได้รับ
ประโยชน์ใด ๆ 
 ความคุ้มค่าด้านชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ หมายถึง การเข้ารับบริการจากกระบวนการ
ยุติธรรม จะท าให้ไม่เกิดความเสี่ยงที่จะเสือ่มเสียช่ือเสียงหรอืภาพลักษณ์ เช่น การเก็บรักษาข้อมูลของ
ผู้เข้าใช้บริการเป็นอย่างดี  
 ความคุ้มคา่ด้านอ่ืน ๆ หมายถึง ปจัจัยด้านอื่น ๆ นอกเหนือไปจาก ด้านเวลา, ด้านค่าใช้จ่าย 
และ ด้านช่ือเสียงภาพลักษณ์ 

ประชาชน หมายถึง ประชาชนที่มาใช้บริการจริงหรอืผูม้ีส่วนได้เสียทีเ่ข้ามาเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม
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แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

ในบทนี้เป็นการน าเสนอแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะน าไปสร้าง
พัฒนาเป็นกรอบแนวความคิดในการวิจัย ซึ่งจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 
  2.1 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม 
  2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ความคุ้มค่า (Perceived Value) 
  2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเช่ือมั่นและองค์ประกอบ 
   2.4.1 ความสามารถและสมรรถนะ (Competence)  
   2.4.2 ความซื่อสัตย์และความซื่อตรง (Integrity) 
   2.4.3 ความไว้วางใจ/ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
   2.4.4 การเปิดเผยตรงไปตรงมา (Openness) 
   2.4.5 ความเห็นใจและการเอาใจใส่ (Concern/Attentiveness) 
   2.4.6 การใช้อ านาจ (Control mutuality) 
  2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  2.6 สมมติฐานงานวิจัย 
 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม 

กระบวนการยุติธรรม หมายความถึง วิธีการด าเนินการแก่ผู้ที่ประพฤติฝ่าฝืนกฎหมาย โดย
อาศัยองค์กร และบุคลากรที่กฎหมายให้อ านาจไว้กระบวนการยุติธรรมที่ส าคัญ ได้แก่  กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง กระบวนการยุติธรรมทางแรงงาน กระบวนการ
ยุติธรรมในศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง และกระบวนการยุติธรรมในศาลภาษีอากร (ส านักงาน
กิจการยุติธรรม, 2552) และนอกจากนั้นกระบวนการยุติธรรมไทยสามารถจ าแนกได้ตามประเภทของ
กฎหมาย ดังนี้  
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1) กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง (Civil Justice) เป็นกระบวนการในกรณีที่เกิดข้อพิพาท
ระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกัน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศาลยุติธรรม และกรมบังคับคดี เป็นต้น 
 2) กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice) เป็นกระบวนการในกรณีที่เกิดข้อ
พิพาทระหว่างประชาชนด้วยกันเอง หรือกรณีที่มีผู้ละเมิดกฎเกณฑ์ของกฎหมายอาญาข้ึน จนเกิดเป็น
ข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับรัฐข้ึน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ต ารวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ 
และคุมประพฤติ เป็นต้น 
 3) กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (Administrative Justice) เป็นกระบวนการยุติธรรมใน
กรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน และข้อพิพาทระหว่าง
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเอง โดยหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการทาง
ปกครอง ได้แก่ ศาลปกครอง 
 โดยทั่วไปสาธารณชนมักเข้าใจว่า กระบวนการยุติธรรมมีความหมายรวมถึงหน่วยงานหลักใน
ภาคราชการดังเช่น ต ารวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ และคุมประพฤติเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง 
ความหมายของกระบวนการยุติธรรมได้ครอบคลุมไปถึงภาคเอกชนดังเช่น ทนายความ มูลนิธิและ
สมาคมต่าง ๆ ที่มุ่งหวังให้การสงเคราะห์แก่เหยื่ออาชญากรรม รวมทั้งมุ่งบ าบัดฟื้นฟูผู้กระท าผิด (ปุระ
ชัย เปี่ยมสมบูรณ์, 2531)  

ดังนั้นความหมายโดยรวมของกระบวนการยุติธรรม คือภาพรวมข้ันตอนและวิธีการส าหรับ
ด าเนินการแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยมีองค์กรและบุคลากรที่มีอ านาจหน้าที่เฉพาะในการควบคุม
ข้ันตอนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประกอบไปด้วย 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานอัยการสูงสุด หน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม รวมถึงทนายความ 
เป็นต้น 
 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริการ 

2.2.1 ความหมายของการให้บริการ 
เนื่องจากการปฏิรูประบบราชการตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการ

แก่ประชาชนผู้มาติดต่อที่เรียกว่า ผู้รับบริการ องค์กรของรัฐจะต้องตอบสนองความต้องการของคน
หลายกลุ่ม การให้บริการขององค์กรหรือหน่วยงานในภาครัฐเป็นลักษณะงานที่ต้องมีการติดต่อ
ประชาสัมพันธ์กับประชาชนที่ขอรับบริการโดยตรงเพื่อให้ประชาชนผู้ขอรับบริการได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว มีแนวคิดการให้บริการของนักวิชาการ โดยยกตัวอย่างพอสังเขป ดังนี้  

สมิต สัชณุกร (2542) ให้ความหมายว่าการบริการเป็นการปฏิบัติงานที่กระท าหรือติดต่อ
เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ การให้บุคคลต่าง ๆ  ได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ทั้งด้วยความพยายามใด 
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ๆ ก็ตามด้วยวิธีการหลากหลายในการท าให้บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับความช่วยเหลือจัดได้ว่าเป็น
การให้บริการทั้งสิ้น การจัดอ านวยความสะดวก การสนองความต้องการของผู้ใช้บริการก็เป็นการ
ให้บริการ การให้บริการจึงสามารถด าเนินการได้หลากหลายวิธี จุดส าคัญคือ เป็นการช่วยเหลือและ
อ านวยประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ 
 วินัย ร าพรรณ์ (2546) การบริการ หมายถึง กระบวนการของการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดผลกับ
ผู้อื่น ดังนั้น ผู้ที่จะให้การบริการคนอื่น จึงควรจะมีคุณสมบัติสามารถอ านวยความสะดวกและปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นในด้านการบริการอย่างมีความรับผิดชอบและมีความสุข 
 ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) การบริการ หมายถึง กิจกรรม ประโยชน์หรือความพอใจซึ่งได้เสนอ
เพื่อขาย หรือกิจกรรมที่จัดข้ึนรวมกับรายการสินค้า โดยทั่วไปแล้ว บริการไม่ต้องเกี่ยวข้องกับสินค้า
เท่านั้นแต่บริการจะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความต้องการใช้การฝึกอบรมผู้บริโภคให้
รู้จักวิธีใช้เป็นต้น 

กล่าวอย่างสรุปได้ว่า การบริการ หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รบับริการของบุคลากร 
เพื่อให้แน่ใจว่าจะเกิดความสัมพันธ์ระยะยาวที่ทุกฝ่ายต่างก็ได้รับประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อเป็นการ
ช่วยเสริมการท างานขององค์กรด้วย  
 

2.2.2 การให้บริการประชาชนของภาครัฐ 
 กุลธน ธนาพงศธร (2528) กล่าวว่า หลักการให้บริการที่ส าคัญ 5 ประการคือ  

1) หลักความเสมอภาค จะต้องบริการแก่ผู้มาใช้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันทุก
คน ไม่มีกลุ่มคนหรือบุคคลใดได้รับสิทธิพิเศษซึ่งมีความแตกต่างจากกลุ่มอื่น 

2) หลักความสม่ าเสมอ คือการให้บริการจะต้องด าเนินไปอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ มิใช่ท าตาม
ความพอใจของผู้บริการหรือผู้ปฏิบัติงาน 

3) หลักความสอดคล้อง กับความต้องการของส่วนใหญ่ คือการให้บริการขององค์การนั้น
จะต้องสอดคล้องกับความต้องการของคนส่วนใหญ่หรือคนทั้งหมด ไม่ควรเป็นการจัดให้บริการแก่คน
กลุ่มใดโดยเฉพาะ 

4) หลักความสะดวก ผู้ให้บริการจะให้บริการโดยท าให้ผู้รับบริการ รู้สึก สะดวก สบาย ใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ง่ายต่อการปฏิบัติหรือด าเนินการ และไม่เป็นการสร้างความยุ่งยากใจให้แก่ผู้ให้
บริการหรือผู้ใช้บริการ 

5) หลักความประหยัด ผลที่จะได้รับจากการเข้ารับบริการจะต้องสัมพันธ์และมีความ
เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายที่ผู้รับบริการจะต้องเสียไป โดยค่าใช้จ่ายจะต้องไม่มากจนเกินไป 

นอกจากนั้นการให้บริการจะมีเรื่องของคุณภาพการให้บริการเข้ามาเกี่ยวข้อง ในส่วนของ
คุณภาพการให้บริการได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ค านิยามไว้ดังนี ้
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Kotler and Armstrong (2003) นักการตลาดได้น าแนวคิดด้านการตลาดในการสร้าง
คุณภาพการบริการให้เท่ากับหรือมากกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง เมื่อลูกค้าได้รับบริการจะเปรียบเทียบ
คุณภาพการบริการที่ได้รับกับคุณภาพการบริการที่คาดหวังไว้ ถ้าผลที่ได้พบว่าคุณภาพการบริการที่
ได้รับจริงน้อยกว่าที่คาดหวังไว้ลูกค้าจะไม่พอใจและไม่มาใช้บริการอีก ในทางตรงกันข้ามถ้าการ
บริการที่ได้รับจริงเท่ากับหรือมากกว่าที่คาดหวัง ลูกค้าจะพอใจและกลับมาใช้บริการอีก 

คุณภาพบริการเป็นความคาดหวังของลูกค้าข้ันพื้นฐานที่ธุรกิจจะต้องตอบสนองให้ได้ซึ่ง
เกณฑ์ที่ลูกค้าใช้ในการวัดคุณภาพการบริการ ลูกค้าจะวัดจากความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
(Tangibles) ความน่าเช่ือถือไว้ใจได้ (Reliability) การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) การ
ให้ความเช่ือมั่น (Trust) และความเอาใจใส่ต่อลูกค้า (Empathy) ลูกค้ามักคาดหวังว่าอย่างน้อย
จะต้องได้รับเท่ากับที่คาดไว้ หากคุณภาพของบริการต่ ากว่าเกณฑ์ที่ลูกค้าคาดหวังไว้ ลูกค้าจะมองหา
บริการจากคู่แข่งของธุรกิจในการแก้ไขปัญหาครั้งต่อไป (อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล, 2542) ดังนั้นจะสามารถ
สรุปได้ว่าคุณภาพบริการ หมายถึง การให้บริการที่ตรงตามที่ลูกค้าคาดหวัง 

Zeithaml, Berry, and Parasuraman (1996) ได้กล่าวถึง ปัจจัยก าหนดคุณภาพการบรกิาร
โดยการประเมินคุณภาพของการบริการ พบว่า ผู้บริโภคใช้ปัจจัย 10 ประการในการประเมินคุณภาพ
ของการบริการ ซึ่งได้แก่ 

1) ความไว้วางใจได้ (Reliability) คือ ความถูกต้องของกระบวนการให้บริการ ความสามารถ
ของการให้บริการได้อย่างถูกต้อง และสามารถให้บริการได้ตามที่สัญญาไว้อย่างครบถ้วน 

2) การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) คือ ผู้ให้บริการจะต้องมีความพร้อม 
และเต็มใจที่จะให้บริการ สามารถตอบสนองความต้องการในด้านต่าง  ๆ ของลูกค้าได้ทันที มีการ
สื่อสารที่ดีในการช้ีแจงรายละเอียดก่อนให้บริการทุกครั้ง 

3) ความสามารถของผู้ให้บริการ (Competence) คือ การที่ผู้ให้บริการมีทักษะ ความรู้
ความสามารถในการบริการ สามารถแสดงให้ลูกค้าเห็นชัดเจน และตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการได้ 

4) การเข้าถึงบริการ (Access) คือ ลูกค้าจะต้องเข้าถึงบริการได้ง่ายและได้รับความสะดวก
จากการมาใช้บริการ มีข้ันตอนในการให้บริการที่ไม่ซับซ้อน การให้บริการกระจายทั่วถึง เช่น การ
คมนาคมสะดวก การบริการเป็นระเบียบ รวดเร็ว ไม่เสียเวลาในการรอนาน เวลาที่ใช้บริการเป็นเวลา
ที่สะดวกส าหรับลูกค้าด้วยความเสมอภาค 

5) อัธยาศัยไมตรี (Courtesy) คือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการจะต้องมีความสุภาพ มี
ความเอาใจใส่ รวมทั้งมีกริยามารยาท การแต่งกายสุภาพ ใช้ค าพูดที่เหมาะสม และมีบุคลิกภาพดี 

6) การติดต่อสื่อสาร (Communication) การสื่อสารมีความส าคัญมากต่อคุณภาพบริการ 
เพราะนอกจากเป็นข้ันตอนหนึ่งของกระบวนการให้บริการแล้ว ยังจัดว่าเป็นบริการอีกลักษณะหนึ่ง 
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ดังนั้นผู้ให้บริการจึงควรมกีารให้ข้อมลูต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้มาใช้บริการและหลกีเลีย่งศัพท์เทคนิคใน
การสื่อสารแก่ลูกค้า 

7) ความน่าเช่ือถือ (Credibility) คือ ความน่าเช่ือถือที่เกิดข้ึนจากความซื่อสัตย์ ความจริงใจ
ความสนใจอย่างจริงใจ ซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญมากสุดอย่างหนึ่ง ที่จะส่งผลให้ผู้มาใช้บริการทางสุขภาพ
มากขึ้น มีการพูดปากต่อปาก จนอาจเกิดปัจจัยเสริมร่วมด้วย 

8) ความปลอดภัย (Security) คือ การบริการที่ส่งมอบแก่ผู้ให้บริการไม่เกิดความเสี่ยง และ
อันตราย ของร่างกาย หรือข้อสงสัยต่าง ๆ  ในเรื่องของการรักษาความลับของลูกค้า การรักษาความ
ปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจว่ามีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมทั้งช่ือเสียงของตน 

9) ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) คือ บริการที่น าเสนอออกมาเป็นรปูธรรมจะท า
ให้ลูกค้ารับรู้ถึงการใช้บริการนั้น ๆ  ได้ชัดเจนย่ิงข้ึน มีสถานที่ใหญ่โต มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมยัและ
เพียงพอ มีบุคลากรที่เพียงพอในการให้บริการ 

10) เข้าใจลูกค้า (Understanding/Knowing the Customer) คือ การที่ผู้ให้บริการพยายาม
ท าความรู้จักกับลูกค้าเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า เช่น ผู้ให้บริการสามารถจ าช่ือลูกค้าได้
หรือมีระบบการรักษาข้อมูลในอดีตของลูกค้า 

สรุปได้ว่า คุณภาพการให้บริการ (service quality) เป็นความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ คุณภาพของบริการเป็นสิ่งส าคัญที่จะสร้างความแตกต่างระหว่างองค์การ
ตัวเองกับองค์การอื่นได้ ซึ่งคุณภาพการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของผู้เข้ารับบริการจะเป็นสิ่ง
ที่ท าให้ผู้รับบริการพอใจ  

 ดังนั้น การให้บริการในกระบวนการยุติธรรม หมายถึง การปฏิบัติงานที่กระท าหรือติดต่อ
และเกี่ยวข้องกับประชาชน ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม เป็น
การให้ความช่วยเหลือ หรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผูใ้ช้บริการ และผูใ้ห้บรกิารหรอืเจา้หนา้ที่
ในกระบวนการยุติธรรมจะต้องค านึงถึงคุณภาพการให้บริการในด้านต่าง ๆ อีกด้วย 
 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู้ความคุ้มค่า (Perceived Value) 

2.3.1 ความหมายของการรับรู้ความคุม้ค่า 
Zeithaml (1988) กล่าวว่า การรับรู้ความคุ้มค่า คือ การประเมินอรรถประโยชน์ของผลติภัณฑ์

โดยรวมของผู้บริโภคบนพื้นฐานการรับรู้ในสิ่งที่ผู้บริโภคได้รับและสิ่งที่ผู้บริโภคเสียไป  
Sweeney and Soutar (2001) กล่าวว่า การรับรู้ความคุ้มค่า คือ อัตราส่วนประโยชน์ที่รับรู้

หรือการเปรียบเทียบระหว่างคุณภาพกับราคา 
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Szymanski and Henard (2001) กล่าวว่า การรับรู้ความคุ้มค่าคือ คุณค่าภายในตัวผลิตภัณฑ์ 
หรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ของผู้บริโภค หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้บริโภครู้ คิด และรู้ สึกกับ
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ 

Yang and Peterson (2004) กล่าวว่า คุณภาพของสินค้านั้นส่งผลต่อความรู้สึกที่ผู้บริโภคจะ
ได้รับจากการรับรูค้วามคุ้มค่า และท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อแบรนด์นั้น  

Van Riel, De Mortanges, and Streukens (2005) กล่าวว่า ผู้บริโภคจะค านึงถึงประโยชน์
ของสิ่งที่ได้รับ การรับรู้ความคุ้มค่านั้นจะค านึงถึงด้านค่าใช้จ่าย ด้านเวลา ว่ามีความคุ้มค่ามากหรือ
น้อยเพียงใด ต่อการซื้อสินค้าและบริการ 

Overby and Lee (2006) กล่าวว่า การรับรู้ความคุ้มค่าคือ การตัดสินใจ หรือการประเมิน
ราคาของผู้บริโภคข้ึนอยู่กับการเปรียบเทียบการรับรู้ประโยชน์ และค่าใช้จ่ายที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ 
หรือบริการ 

Ponte, Carvajal-Trujillo, and Escobar-Rodríguez (2015) กล่าวว่า ทัศนคติต่อการรับรู้
ความคุ้มค่า นั้นจะท าให้ผู้บริโภคเกิดความไว้เนื้อเช่ือใจต่อสินค้า และสามารถน าไปสู่การบอกต่อได ้

Hsu and Lin (2016) กล่าวว่า การรับรู้ความคุ้มค่า เป็นสิ่งที่ผู้ผลิตจ าเป็นต้องค านึงถึงสิ่งที่
ผู้บริโภคจะได้รับ เพราะจะท าให้ผู้บริโภคเกิดความเช่ือมั่นไว้วางใจและกลับมาซื้อสินค้าและใช้บริการ
ซ้ าอีก 

Cheng and Mitomo (2017) กล่าวว่า การรับรู้ความคุ้มค่า หมายถึง ผู้บริโภครู้สึกคุ้มค่าต่อสิง่
ที่ได้รับหลังจากใช้สินค้าและบริการ ทั้งในด้านเงิน ด้านเวลา ด้านช่ือเสียง เป็นต้น 

Palmer, Komarraju, Carter, and Karau (2017) กล่าวว่า อิทธิพลการรับรู้ความคุ้มค่าของ
ผู้บริโภคนั้นจะท าให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจ ให้ความเช่ือมั่นไว้เนื้อเช่ือใจ และกลับมาซื้อซ้ า 

Persoskie, Nguyen, Kaufman, and Tworek (2017) กล่าวว่า ผู้บริโภคคาดหวังถึงความ
คุ้มค่าว่า สิ่งที่ผู้บริโภคเสียเงิน เสียเวลาไปนั้นจะคุ้มค่ากับสิ่งที่จะได้รับ 

การรับรู้ความคุ้มค่า หมายถึง การที่ผู้บริโภคสามารถประเมินในสิ่งที่ผู้บริโภคได้รับและสิ่งที่
ผู้บริโภคเสียไปทั้งในด้านค่าใช้จ่าย ด้านเวลา และด้านอื่น ๆ ว่ามีความคุ้มค่ามากหรือน้อยเพียงใด สิ่ง
ที่ผู้บริโภคเสียไปนั้นจะคุ้มค่ากับสิ่งที่จะได้รับหรือไม่ ในการซื้อสินค้าและบริการ และทัศนคติต่อการ
รับรู้ความคุ้มค่านั้นจะท าให้ผู้บริโภคเกิดความเช่ือมั่นไว้วางใจต่อสินค้า และสามารถน าไปสู่การบอก
ต่อได ้

ดังนั้น ความหมายของ การรับรู้ความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรม 
คือการที่ประชาชนผู้เข้ารับบริการหรือผู้ใช้บริการ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทั้ง 
หน่วยงานก่อนการพิจารณาคดี, หน่วยงานระหว่างการพิจารณาคดี, หน่วยงานหลังการพิจารณาคดี 
และหน่วยงานสนับสนุนเชิงนโยบาย ซึ่งผู้เข้ารับบริการสามารถประเมินในสิ่งที่ตนได้รับและสิ่งที่ตน
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เสียไปได้ ทั้งในด้านค่าใช้จ่าย ด้านเวลา และด้านอื่น ๆ ว่ามีความ คุ้มค่ามากหรือน้อยเพียงใด สิ่งที่
ผู้บริโภคเสียไปนั้นจะคุ้มค่ากับสิ่งที่จะได้รับหรือไม่ ดังเช่น สามารถประเมินได้ว่าการที่เข้าใช้บริการ
แจ้งความที่สถานีต ารวจ จะมีความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่าย ด้านเวลา และด้านอื่น ๆ หรือไม่ 
 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความเชื่อม่ันและองค์ประกอบ 

ความเช่ือมั่น (Confidence) ตามพจนานุกรม (Webster’s Dictionary) ให้นิยามของค าว่า
ความเช่ือมั่นว่าคือ การกระท าที่แสดงถึงความไว้วางใจ (Confiding) ความเช่ือใจ (Trusting) มีความ
เช่ือหรือความศรัทธาในบางสิ่งบางอย่าง และหากพิจารณาถึงความเช่ือมั่นในกรอบกระบวนทัศน์ทาง
พฤติกรรม (behavioral) ความเช่ือมั่นจะหมายถึง “ระดับความเช่ือในสมมติฐานที่ตนก าหนดข้ึน” 
(degree of belief in a given hypothesis) (Griffin & Tversky, 1992) ความเช่ือมั่นต้องประกอบ
ไปด้วยหลักสองประการคือ 1) การที่ก าหนดหรือตั้งสมมติฐานบางประการข้ึน และ 2) ระดับของ
ความเช่ือที่มีต่อสมมติฐานที่ก าหนดหรือตั้งขึ้นนั้น ดังตัวอย่าง เช่น การที่บุคคลหนึ่งก าลังจะรับบริการ
จากหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่ง บุคคลนั้นก็จะตั้งสมมติฐานถึงผลหรือสิ่งที่ตนจะได้รับจากบริการนั้น ว่าจะ
ปรากฏผลเป็นเช่นใด โดยระดับของสมมติฐานที่ตั้งข้ึนนั้นก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ข้ึนกับ
ความเช่ือ ประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ และเมื่อบุคคลได้ต้ังสมมติฐานข้ึนแล้ว ก็จะมีระดับของ
ความเช่ือที่มีต่อสมมติฐานน้ันว่า ตนเองจะได้รับผลของการบรกิารตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่อย่างไร 
หากตนเองได้รับการบริการตามสมมติฐานที่ตนต้ังข้ึน หรือมากกว่าก็มีแนวโน้มจะมีความเช่ือมั่นต่อ
การให้บริการ แต่ในทางกลับกันหากได้รับการบริการที่ต่ ากว่าสมมติฐานแล้วก็ย่อมจะส่งผลให้ไม่เกิด
ความเช่ือมั่นในการบริการดังกล่าว ดังนั้น ความเช่ือมั่น จะเกี่ยวข้องกับการที่บุคคลตัดสินใจว่า
ความคิดหรือสมมติฐานของตนที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นถูกต้องหรือไม่ (Petrusic & Baranski, 2003) 
และแสดงให้เห็นได้ว่าระดับของความเช่ือมั่นจะเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยและบริบทแวดล้อมที่บุคคล
ก าลังจะตัดสินใจหรือรับรู้ต่อสถานการณ์ที่ตนก าลังจะเผชิญในขณะนั้น 

Adams and Webb (2003) กล่าวว่า ความเช่ือมั่นเป็นสถานะทางจิตใจหรือความรู้สึก
ประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังถึงความเช่ือมั่นในเชิงบวก ที่มีต่อสมรรถนะ การให้ความ
ช่วยเหลือหรือความเอื้ออาทร ความซื่อสัตย์และการคาดการณ์ถึงบุคคลอื่นที่จะเต็มใจในการ
แสดงออกถึงพฤติกรรมตามที่คาดหวัง ความเช่ือถือหรือความเช่ือใจจะมีการรับรู้ทางอารมณ์หรือ
ความรู้สึกที่มีต่อบุคคล หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งว่าสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของ
ตนที่มีต่อบุคคลหรือสถานการณ์นั้นหรือไม่ โดยระดับของความเช่ือมั่นจะเกิดข้ึนจากความสัมพันธ์ของ
การรับรู้ของบุคคลและปัจจัยแวดล้อมในขณะที่บุคคลนั้นก าลังจะตัดสินใจหรือรับรู้ต่อสถานการณ์ที่
ตนก าลังจะเผชิญในขณะนั้น 
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นอกจากนี้ จากการศึกษาค าจ ากัดความของค าว่า “ความเช่ือมั่น” ยังพบว่า ความเช่ือมั่น
หมายถึง ความเต็มใจที่จะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เราติดต่ออยู่ (Exchange Partner) โดย
บุคคลหรือหน่วยงานเหล่านั้นเป็นบุคคลหรือหน่วยงานที่เราให้ความเช่ือถือ ซึ่งความเช่ือมั่นของ
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับความสามารถในการด าเนินงานหรือความเช่ียวชาญของหน่วยงาน 
ความน่าเช่ือถือ และความตั้งใจจริงที่จะท างานสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการ นับเป็นความ
ตระหนักรับรู้ถึงความน่าเช่ือถือของผู้ที่ให้บริการ รวมถึงคุณงามความดี ( Integrity) ของผู้นั้น 
(Morgan & Hunt, 1994) ส่งผลให้เกิดความเต็มใจหรือยินยอมให้ผูที่ไดรับความเช่ือถือไววางใจท าใน
สิ่งที่ผู้ที่เช่ือถือไววางใจสามารถชวยเหลือตนเองหรือท าเองได (Thom, Hall, & Pawlson, 2004)
รวมทั้งความยินยอมของบุคคลที่จะยอมรบัผลการกระท าทีอ่าจเป็นผลทางลบของบคุคลอื่น โดยอยู่บน
พื้นฐานความคาดหวังที่ว่าบุคคลอื่นจะปฏิบัติหรือท างานใด ๆ ที่ส าคัญส าหรับผู้ที่ให้ความเช่ือถือ
ไว้วางใจ (Mayer, Davis, & Schoorman, 1995) 

Anantharanthan Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1985) ; Stern, 1997 กล่าวว่า 
ความเช่ือมั่นคือพื้นฐานของความสัมพันธทางการติดตอสื่อสารในการใหบริการแกลูกค้า ซึ่งองคกร
จ าเปนตองเรียนรูทฤษฎีความสัมพันธใกลชิด ความคุนเคยเพื่อครองใจลูกคา ด้วยการมีศักยภาพที่บ่ง
บอกว่ามีความสามารถในการบริการที่ดี ความสามารถในการให้บริการเพื่ อให้ผู้รับบริการบรรลุ
วัตถุประสงค์ด้วยความสุภาพ นุ่มนวล กิริยามารยาทงดงาม บอกกล่าว สื่อสารอย่างชัดเจน และตอก
ย้ าให้ผู้รับบริการมั่นใจว่าจะได้รับบริการที่ดีที่สุด 

จากการศึกษาการอธิบายความหมายของค าว่า “ความเช่ือมั่น” สามารถสรุปความหมายของ 
ความเช่ือมั่น หมายถึง ความเช่ือถือในความสามารถ ความเช่ียวชาญ และความตั้งใจจริงของบุคคล 
หรือหน่วยงาน จนท าให้เกิดความเต็มใจหรือยินยอมให้บุคคลหรือหน่วยงานนั้น กระท าการใด ๆ 
ให้แก่ตนเองตามที่คาดหวังไว้ โดยพร้อมยอมรับผลประโยชน์และความเสยีหาย อันเกิดจากการกระท า
ดังกล่าว 

ดังนั้นหากหน่วยงานภาครัฐสามารถให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจน
ประชาชนเกิดความพึงพอใจในบริการ จะส่งผลให้เกิดความเช่ือมั่นในหน่วยงานของภาครัฐเพิม่ขึ้นดว้ย 
(Heintzman and Marson, 2006 อ้างถึงใน ส านักงานอัยการสูงสุด , 2557: 8) เพราะถ้าหาก
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามภารกิจที่ก าหนดไว้ ประชาชน
ผู้รับบริการจะขาดความไว้วางใจและความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม เพราะฉะนั้น การให้บริการ
ที่มีคุณภาพของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเช่ือมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรมที่เพิ่มข้ึน จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ (Components) หรือปัจจัยหลายประการ
ประกอบกัน Paine K. D. (2003) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับความเช่ือมั่นของบุคคลที่มีต่อองค์การและ
ได้น าเสนอมิติของความเช่ือมั่นของบุคคลที่มีต่อองค์การว่าประกอบไปด้วย  
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1) สมรรรถนะ (Competence) หมายถึง ความเช่ือถือในสมรรถนะหรือความสามารถของ
องค์กรในการที่จะด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธ์ิผล 

2) ความซื่อสัตย์ (Integrity) หมายถึง ความเช่ือว่าองค์กรสามารถด าเนินงานด้วยความเสมอ
ภาคและเท่าเทียม 

3) ความน่าเช่ือถือ (Reliability) หมายถึง ความเช่ือว่าองค์กรจะด าเนินงานตามที่ได้รับปาก
หรือให้สัญญาว่าจะปฏิบัติ  

4) ความเปิดเผยและคุณธรรม (Openness and Honesty) หมายถึง การให้ความส าคัญใน
การสื่อสาร ถึงข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมและจ าเป็นแก่พนักงานหรือผู้รับบริการ  

5) การยอมรับความเสียหาย (Vulnerability) หมายถึง การรับรู้ของบุคคลที่มีต่อการยอมรับ
ถึงผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนจากการด าเนินงานขององค์กร  

6) การห่วงใยต่อผู้รับบริการหรือพนักงาน (Concern for Employees) หมายถึง การรับรู้ถึง
ความห่วงใย ความเห็นอกเห็นใจ ความเมตตา อันเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน  

7) การระบุอัตลักษณ์ร่วมกัน (Identification) หมายถึง ระดับของการที่ทุกฝ่ายมเีป้าประสงค์ 
หรือจุดมุ่งหมายร่วมกัน หรือมีความเช่ือร่วมกัน   

8) การมีส่วนร่วมในการควบคุม (Control Mutuality) หมายถึง การรับรู้ถึงระดับของอ านาจ
ของแต่ละฝ่ายที่มีความไม่เท่าเทียมกัน  

9) ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ระดับของความพึงพอใจต่อผล และสัมพันธ์กับ
คุณภาพของผล ที่ได้รับจากการด าเนินงาน 

10) ความผูกพัน (Commitment) หมายถึง ระดับการรับรู้ ในการให้ความส าคัญถึง
ความสัมพันธ์หรือความผูกพันระหว่างกัน ยิ่งให้ความส าคัญต่อระดับความผูกพันสูงมากเพยีงใด ก็จะมี
แนวโน้มต่อระดับความเช่ือมั่นเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น 

ดังนั้นจะสามารถสรุปความหมาย ความเชื่อมั่นในการเข้ารับบริการจากกระบวนการ
ยุติธรรม หมายถึง ความเช่ือถือในความสามารถ ความเช่ียวชาญ และความตั้งใจจริงของบุคคลหรือ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จนท าให้เกิดความเต็มใจหรือยินยอมให้บุคคลหรือหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม กระท าการใด ๆ  ให้แก่ตนเองตามที่คาดหวังไว้ โดยพร้อมยอมรับผลประโยชน์
และความเสียหาย อันเกิดจากการกระท าดังกล่าว 

 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบและมิติของความเช่ือมั่นตามที่กล่าวมาข้างต้นและเมื่อ
พิจารณาร่วมกับค าจ ากัดความของ “ความเช่ือมั่น ”สามารถสรุปเป็นองค์ประกอบของความเช่ือมั่นที่
มีต่อการให้บริการของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม  ได้เป็น 6 องค์ประกอบหลักด้วยกัน แต่ละ
องค์ประกอบมีความหมายดังนี้ 
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2.4.1 ความสามารถและสมรรถนะ (Competence) 
Paine K. D. (2003)  สมรรรถนะ (Competence) หมายถึง  ความเ ช่ือที่ ว่ าอง ค์กรมี

ความสามารถในการด าเนินการตามสิ่งที่องค์กรได้พูดกล่าวออกไปแล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดผลสัมฤทธ์ิ และเป็นองค์กรที่สามารถรองรับการแข่งขันและอยู่ในตลาดได้อย่างสมบูรณ์ 

Rego and e Cunha (2008) กล่าวถึงความสามารถว่า ความสามารถ เป็นลักษณะเฉพาะตัว
ของแต่ละบุคคล สามารถฝึกฝนได้ด้วยการจัดอบรมต่าง ๆ ให้เกิดความรู้ความช านาญ ส่งเสริมให้เกิด
วิสัยทัศน์และประสบการณ์ที่กว้างขวางขึ้น 

Scott B. Parry (1996) ได้ให้ค านิยามของค าว่า สมรรถนะ ว่าหมายถึง กลุ่มของทักษะ กลุ่ม
ของความรู้ และกลุ่มของคุณลักษณะ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกัน โดยจะมีผลกระทบต่องานหลักของ
ต าแหน่งงานหนึ่ง ๆ กลุ่มเหล่านี้สัมพันธ์กับผลงานของต าแหน่งงานนั้น ๆ และมีมาตรฐานของการ
วัดผลซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน และเป็นสิ่งที่สร้างหรือพัฒนาได้ โดยผ่านการ ฝึกอบรมต่าง ๆ   

Zeithaml (1988) และคณะ ได้ให้ความหมายไว้ว่า สมรรถนะของผู้ให้บริการ (Competence) 
หมายถึง การมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในการบริการที่ให้และสามารถแสดงออกมาให้
ผู้รับบริการประจักษ์ได้ 

 เดชา เดชะวัฒนไพศาล (2543) กล่าวว่า “ความสามารถ” หมายถึง ทักษะ (Skills) ความรู้ 
(Knowledge) และความสามารถหรือพฤติกรรม (Attributes) ของบุคลากรที่จ าเป็นในการปฏิบัตงิาน 
กล่าวคือ ในการท างานอย่างหนึ่ง บุคลากรต้องทราบอะไร เมื่อมีความรู้หรือข้อมูลแล้วก็จะต้องทราบ
ว่าจะท างานน้ัน ๆ อย่างไร และบุคลากรควรมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะเฉพาะ อย่างไรจึงจะท างาน
ได้อย่างประสบความส าเร็จ ซึ่งเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรทราบว่าคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่ดีในการ
ท างานของบุคคลในองค์กร (Superior Performer) นั้น เป็นอย่างไร 

ดนัย เทียนพุฒ (2544) กล่าวว่า “ความสามารถ” หมายถึง คุณลักษณะที่มีอยู่ในตัวของคน
เรียกว่าแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ (Achievement Motivation) ถูกผลักดันด้วย ความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเปน็
ผลกับผลงานที่มีคุณค่าสูงสุด หรือประสิทธิภาพของงาน หรือ หมายถึงความรู้ทักษะทัศนคติที่
แสดงออกในเชิงพฤติกรรมของบุคคล (Skilled Behavior) ที่เป็นคุณค่าสูงสุดของผลงาน  
 สุวรี ศิวแพทย์ (2549) ความรู้ หมายถึงการได้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริง รูปแบบ วิธีการ 
กฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติ สิ่งของ เหตุการณ์ หรือบุคคล ซึ่งได้จากการสังเกตประสบการณ์ หรือจากสื่อ
ต่าง ๆ ประกอบกับความรู้ จึงเป็นความสามารถในการใช้ข้อเท็จจริง หรือความคิด ความหยั่งรู้หยั่ง 
เห็น หรือสามารถเช่ือมโยงความคิดเข้ากับเหตุการณ์ 

สรุปได้ว่า ความสามารถ (Ability) คือ ทักษะ สมรรถนะ และ คุณลักษณะ ของกลุ่มที่มี
อิทธิพลภายในต่อ บางบุคคล ความสามารถนี้รวมความหมายไปถึงการ ปฏิบัติงานเชิงเทคนิคต่าง ๆ ที่
ต้องใช้ความรู้ วิธีการ และกระบวนการพิเศษ ความสามารถ/สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
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(Competence) ในกระบวนการยุติธรรม หมายถึง ความสามารถหรือสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการปฏิบัติงานหรือ
ด าเนินการตามบทบาทภารกิจ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
  

2.4.2 ความซื่อสัตย์และความซื่อตรง (Integrity)      
Hsieh (2004) ได้นิยามว่า ความซื่อสัตย์ เป็นรากฐานของการเจริญงอกงามทางศีลธรรม โดย

พื้นฐานการสื่อสารด้วยค าพูดของบุคคลจะยอมรับ และปรารถนาความถูกต้อง หรือความจริงใจจาก
ผู้อื่น 

Khalil (2004) ได้นิยามว่า ความซื่อสัตย์ หมายถึง การให้ข้อมูลที่เป็นจริง การปฏิบัติตามสิ่งที่
พูด และการปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเช่ือว่าถูกต้องอย่างเคร่งครัด แม้จะท าให้ตนเสียผลประโยชน์ 

Paine K. D. (2003) ความซื่อสัตย์ (Integrity) หมายถึง ความเช่ือว่าองค์กรสามารถด าเนินงาน
ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม 

พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได้ให้ความหมายว่าความซื่อสัตย์ หมายถึง 
ความประพฤติตรง จริงใจ ไม่คิดทรยศ ไม่คดโกง และไม่หลอกลวงโดยลักษณะของบุคคลที่มีความ
ซื่อสัตย์ คือ บุคคลที่มีการประพฤติและมีการแสดงออกทางพฤติกรรม อย่างตรงไปตรงมา ด้วยความ
จริงใจ 

จฤณญา จินาศรีพูล (2558) ความซื่อสัตย์ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการปฏิบัติตน
โดยการยึดมั่นในความจริง ความถูกต้อง ประพฤติอย่างตรงไปตรงมาและเหมาะสมทั้งกาย วาจา ใจ 
ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 

อดิศักดิ์ ภูมิรัตน์ (2535) ได้กล่าวว่ามีผู้ให้ความหมายของ ความซื่อสัตย์ว่าเป็นความประพฤติที่
ยึดหลักแห่งธรรม โดยความประพฤติดังกล่าวจะแสดงออกมาด้วยความซื่อสัตย์ตรงตามความเป็นจริง 
เช่น ตรงต่อค าพูด และตรงต่อกฎเกณฑ์ไม่ประพฤติไปในทางที่คดโกงทั้งกาย วาจา ใจ ต่อทั้งตนเอง 
สังคม เพื่อนฝูง ชุมชน ต่อการงาน และซื่อสัตย์ ต่อระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ จารีตประเพณี กฎหมาย 
และวัฒนธรรม  

ซื่อตรง หมายถึง ความประพฤติที่จริงใจ ไม่เอนเอียง ไม่คดโกง ไม่โกหกหลอกลวงใคร ไม่ท าผิด
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ซื่อตรงจึงครอบคลุมถึงซื่อสัตย์ ทั้งในด้าน
กาย วาจา ใจ อยู่ด้วย ซื่อสัตย์เป็นความประพฤติของเฉพาะบุคคล (ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 
2550) 

สรุปได้ว่า ความซื่อสัตย์ (Integrity) ในกระบวนการยุติธรรม หมายถึง ความซื่อสัตย์ซื่อตรง
ต่อความยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีความซื่อตรงในการปฏิบัติงาน
ด้วยความยุติธรรม โดยปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ด้วยการยึด
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มั่นในระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบัติ และสามารถตรวจสอบการ
ด าเนินงานได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด และไม่
เลือกปฏิบัติ 

 
2.4.3 ความไว้วางใจ/ความนา่เชื่อถือ (Reliability)   

Adams and Webb (2003) ได้นิยามความหมายของความเช่ือถือหรือความเช่ือใจว่าเป็น
สถานะทางจิตใจหรือความรู้สึกประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังถึงความเช่ือมั่นในเชิงบวก ที่
มีต่อสมรรถนะ การให้ความช่วยเหลือหรือความเอื้ออาทร ความซื่อสัตย์และการคาดการณ์ถึงบุคคล
อื่นที่จะเต็มใจในการแสดงออกถึงพฤติกรรมตามที่คาดหวัง ความเช่ือถือหรือความเช่ือใจจะมีการรับรู้
ทางอารมณ์หรือความรู้สึกที่มีต่อบุคคล หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งว่าสามารถตอบสนองต่อ
ความคาดหวังของตนที่มีต่อบุคคลหรือสถานการณ์นั้นหรือไม่ โดยระดับของความเช่ือถือหรือความ
เช่ือใจจะเกิดข้ึนจากความสัมพันธ์ของการรับรู้ของบุคคลและปัจจัยแวดล้อมในขณะที่บุคคลนั้นก าลัง
จะตัดสินใจหรือรับรู้ต่อสถานการณ์ที่ตนก าลังจะเผชิญในขณะนั้น (Adams & Webb, 2003) 

Meyer et la. (1952) ได้ให้ความหมายของความไว้วางใจใน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ
องค์กรว่า เป็นความ เต็มใจของบุคคลที่จะมอบให้บุคคลอื่นกระท างานที่ มีความเสี่ยงหรือความ
เปราะบางบางอย่างที่มี ความส าคัญ โดยไม่มีการเข้าไปควบคุม หรือจับตา มองในระหว่างประกอบ
กิจกรรมนั้น ในขณะที่  

Morgan and Hunt (1994) ได้ให้ความหมายของ ความไว้วางใจว่า เป็นความมั่นใจของบุคคล
ในการ แลกเปลี่ยนความเช่ือมั่นและความจริงกับบุคคลอื่น แต่กลับมีผู้เสนอว่า ความไว้วางใจ คือ
กระบวนการ ระดับจิตวิทยาในความตั้งในยอมรับผลจากความ คาดหวังเชิงบวกของการกระท าของ
บุคคลอื่น (Rousseau, 1998) แม้ว่าการให้ความหมาย ในทางตรงกันข้ามของผู้น าเสนอข้างต้น แต่มี
สิ่งที่ คล้ายกันคือ การส่งมอบกิจกรรมบางอย่างของตนเอง ให้ผู้อื่นเป็นผู้กระท า และยอมรับผลที่ 
เกิดข้ึนน้ันแม้ว่าผลนั้นจะเป็นความเสียหายก็ตาม ความไว้วางใจยังสามารถให้ความหมายใน 2 มิติิได้ 
คือ ความไว้วางใจเป็นรูปแบบความนึกคิด (Cognitive Property) ซึ่งเป็นส่วนหน่ิงของความเช่ือ และ 
อยู่ในแบบของการกระท า (Conative Property) (Moorman, Deshpande, & Zaltman, 1993) 
ซึ่งความไว้วางใจมี องค์ประกอบที่สาคัญอยู่ 3 องค์ประกอบคือ ความสามารถ (Ability) เอื้ออาทร 
(Benevolence) และ จริยธรรม (Integrity) (Meyer et la., 1952) 

1) ความสามารถ (Ability) คือ ทักษะ สมรรถนะ และ คุณลักษณะ ของกลุ่มที่มีอิทธิพลภายใน
ต่อบางบุคคล ความสามารถนี้รวมความหมายไปถึงการ ปฏิบัติงานเชิงเทคนิคต่าง ๆ  ที่ต้องใช้ความรู้ 
วิธีการ และการบวนการพิเศษ 
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2) ความเอื้ออาทร (Benevolence) เป็นความรู้สึกของบุคคลทั่วไป (Trustee) ที่มีต่อองค์กร 
(Trustor) ว่าองค์กรจะท าแต่สิ่งดี ๆ ให้แก่ตน หรือ เป็นความเ ช่ือส่วนบุคคลที่มีต่อองค์กรได้ 
เช่นเดียวกัน ความเช่ือนี้เป็นแรงจูงใจให้บุคคลเกิด ความไว้วางใจในการมอบกิจกรรมบางอย่างให้ 
องค์กรเป็นผู้กระท าแทนตน 

3) จริยธรรม (Integrity) คือหลักการที่บุคคลสามารถยอมรับได้จากการกระท าอันเกิดจาก 
องค์กรหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นความเหมาะสมของ ความเช่ือ คุณค่า และวัฒนธรรมขององค์กรที่มีต่อ 
บุคคล นัน้คือ สิ่งที่บุคคลเห็นว่า การกระท า กิจกรรม หรือ สิ่งต่าง ๆ ที่รับจากองค์กร  

Sirdeshmukh, Singh, and Sabol (2002) การวัดการรับรู้ของผู้บริโภคเกีย่วกับความไว้วางใจ 
จะมุ่งที่ความไว้วางใจที่เกี่ยวข้องกับตัวองค์กรและพนักงาน ของผู้ให้บริการ ซึ่งผู้บริโภคจะประเมิน
ระดับการรับรู้ เกี่ยวกับความซื่อสัตย์จริงใจและสมรรถนะขององค์กร กับพนักงานของผู้ให้บริการ 

Moorman, Zaltman, and Deshpande (1992) ความไว้วางใจ คือ ความเต็มใจที่จะวางใจ
ต่อสินค้าและบริการนั้น ๆ การแลกเปลี่ยนของคนคนหนึ่งด้วยความเช่ือมั่น ซึ่งมี กรอบแนวคิด คือ 
การรับรู้ว่าผู้บริโภคต้องมีความสนใจต่อองค์กรเป็นอย่างมากในขณะที่ใช้บริการ ความเช่ือมั่นดังกล่าว
จะเกิดข้ึนเมื่อผู้บริโภคตัดสินใจให้จากองค์ประกอบ 2 ประการ คือการมีความน่าเช่ือถือมากที่สุด และ
การมีความซ่ิอสัตย์จริงใจอย่างสูง 

Stern (2008) กล่าวว่า ความไว้วางใจ คือ ความสัมพันธ์ทางการติดต่อสื่อสารในการให้บริการ

ลูกค้า ซึ่งองค์กรจ าเป็นต้องเรียนรู้เพื่อครองใจลูกค้า ประกอบด้วย การสื่อสาร (Communication), 
การมีข้อผูกมัด (Commitment), การใส่ใจและการให้ (Caring and Giving), ความสอดคล้อง 
(Compatibility) หรือความสะดวกสบาย (Comfort), แก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง (Conflict) และ
ความไว้วางใจ (Trust) 

D. J. Kim, Ferrin, and Rao (2008) อธิบายว่า ความไว้วางใจ (Trust) จะถูกเช่ือมโยงเข้ากับ
ความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) กล่าวคือ หากผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจ และความเช่ือมั่นต่อ
ผู้ขายสินค้าหรือ บริการออนไลน์ในระดับสูง จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความตั้งใจซื้อสินค้า หรือบริการ
ผ่านช่องทาง ออนไลน์ที่สูงข้ึนตามไปด้วย 

จักรพงษ์ หนูด า (2556) ได้นิยามความไว้วางใจ หมายถึง การมอบความเช่ือมั่นและความเต็ม
ใจยินยอมของผู้ที่ไว้วางใจให้แก่ผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ โดยผู้ที่ไว้วางใจจะมอบความไว้วางใจให้แก่ผู้ที่
ได้รับความไว้วางใจว่าผู้ที่ได้รับความไว้วางใจนั้นจะกระท าทุกวิถีทางในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้
ที่ไว้วางใจและจะไม่ท าร้ายหรือเอารัดเอาเปรียบผู้ที่ไว้วางใจ 

สรุปได้ว่า ความไว้วางใจ (Reliability) ในกระบวนการยุติธรรม หมายถึง ความน่าเช่ือถือ
หรือความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม อันเกิดจาก
การปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจและอ านาจหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบและมี
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มาตรฐาน เป็นไปตามกระบวนการและข้ันตอนที่ก าหนด สามารถด าเนินการได้ถูกต้องและครบถ้วน
ตามกระบวนการและภายในระยะเวลาตามที่ก าหนด 
 

2.4.4 การเปิดเผยตรงไปตรงมา (Openness)   
การเปิดเผยนั้นมีความหมายเหมือนกับ “ความโปร่งใส” หรือ “การตรวจสอบได้” และการ

น าไปใช้ในแต่ละบริบทนั้นไม่ได้แตกต่างกันมากนัก เพราะมีรูปแบบที่ส าคัญอยู่สามประการ (นภชนก 
รอดแสง, 2559) คือ 1)ประชาชนเข้าถึงได้ 2)ความโปร่งใส 3)การเปิดเผย เช่น ความหมายของความ
โปร่งใสในหลักธรรมาภิบาลนั้นก็หมายความถึง การกระท าการใด ๆ ของภาครัฐทั้งในระดับบุคคลและ
องค์กรที่ผู้อื่นสามารถมองเห็นได้ คาดเดาได้ และเข้าใจได้ ครอบคลุมถึงทุกการกระท าที่เป็นผลจาก
การตัดสินใจของผู้บริหารการด าเนินงานต่าง ๆ เช่น การมีระบบงานและข้ันตอนท างานที่ชัดเจน การ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างตรงไปตรงมา การเปิดเผยนี้จึงน าไปสู่การสร้างความไว้วางใจ 
ความเช่ือมั่นซึ่งกันและกันระหว่างผู้ปฏิบัติร่วมในองค์กรเดียวกัน และระหว่างประชาชนต่อรัฐ 

ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การกระท าการใด ๆ ของภาครัฐทั้งในระดับบุคคล
และองค์กรที่ผู้อื่นสามารถมองเห็นได้ คาดเดาได้ และเข้าใจได้ ครอบคลุมถึงทุกการกระท าที่เป็นผล
จากการตัดสินใจของผู้บริหาร การด าเนินงานทางธุรกิจ และงานสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การมี
ระบบงานและข้ันตอนการท างานที่ชัดเจน ซึ่งสามารถดูได้จาก กฎระเบียบ หรือประกาศ การมี
หลักเกณฑ์ประเมินหรือการให้คุณให้โทษที่ ชัดเจน การเปิดเผยข้อมู ลข่าวสารที่ ถูกต้องอย่าง
ตรงไปตรงมา ความโปร่งใสจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบความถูกต้อง และช่วยป้องกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริต รวมทั้งน าไปสู่การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันทั้งระหว่างผู้ปฏิบัติร่วมกันใน
องค์กรเดียวกัน ระหว่างประชาชนต่อรัฐไปจนถึงระหว่างคนในชาติด้วยกัน ดังนั้น ทุกองค์กรไม่ว่าจะ
เป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนควรปรับปรุงกลไกการท างานให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่ เข้าใจง่าย เพื่อประชาชนจะได้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก และช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการท างานได้ (คณะท างานส่งเสริม
ธรรมภิบาลของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) 

Weil (2002) ได้กล่าวไว้ว่า การเข้าถึงได้ของประชาชนและความโปร่งใสนั้นเป็นไปเพื่อแสวงหา
ข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความมั่นใจในกระบวนการ เพื่อประเมินกระบวนการตัดสินใจ และเพื่อส่งเสริม
ความชอบธรรม ในเรื่องการเปิดเผยโดยส่วนมากจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อมู ลที่ส าคัญและการ
ออกแบบเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้รับข้อมูลนั้น ๆ และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับสามารถรับรู้
ข้อมูลได ้

Paine K. D. (2003) ความเปิดเผยและคุณธรรม (Openness and Honesty) หมายถึง การให้
ความส าคัญในการสื่อสาร ถึงข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมและจ าเป็นแก่พนักงานหรือผู้รับบริการ 
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สรุปได้ว่า การเปิดเผย (Openness) ในกระบวนการยุติธรรม หมายถึง การเปิดเผย
ตรงไปตรงมาของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ที่ปฏิบัติงานได้อย่างตรงไปตรงมา 
มีความโปร่งใสในการด าเนินงานทุกข้ันตอนและมีการเปิดเผยข้อมูลหรือให้ข้อมูลและค าแนะน าที่
จ าเป็นได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ รวมถึงการเปิดโอกาสให้มี
การตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 

 
2.4.5 ความเห็นใจและการเอาใจใส่ (Concern/Attentiveness) 

 Kalish and Moriwaki (1973) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นความสามารถในการเข้าถึงชีวิตของ
บุคคลอื่น การรับรู้ถึงความรู้สึกและอารมณ์ของบุคคลอื่นอย่างถูกต้องเที่ยงตรง 
 Weigel and Weigel (1978) ได้ให้ความหมายว่า ความเห็นอกเห็นใจ คือ ความสามารถรับรู้
ถึงความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ของผู้อื่น โดยอาศัยประสบการณ์ที่เหมือนกันของตนเองมาคาดคะเน
อารมณ์พฤติกรรมของผู้อื่น 
 Argos et al. (1986) ได้ให้ความหมายว่า ความเห็นอกเห็นใจเป็นความสามารถที่เข้าถึงและ
เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น และมีส่วนร่วมในความรู้สึกนั้น ผลของความรู้สึกสามารถแสดงให้เห็นได้โดย
พฤติกรรมที่แสดงออกด้วยภาษาถ้อยค าและภาษาท่าทาง 
 มนัส บุญประกอบ (2543) ได้ให้ความหมายความเห็นอกเห็นใจว่าเป็นความสามารถที่เอาใจ
เขามาใส่ใจเรา ตระหนักรู้ถึงสิ่งที่คนอื่นก าลังรู้สึกโดยไม่จ าเป็นต้องมาบอกให้ทราบซึ่งคนส่วนมากไม่
เคยบอกเราให้ทราบถึงสิ่งที่เขารู้สึกในค าพูด นอกจากน้ าเสียง ภาษาท่าทางและการแสดงออกทางสี
หน้า ปัจจัยส่วนน้ีถูกสร้างขึ้นมาจากความตระหนักรูต้นเองที่ก าลังท าให้เหมาะกบัอารมณ์ของตนซึ่งท า
ให้ง่ายต่อการที่จะอ่านและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้ 
 Cary Goleman (1998) ได้ให้ความหมายว่า ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นการตระหนักรู้ถึง
ความต้องการและความห่วงใยของผู้อื่น และได้นิยามองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
 1) การเข้าใจผู้อื่น (Understanding others) คือ การเข้าใจถึงความรู้สึกมุมมองและข้อวิตก
กังวลขอผู้อื่น รวมทั้งเป็นการรู้สึกเข้าใจว่าผู้อื่นมีความต้องการอะไร อย่างไร ในสถานการณ์ที่แตกต่าง
กัน 
 2) การรู้จักส่งเสริมผู้อื่น (Developing others) คือ การที่เรารู้สึกถึงสิ่งที่ไม่ดี ไม่ถูกต้อง และ
ข้อควรปรับปรุงของผู้อื่น รวมทั้งการมีความรู้สึกต้องการสนับสนุน ส่งเสรมิความรู้และความสามารถ
ของผู้อื่นให้พัฒนาสูงข้ึน โดยไม่สนใจข้อบกพร่องต่าง ๆ ของบุคคลเหล่าน้ัน 
 3) มีจิตใจใฝ่บริการช่วยเหลือ (Service orientation) คือ การที่เราสามารถรับรู้คาดการณ์ 
คาดคะเนความต้องการของผู้อื่นได้ว่ามีความต้องการอะไร อย่างไร รวมทั้งเป็ นการที่เรารู้สึกว่า
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ต้องการตอบสนองในความต้องการเหล่านั้น โดยมีความต้องการที่จะท าสิ่งที่บุคคลอื่นต้องการโดยไม่
คาดหวังผลตอบแทนอย่างใด 
 4) การรู้จักให้โอกาสผู้อื่น (Leveraging diversity) คือ การมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้ที่ด้อย
โอกาสกว่าเรา และมีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นหรือกระท า โดยเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ทุกคน
แตกต่างกัน รวมทั้งเป็นการที่มีความรู้สึกว่าต้องการให้โอกาสบุคคลที่ด้อยโอกาสได้เป็นหรือกระท าใน
สิ่งที่ทัดเทียมผู้อื่นได้ 
 5) การตระหนักรู้ถึงทัศนะและความคิดเห็นของกลุ่ม (Political awareness) คือ การเข้าใจ
ความคิดเห็นของกลุ่ม อารมณ์ของกลุ่ม ในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการเข้าใจและทราบถึง
ความสัมพันธ์ของคนในกลุ่มว่าเป็นอย่างไรในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 
 สรุปได้ว่า ความเห็นใจและการเอาใจใส่ (Concern/Attentiveness) ในกระบวนการ
ยุติธรรม หมายถึง การให้ความเอาใจใส่และความเห็นอกเห็นใจของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม ด้วยการให้ความส าคัญและสนใจรับฟังปัญหาและความต้องการที่หลากหลาย
ของประชาชน ให้บริการอย่างมีจิตสาธารณะ รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
คุณภาพการให้บริการ 
 

2.4.6 การใช้อ านาจ (Control mutuality)   
Cherrington (1994) กล่าวถึงอ านาจ คือ ความสามารถของบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มที่มีอิทธิพลตอ่

พฤติกรรมของบุคคลอื่น โดยอ านาจที่ว่าน้ี หมายถึง แรงที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรม 
ซึ่งจะไม่สามารถเกิดข้ึนได้เลยถ้าไม่มีแรงผลัก เช่น ความสามารถที่จะมีอิทธิพลต่อบุคคลอื่น ๆ  และ
บุคคลอาจมีอ านาจไม่ว่าจะใช้อ านาจนั้นหรือไม่ก็ตาม (Potential Power) หรือ อ านาจในองค์การ
เป็นสิ่งที่ได้รับมา และบุคคลอื่นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มหรือลดฐานอ านาจได้  

Muchinsky (2004) ได้กล่าวถึงอ านาจของผู้น าว่า อ านาจมิได้เป็นอ านาจของผู้น าที่มีอิทธิพล
ต่อลูกน้องเท่านั้น แต่ยังเป็นอิทธิพลที่ส่งพลต่อเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า และบุคคลอื่นที่อยู่ภายนอก
องค์การด้วย เช่น ประชาชนผู้เข้ารับบริการ หรือหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

Robbins (1983) ให้ความหมายว่า อ านาจ เป็นความสามารถที่บุคคลหนึ่งมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของอีกบุคคลหนึ่ง จนกระทั่งบุคคลนั้นท าสิ่งต่าง ๆ ที่มิฉะนั้นเขาอาจจะไม่ท า ความหมายน้ี
อาจแยกออกได้อีก 3 ประการ ดังนี้  

1) แนวโน้ม อ านาจอาจมีอยู่แต่ไม่ถูกใช้ได้นั่น คือ ความสามรถหรือแนวโน้มซึ่งไม่จ าเป็นต้อง
เกิดประสิทธิผลจริง ๆ   

2) ความสัมพันธ์เชิงพึ่งพิง ยิ่งบุคคลหนึ่งต้องพึ่งพิงอีกบุคคลหนึ่งมากเท่าใด บุคคลลที่ถูกพึ่งพึงก็
ยิ่งมีอ านาจในความสัมพันธ์นั้นมากขึ้น  
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3) บุคคลที่ได้รับอิทธิพลมีช่องว่างในพฤติกรรมของเขา คือ บุคคลมีทางเลือกแต่ถูกจ ากัดโดย
ความสามารถของเขาเองมากกว่าที่เขาจะท าอะไร ค าบรรยายลักษณะงาน บรรทัดฐานต่าง ๆ 
กฎระเบียบขององค์การ กฎหมายของชุมชน เป็นตัวจ ากัดทางเลือกของคน  

Sweetman and Luthans (2010) ได้ให้ความหมายของอ านาจว่า คือ ความสามารถที่จะท า
ให้บุคคลลหรือกลุ่มคนกระท าบางสิ่งบางอย่าง และให้บุคคลหรือกลุ่มคนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด
ทิศทางหนึ่ง  

จารุณี ธรนิตยกุล (2541) ได้นิยามความหมายของ อ านาจ ว่าหมายถึง พลังความสามารถของ
บุคคลที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิดเห็น ทัศนคติ เป้าหมาย ความต้องการและหรือ
ค่านิยมของบุคคลอื่นให้เป็นไปในทิศทางหนึ่งที่ตนเองต้องการ  

สุพรรณ แก้วกัญหา (2547) สรุปความหมายของอ านาจ หมายถึง ความเป็นไปได้ที่บุคคลหนึ่งมี
ต าแหน่งในสายงานหรือศักยภาพของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านความคิด 
ทัศนคติ เป้าหมาย ความต้องการค่านิยมของบุคคลอื่น ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง อ านาจใช้กับบุคคล
หรือกลุ่มบุคคล เป้าหมายอาจจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ 

รังสรรค์ เอี่ยมบุตรลบ (2555) นิยามการใช้อ านาจไว้ว่าหมายถึง การใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่รฐั 
จะต้องค านึงถึงหลักการที่ส าคัญ 4 ประการหลักด้วยกัน คือ 

1) หลักชอบด้วยกฎหมาย มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 
(1) มีกฎหมายให้อ านาจ ให้กระท าได้อย่างชัดเจนตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

ระเบียบ กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ 
 (2) เข้าองค์ประกอบของเงื่อนไข ครบทุกประการตามที่กฎ ระเบียบฯ ก าหนดไว้ 
 (3) ไม่เกินขอบเขตแห่งอ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ให้กระท าได้อย่างชัดเจน 
 (4) ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการที่ระบุไว้ตามระเบียบ ข้อบังคับ 

2) หลักสุจริต มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 
 (1) ไม่มีการทุจริต หรือกลฉ้อฉล หรือมีการกลั่นแกล้ง โดยเน้นเจตนาดีบริสุทธ์ิ 

ยุติธรรม เป็นส าคัญ 
 (2) ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือคอร์รัปช่ันเชิงนโยบาย 
 (3) ไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง หรือพรรคพวก ต้องกระท าเพื่อ 

ประโยชน์ของส่วนรวมเท่านั้น 
 (4) ไม่ประมาทเลินเล่อ หรือจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายน้ันไม่สามารถอ้างได้หรืออ้างว่า

เข้ารับต าแหน่งใหม่ก็ไม่สามารถอ้างได้เช่นกัน 
3) หลักไม่เลือกปฏิบัติมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

 (1) โดยตรงหรือโดยชัดแจ้ง โดยเฉพาะการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ใกล้ชิด ญาติพี่น้อง 
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 (2) โดยทางอ้อม หรือผลประโยชน์สุดท้ายต้องตกได้แก่ประชาชนโดยส่วนรวม 
 (3) มีข้อยกเว้นให้กระท าได้การใช้ข้อยกเว้นต้องกระท าเท่าที่จ าเป็นด้วยเหตุด้วยผล 

เท่านั้น มิเช่นน้ันอาจก่อให้เกิดสองมาตรฐานได้ 
4) หลักพอเหมาะสมควรได้สัดส่วนพอดี มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

 (1) มีความจ าเป็น มิอาจหลีกเลี่ยงได้โดยยึดค าพิพากษาศาล ข้อหารือ เป็นต้น 
 (2) มีทางเลือกอื่น โดยตัดสินใจเลือกทางที่มีผลกระทบต่อองค์กรหรือประชาชน 

น้อยที่สุดหรือไม่มีผลกระทบเลยไม่ว่าจะเป็นความมั่นคง หรือฐานะการเงิน หรือความสุขของ
ประชาชน 

 (3) สมดุล ค านึงถึงความคุ้มค่าที่ประชาชนจะพึงได้รับจากการที่รัฐต้องเสีย 
งบประมาณไป 

สรุปได้ว่า อ านาจ (Power) หมายถึง ศักยภาพของบุคคลที่มีอิทธิพลเหนือผู้อื่น บุคคลนั้นอาจมี
ต าแหน่งในสายงานหรือเป็นเจ้าของผู้ครอบครองทรัพยากรทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทาง
กายภาพ บุคคล เศรษฐกิจ สังคม หรือทางจิตวิทยา ซึ่งสามารถชักจูงช้ีน าให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิดเห็น ทัศนคติ เป้าหมาย ความต้องการ หรือค่านิยม ของบุคคล
อื่นไปในทิศทางที่ต้องการ อาจมีลักษณะทั้งบังคับขู่เข็ญ และการบังคับควบคุม ที่มีลักษณะชักชวน 
ช้ีแนะปราศจากการข่มขู่ การใช้อ านาจ (Control mutuality) ในกระบวนการยุติธรรม หมายถึง 
ความสัมพันธ์ในเชิงการใช้อ านาจระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกับผู้เข้ารับ
บริการ ที่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรืออยู่ในขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 

 
 

2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ความเช่ือมั่นในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรม 
คือความเช่ือถือในความสามารถ ความเช่ียวชาญ และความตั้งใจจริงของบุคคลหรือหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม จนท าให้เกิดความเต็มใจหรือยินยอมให้บุคคลหรือหน่วยงานในกระบวนการ
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ยุติธรรม กระท าการใด ๆ ให้แก่ตนเองตามที่คาดหวังไว้ โดยพร้อมยอมรับผลประโยชน์และความ
เสียหาย อันเกิดจากการกระท าดังกล่าว ส่วนการรับรู้ความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจากกระบวนการ
ยุติธรรม คือการที่ประชาชนผู้เข้ารับบริการหรือผู้ใช้บริการ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ยุติธรรมทั้ง หน่วยงานก่อนการพิจารณาคดี, หน่วยงานระหว่างการพิจารณาคดี, หน่วยงานหลังการ
พิจารณาคดี และหน่วยงานสนับสนุนเชิงนโยบาย ซึ่งผู้เข้ารับบริการสามารถประเมินในสิ่งที่ตนได้รับ
และสิ่งที่ตนเสียไปได้ ทั้งในด้านค่าใช้จ่าย ด้านเวลา และด้านอื่น ๆ ว่ามีความ คุ้มค่ามากหรือน้อย
เพียงใด สิ่งที่ผู้เข้ารับบริการเสียไปนั้นจะคุ้มค่ากับสิ่งที่จะได้รับหรือไม่ ปัจจุบันพบผู้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือมั่นกับการรับรู้ความคุ้มค่ามีจ านวนน้อย จึงท าให้พบ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงเป็นจ านวนน้อย อย่างไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรมท าให้พบ

งานวิจัยอันจะมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี้  Ahmed, Vveinhardt, Štreimikienė, Ashraf, and 
Channar (2017) ท าการศึกษาโมเดลที่มีองค์ประกอบของความเช่ือมั่นเป็นส่วนหนึ่ง ซึ่ง ศึกษา
ผลกระทบของทัศนคติและเทคโนโลยีของลูกค้าที่มีต่อความพึงพอใจของลูกค้าในอุตสาหกรรม
ธนาคาร: การท าหน้าที่เป็นสื่อกลางการกลั่นกรองและการวิเคราะห์กระบวนการตามเงื่อนไข  โดย
โมเดลนั้นมีองค์ประกอบในเรือ่งการเอาใจใส่ ความสามารถ และความน่าเช่ือถือ ผลการศึกษาแสดงให้
เห็นว่าองค์ประกอบนั้นมีผลกระทบส าคัญต่อการรับรู้ความคุ้มค่าและความไว้วางใจของลูกค้าโดยรวม 
W. Kim and Han (2008) ท าการศึกษาปัจจัยในเรื่องความจงรักภักดีของลูกค้าจากร้านอาหารและ
ผลของคุณภาพความสัมพันธ์ จากการศึกษาพบว่าคุณภาพความสัมพันธ์ในด้านความเช่ือมั่นไว้วางใจ
ของลูกค้ามีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความคุ้มค่า 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ความเช่ือมั่นมีความสัมพันธ์กับความคุ้มค่า และยังมีองค์ประกอบของความ
เช่ือมั่นที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมี 6 องค์ประกอบหลักด้วยกัน 
แต่ละองค์ประกอบมีความเกี่ยวข้องและสามารถน ามาสร้างเป็นสมมติฐานได้ดังนี้ดังนี้  

1) ความสามารถ/สมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Competence) ในกระบวนการยุติธรรม คือ
ความสามารถหรือสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ในกระบวนการยุติธรรมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ 
และทักษะ ในการปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามบทบาทภารกิจ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
จากงานวิจัยของ Patterson and Spreng (1997) ได้กล่าวไว้ว่าความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จะส่งผลต่อความเช่ือมั่นไว้วางใจ และจะมีอิทธิพลเชิงบวกโดยตรงต่อการรบัรู้
ความคุ้มค่า ถ้าเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมมีองค์ประกอบ ด้านความสามารถ/สมรรถนะ ที่ดีจะ
ท าให้ผู้เข้ารับบริการเกิดความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการดังนั้นจะสามารถเขียนเป็นสมมติฐานงานวิจยั
ได้ดังนี ้
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สมมติฐานท่ี 1 ความเชื่อมั่นด้านความสามารถ/สมรรถนะ (Competence) ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรม มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความคุ้มค่า 
 

2) ความซื่อสัตย์ (Integrity) ในกระบวนการยุติธรรม คือ ความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อความ
ยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีความซื่อตรงในการปฏิบัติงานด้วย
ความยุติธรรม โดยปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ด้วยการยึดมั่นใน
ระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบัติ และสามารถตรวจสอบการ
ด าเนินงานได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด และไม่
เลือกปฏิบัติ ความซื่อสัตย์เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญในการให้บริการ งานวิจัยช้ินหนึ่งพบว่า คุณ
ค่าที่ได้รับมีผลกระทบมาจากความเช่ือมั่นไว้วางใจ ด้านความซื่อสัตย์ของเจ้าหน้าที่ (Sweeney & 
Soutar, 2001) เสมือนเป็นการสร้างมูลค่าผ่านประโยชน์ที่ได้รับเชิงสัมพันธ์จากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้
ให้บริการ (Sirdeshmukh et al., 2002) ถ้าเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมสามารถปฏิบัติงานให้
เห็นถึงความซื่อสัตย์ จะท าให้ผู้เข้ารับบริการเกิดความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการ ดังนั้นจะสามารถ
เขียนเป็นสมมติฐานงานวิจัยได้ดังนี้ 
 
สมมติฐานท่ี 2 ความเชื่อมั่นด้านความซื่อสัตย์/ซื่อตรง (Integrity) ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรม มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความคุ้มค่า 

 
3) ความไว้วางใจ (Reliability) ในกระบวนการยุติธรรม คือ ความน่าเช่ือถือหรือความ

ไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม อันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจและอ านาจหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐาน เป็นไปตามกระบวนการและข้ันตอนที่ก าหนด สามารถด าเนินการได้ถูกต้องและครบถ้วน
ตามกระบวนการและภายในระยะเวลาตามที่ก าหนด  Harris and Goode (2004) กล่าวว่าความ
ไว้วางใจ และการรับรู้ความคุ้มค่ามีความเช่ือมโยงสนับสนุนมุมมองที่ว่า ความไว้วางใจเป็นปัจจัยกลาง
ที่ส าคัญในการซื้อขายสินค้าและบริการ การซื้อสินค้าและบริการจะเกิดข้ึนเมื่อ ผู้บริโภคนั้นรับรู้ถึง
ความคุ้มค่า ถ้าเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมสามารถสร้างความไว้วางใจ ความน่ าเช่ือถือให้
เกิดข้ึนได้ในการปฏิบัติงาน จะท าให้ผู้เข้ารับบริการเกิดความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการ  ดังนั้นจะ
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานงานวิจัยได้ดังนี้ 
 
สมมติฐานท่ี 3 ความเชื่อมั่นด้านความไว้วางใจ/ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรม มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความคุ้มค่า 
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4) การเปิดเผย (Openness) ในกระบวนการยุติธรรม คือ การเปิดเผยตรงไปตรงมาของ

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ที่ปฏิบัติงานได้อย่างตรงไปตรงมา มีความโปร่งใสใน
การด าเนินงานทุกข้ันตอนและมีการเปิดเผยข้อมูลหรือให้ข้อมูลและค าแนะน าที่จ าเป็นได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน เช่ือถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ รวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ปัจจัยตัวหนึ่งในเรื่องของความเช่ือมั่นที่มีผลกระทบ
ต่อการรับรู้ความคุ้มค่าคือด้านการเปิดเผยของเจา้หน้าที่ในองค์กร จะสง่ผลกระทบเชิงบวกต่อการรบัรู้
ความคุ้มค่าของผู้บริโภค (Hobman, Bordia, & Gallois, 2004) ถ้าเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม
มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานมากเพียงพอจะท าให้ผู้เข้ารับบริการเกิดความคุ้มค่าในการเข้ารับ
บริการ ดังนั้นจะสามารถเขียนเป็นสมมติฐานงานวิจัยได้ดังนี้ 

 
สมมติฐานท่ี 4 ความเชื่อมั่นด้านการเปิดเผยและความตรงไปตรงมา (Openness) ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรม มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความคุ้มค่า 
 

5) ความเห็นใจและการเอาใจใส่ (Concern/Attentiveness) ในกระบวนการยุติธรรม คือ 
การให้ความเอาใจใส่และความเห็นอกเหน็ใจของเจา้หน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ด้วย
การให้ความส าคัญและสนใจรับฟังปัญหาและความต้องการที่หลากหลายของประชาชน ให้บริการ
อย่างมีจิตสาธารณะ รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและคุณภาพการให้บริการ Smith, 
Bolton, and Wagner (1999) ท าการวิจัยพบว่าการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการยุติธรรมและ
ประชาชน ด้านความเห็นใจและการเอาใจใส่ ในการสนใจรับฟังและแก้ไขปัญหา มีผลกระทบกับการ
รับรู้ความคุ้มค่า เนื่องจากความเห็นใจและการเอาใจใส่กระทบต่อความพึงพอใจระหว่างผู้ให้บริการ
กับผู้รับบริการโดยตรง ซึ่งความพึงพอใจจะเกิดข้ึนได้เมื่อมีคุณภาพการบริการที่ดี ถ้าเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการยุติธรรมมีความเห็นใจและเอาใจใส่กับผู้เข้ารับบริการจะท าให้ผู้เข้ารับบริการเกิดความ
คุ้มค่าในการเข้ารับบริการ ดังนั้นจะสามารเขียนเป็นสมมติฐานงานวิจัยได้ดังนี้ 
 
สมมติฐานท่ี 5 ความเชื่อมั่นด้านความเห็นใจและการเอาใจใส่ (Concern/Attentiveness) ใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรม มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความคุ้มค่า 
 

6) การใช้อ านาจ (Control mutuality) ในกระบวนการยุติธรรม คือ ความสัมพันธ์ในเชิง
การใช้อ านาจระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกับผู้เข้ารับบริการ ที่เป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่หรืออยู่ในขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมาย  McDougall and 
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Levesque (2000) ท าการศึกษาเรื่องการรับรู้ความคุ้มค่า และพบว่าการปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
และผู้บริโภค ด้านการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่องค์กรว่าด าเนินการภายใต้ความยุติธรรม ท าให้เกิด
ความเช่ือมั่นไว้วางใจและมีอิทธิพลเชิงบวกน าไปสู่การรับรู้ความคุ้มค่าของผู้รับบริการ ถ้าเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการยุติธรรมปฏิบัติงานภายใต้อ านาจหน้าที่ของตนเองโดยที่ไม่ใช้อ านาจเกินกว่าที่ตนเองมี 
จะท าให้ผู้เข้ารับบริการเกิดความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการ  ดังนั้นจะสามารถเขียนเป็นสมมติฐาน
งานวิจัยได้ดังนี้ 
 
สมมติฐานท่ี 6 ความเชื่อมั่นด้านการใช้อ านาจ (Control mutuality) ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรม มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความคุ้มค่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



29 
 

 

 

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ความเชื่อมั่นในการเข้ารบับริการ 
- ด้านความสามารถ / สมรรถนะ  
- ด้านความซื่อสัตย์ / ซื่อตรง 
- ด้านความไว้วางใจ / ความน่าเช่ือถือ 
- ด้านการเปิดเผยและความตรงไปตรงมา  
- ด้านความเห็นใจและการเอาใจใส่   
- ด้านการใช้อ านาจ  
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ    

- อายุ  

- ระดับการศึกษา   

- อาชีพ 
 ความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการ

จากกระบวนการยุติธรรม 
- ด้านเวลา 
- ด้านค่าใช้จ่าย 
- ด้านช่ือเสียงหรือภาพลักษณ์ 
- ด้านอื่น ๆ 



2.6 สมมติฐานงานวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถเสนอสมมติฐานในการวิจัยได้ดังนี้ 
สมมติฐานท่ี 1 ความเช่ือมั่นด้านความสามารถ/สมรรถนะ (Competence) ในการ 

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม มีอิทธิพลเชิงบวก 
ต่อการรับรู้ความคุ้มค่า 

สมมติฐานท่ี 2 ความเช่ือมั่นด้านความซื่อสัตย์ (Integrity) ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน 
กระบวนการยุติธรรม มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความคุ้มค่า 

สมมติฐานท่ี 3 ความเช่ือมั่นด้านความไว้วางใจ (Reliability) ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ในกระบวนการยุติธรรม มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความคุ้มค่า 

สมมติฐานท่ี 4 ความเช่ือมั่นด้านการเปิดเผย (Openness) ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ในกระบวนการยุติธรรม มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความคุ้มค่า 

สมมติฐานท่ี 5 ความเช่ือมั่นด้านความเห็นใจและการเอาใจใส่ (Concern/Attentiveness) 
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม 
มีอิทธิพลต่อเชิงบวกความคุ้มค่า 

สมมติฐานท่ี 6 ความเช่ือมั่นด้านการใช้อ านาจ (Control mutuality) ในการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมมีอิทธิพลต่อเชิงบวกความคุ้มค่า 

 

 



บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือมั่นกับความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจาก
กระบวนการยุติธรรมของประชาชนนี้ เป็นการศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data Analysis) โดยผู้วิจัยได้น าข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลจาก “โครงการติดตามประเมินผลการด าเนิน
งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ด้านการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” โครงการนี้เป็นโครงการของ ส านักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) ซึ่งได้
มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ุ อาจารย์ประจ าคณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ผู้วิจัยเห็นว่าข้อมูลจากโครงการ
ดังกล่าวมีประโยชน์และสามารถน ามาใช้วิเคราะห์ในมุมมองอื่น ๆ นอกเหนือจากในโครงการได้อีก ซึ่ง
งานวิจัยช้ินนั้นเป็นเพียงการศึกษาแบบ สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) ดังนั้นผู้วิจัย
ต้องการท าการศึกษาแบบสามารถอนุมานไปยังตัวแปรต้นและตัวแปรตามในความหมายใหม่  ๆ  ได้ 
ผู้วิจัยจึงได้ขออนุญาตน าข้อมูลของโครงการดังกล่าวมาวิเคราะห์ซ้ าอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นมุมมองที่
แตกต่างออกไป ตามจุดประสงค์งานวิจัยของผู้วิจัย และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานดังกล่าวเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยงานวิจัยดังกล่าวเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณมีแนวทางในการด าเนินการศึกษา ดังนี ้

 

3.1 วิธีการวิจัย 

 วิธีวิจัยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ การส ารวจโดยการสุ่มตัวอย่าง (Survey Research) และ
น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติทางการวิจัย ซึ่งเป็นการศึกษาในเชิงปริมาณ (Quantitative Method) โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือมั่นกับความคุ้มค่าของประชาชนในการเข้ารับ
บริการจากกระบวนการยุติธรรม 
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3.2 ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

3.2.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผนบูรณาการด้านการปฏิรูปกฎหมาย
และพัฒนากระบวนการยุติธรรม “โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงบประมาณในลักษณะ
บูรณาการ ด้านการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561” 
ส านักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.)  ดังนั้น ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ประชาชนที่มาใช้บริการจริง
หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เข้ามาเกีย่วข้องกับการด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม ของหน่วยงานตามแผน
บูรณาการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 16 
หน่วยงาน ได้แก่ กรมการปกครอง ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ กรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ กรมสอบสวน
คดีพิเศษ ส านักงานกิจการยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันอนุญาโตตุลาการ สถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานศาลปกครอง 
ส านักงานอัยการสูงสุด สภาทนายความ 
 

3.2.2 การสุ่มตัวอยา่งและการเก็บรวบรวมข้อมลู  
จาก “โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ด้านการปฏิรูป

กฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561” ส านักงานกิจการยุติธรรม 
(สกธ.)  การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Design) ของการศึกษานี้ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายข้ันตอน (Multistage Sampling) โดยเลือกพื้นที่และหน่วยงานตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) และเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุม่ตัวอย่างเฉพาะที่ได้รับบรกิารจากบุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรม ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenient Sampling) โดยมีข้ันตอนและ
รายละเอียดจากโครงการดังนี ้

1) การจัดกลุ่มการด าเนินงานของหน่วยงานตามแผนบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็น 4 กลุ่ม จ าแนกตามการด าเนินการใน
กระบวนการยุติธรรม (ส านักงานกิจการยุติธรรม, 2552) ประกอบด้วย  
 (1) หน่วยงานก่อนการพจิารณาคดี  
 (2) หน่วยงานระหว่างการพิจารณาคดี  
 (3) หน่วยงานหลังการพจิารณาคด ี
 (4) หน่วยงานสนบัสนุนเชิงนโยบาย  
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รวมถึงการจ าแนกหน่วยงานจากความเกี่ยวข้องกับประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย 
หน่วยงานที่ไม่มีประชาชนมาติดต่อหรือไม่มีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย
โดยตรง และหน่วยงานที่มีประชาชนมาติดต่อหรือมีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนหรือผู้มี
ส่วนได้เสียโดยตรง ทั้งนี้ การแบ่งกลุ่มหน่วยงานดังกล่าวสรุปได้ดังตารางที่ 3.1 

 
ตารางที่ 3.1 การจ าแนกหน่วยงานตามการด าเนินการในกระบวนการยุติธรรม (ข้อมลูจากโครงการ) 

หน่วยงาน ก่อนการ
พิจารณาคด ี

ระหว่างการ
พิจารณาคด ี

หลงัการ
พิพากษาคด ี

หน่วยงาน
สนับสนุน 

หน่วยงานที่ไม่มีประชาชนมาติดต่อหรือมีการด าเนินการที่เก่ียวข้องกับประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง 

1.กรมการปกครอง     
2.ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม     
3.กรมบังคับคดี     
4.กรมสอบสวนคดีพิเศษ     
5.ส านักงานกิจการยุติธรรม     
6.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์     
7.สถาบันอนุญาโตตุลาการ     
8.สถาบันเพื่อการยุติธรรมฯ (องค์การ
มหาชน) 

    

9.ส านักงานศาลปกครอง     
10.ส านักงานอัยการสูงสุด     
11.สภาทนายความ     
หน่วยงานที่มีประชาชนมาติดต่อหรือมีการด าเนินการที่เก่ียวข้องกับประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง 
12.กรมคุมประพฤติ     
13.กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน 

    

14.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ     
15.กรมราชทัณฑ์     
16.ส านักงานต ารวจแห่งชาติ     

 หมายเหตุ  หมายถึง ความเกี่ยวข้องกับการด าเนินการในกระบวนการยุติธรรม 
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 2) การก าหนดหน่วยงานที่จะเข้าไปท าการเก็บข้อมูล โดยพิจารณาจากการจ าแนกหน่วยงาน
ตามการด าเนินการในกระบวนการยุติธรรมตามตารางที่ 3.1 จาก “โครงการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ด้านการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ส านักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) การศึกษานี้มุ่งเก็บข้อมูลเฉพาะ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่มีประชาชนมาติดต่อหรือมีการด าเนินการที่เกีย่วข้องกับประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ , กรมคุม
ประพฤติ, กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมราชทัณฑ์ 
เพื่อเป็นการสะท้อนภาพภาพรวมของการให้บริการหรือการด าเนินการในภาพรวมของกระบวนการ
ยุติธรรม และครอบคลุมการด าเนินการทั้งในกระบวนการก่อนการพิจารณาคดี ระหว่างการพิจารณา
คดีและพิพากษาคดี หลังการพิพากษาคดี 
 3) การก าหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างจาก “โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการ ด้านการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2561” ส านักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) ได้ก าหนดจ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้
รวมจ านวนทั้งสิ้น 2,880 คน ประกอบด้วย ประชาชนผู้รับบริการ ผู้เสียหายที่มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
เสียเท่านั้น ไม่นับรวมไปถึงผู้ต้องหาในช้ันก่อนการพิจารณาคดี จ าเลยหรือผู้ต้องขังระหว่างการ
พิจารณาคดี และผู้ต้องขังเด็ดขาดในเรือนจ า ผู้ต้องขังในทัณฑสถาน หรือสถานพินิจในช้ันหลังการ
พิจารณคดี ซึ่งอาจจะมีอคติจากการส ารวจได้ และได้ท าการแบ่งประชากรกลุ่มตัวอย่างตามการแบ่ง
ภาคพื้นที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมซึ่งมีทั้งหมด 9 ภาค ไม่รวมกรุงเทพมหานคร โดยใน
แต่ละภาคท าการเก็บข้อมูลกับประชากรกลุ่มตัวอย่างภาคละ 320 คน ได้ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 2561  
 

3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

 จาก “โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ด้านการปฏิรูป
กฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ส านักงานกิจการยุติธรรม 
(สกธ.) ได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตาม
หลักวิชาการ และมีการตรวจสอบทั้งความเที่ยงตรงและความเช่ือถือได้ 
 

3.3.1 การสรา้งแบบสอบถาม  
ส าหรับงานวิจัยช้ินนี้เป็นการน าข้อมูลทุ ติยภูมิ (Secondary Data Analysis) มาใช้ใน

การศึกษาและวิเคราะห์ผล ดังนั้น จึงใช้ข้อมูลและแบบสอบถามจาก “โครงการติดตามประเมนิผลการ
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ด าเนินงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ด้านการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” 

 
3.3.2 ลักษณะแบบสอบถาม 

 
ส าหรับข้อมูลจากแบบสอบถามที่น ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของประชาชนผู้รับบริการ ผู้เสียหายที่มาติดต่อ และผู้มี

ส่วนได้เสีย ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่มาใช้
บริการ สาเหตุในการเข้ามาเกี่ยวข้องกับหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม  เป็นแบบเลือกตอบ 
(Checklist)  

ส่วนที่ 2 ระดับความเช่ือมั่นของประชาชนในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรม แบ่ง
ออกเป็น 6 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านความสามารถ / สมรรถนะ, ด้านความซื่อสัตย์ / ซื่อตรง, ด้าน
ความไว้วางใจ / ความน่าเช่ือถือ, ด้านการเปิดเผยและความตรงไปตรงมา, ด้านความเห็นใจและการ
เอาใจใส่ และด้านการใช้อ านาจ เป็นมาตรวัดแบบให้คะแนน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 

 ส่วนที่ 3 ระดับความคุ้มค่าของประชาชนในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรม แบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านเวลา, ด้านค่าใช้จ่าย, ด้านช่ือเสียงหรือภาพลักษณ์ และ ด้านอื่น 
ๆ เป็นมาตรวัดแบบให้คะแนน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
 

3.3.3 วิธีการวัดแบบสอบถาม  
จากโครงการได้ใช้วิธีการวัดและมาตรวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 

ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
ระดับ 4 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อค าถามนั้น ๆ อยู่ในระดับมาก 

 ระดับ 3 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อค าถามนั้น ๆ อยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อค าถามนั้น ๆ อยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ 1 หมายถึง ไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อค าถามนั้น ๆ  
 

3.3.4 การแปลความหมาย 
 การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์ ดังนี้ 
 สูตรอันตรภาคช้ัน (Class Interval) = (คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ าสุด) 
      จ านวนช้ัน 
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     = (4-1) 
         4 
     =  0.75 
 ผลที่ได้จากการวัดค่าตัวแปร จะน ามาค านวณหาค่าเฉลี่ย เพื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์วัด 
ดังนี ้
 ระดับคะแนน     ความหมาย 
 ค่าเฉลี่ย 3.26-4.00     มาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.51-3.25     ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.76-2.50     น้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.75     ไม่มี/ไม่เคย 
  

3.3.5 การทดสอบเครื่องมือ 
จาก “โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ด้านการ

ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ส านักงานกิจการยุติธรรม 
(สกธ.) ได้มีการทดสอบเครื่องมือเพื่อให้มคีวามแม่นตรง (Validity) และมีความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
และมีการทดสอบเครื่องมือในการวิจัยโดยการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของข้อค าถาม และ
ทดสอบความเช่ือมั่นของข้อค าถามด้วยการ Try Out แบบสอบถามจ านวน 300 ชุด ซึ่งทดลองเก็บ
ข้อมูลกับประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียจากการด าเนินการของหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม 2 หน่วยงาน ได้แก่  
 (1) หน่วยงานในสังกัดของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประกอบด้วย สถานีต ารวจนครบาลโชค
ชัย และ สุทธิสาร จ านวน 151 คน  
 (2) หน่วยงานในสังกัดของศาลยุติธรรม ประกอบด้วย ศาลอาญา และ ศาลจังหวัดมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 149 คน  
  จากโครงการได้ก าหนดให้มีการทดสอบเครื่องมือในการวิจัยด้านความแม่นตรง (Validity) 
และความน่าเช่ือถือ (Reliability) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1) การทดสอบความแม่นตรง (Validity) 
   (1) การทดสอบความแม่นตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของตัวแปรที่ศึกษา 
โดยคณะผู้วิจัยได้ท าจัดประชุมร่วมกับผู้เช่ียวชาญเพื่อท าการตรวจสอบความแม่นตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity) ค านิยามของแบบสอบถาม พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงคุณภาพของแบบสอบถามให้มีความสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อท าการตรวจสอบความแม่นตรง ประกอบด้วย 
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 1) รศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา ผู้เช่ียวชาญด้านกระบวนการยุติธรรม 
 2) ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค ผู้เช่ียวชาญด้านนโยบายสาธารณะ 
 3) ดร.อัสนีย์ สังขเนตร ผู้เช่ียวชาญด้านอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม 
 4) ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ุ ผู้เช่ียวชาญด้านระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
   (2) การทดสอบความแม่นตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) คณะผู้วิจัยมีการ
ปรับปรุงตามค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญ และหลังจากนั้นได้มีการทดสอบความแม่นตรงเชิงโครงสร้าง 
(Construct Validity) โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis 
- CFA) โดยพิจารณาค่าน้ าหนักปัจจัย (Factor Loadings) ตามเกณฑ์ซึ่งไม่น้อยกว่า 0.40 (Hair, 
Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2006) 
 2) การทดสอบความเชื่อถือได้ของมาตรวัด (Reliability) เมื่อท าการรวบรวมข้อมูลครบ 
300 ชุด จาก “โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ด้านการ
ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ส านักงานกิจการยุติธรรม 
(สกธ.) ใช้การพิจารณาเกณฑ์ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Homogeneity) ของชุดค าถาม ด้วยการ
ทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิครอนบราค (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรมส าเร็จรูปทางสถิติและวิเคราะห์
ความเช่ือถือได้ของมาตรวัด โดยก าหนดค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Alpha) ไม่ต่ ากว่า 0.70 การหาค่าความ
เช่ือถือได้ค่าอัลฟ่าครอนบราค โดย De Vellis’s (2003: 95-96) ก าหนดเกณฑ์ดังนี้      
  -    ค่าสัมประสิทธ์ิ Alpha  ต่ ากว่า 0.60  เป็นค่าที่ไม่ยอมรับ 
           - ค่าสัมประสิทธ์ิ Alpha  ระหว่าง 0.60 – 0.65 เป็นค่าที่ไม่น่าพอใจ 
           - ค่าสัมประสิทธ์ิ Alpha  ระหว่าง 0.65 – 0.70 เป็นค่าข้ันต่ าที่พอรับได้ 
           - ค่าสัมประสิทธ์ิ Alpha  ระหว่าง 0.70 – 0.80 เป็นค่าที่ยอมรับได้ 
           - ค่าสัมประสิทธ์ิ Alpha  ระหว่าง 0.80 – 0.85 เป็นค่าที่ดีมาก 
 ผลการทดสอบพบว่าทุกมาตรวัดมีความน่าเช่ือถือได้ในระดับดีมาก โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ 
Alpha มากกว่า 0.80 
  

3.4  การประมวลผล  

ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามจาก “โครงการติดตามประเมินผลการด าเนิน
งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ด้านการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” มาจัดหมวดหมู่ตามประเภทของการวัดตัวแปร และประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for 
the Social Science: SPSS for Window) 
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้วิจัยได้น าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของตารางและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
3.5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายปัจจัยพื้นฐาน โดยน าเสนอใน

รูปแบบตาราง ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  

3.5.2 สถิติเชิงสรุปอ้างอิงหรือเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ส าหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน และหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยใช้ ค่า
สหสัมพันธ์ (Correlation) และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression) 
 

3.6 ตัวแปรในการวิจัย 

3.6.1 ตัวแปรอิสระ  
1) คุณลักษณะส่วนบุคคลของประชาชน ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
2) ปัจจัยด้านความเช่ือมั่นของประชนในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรม  
มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

 - ปัจจัยด้านความสามารถ/สมรรถนะ ประกอบด้วย บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในงาน, มี
ความเช่ียวชาญ, มีความสามารถในการปฏิบัติงานโดยไม่มีความผิดพลาด 
 - ปัจจัยด้านความซื่อสัตย์/ซื่อตรง ประกอบด้วย บุคลากร ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ, 
ปราศจากผลประโยชน์, ไม่เลือกปฏิบัติ, มีความรับผิดชอบสามารถตรวจสอบได้ 
 - ปัจจัยด้านความไว้วางใจ/ความน่าเช่ือถือ ประกอบด้วย การเป็นระบบมีมาตรฐาน , การ
ด าเนินการตามข้ันตอนกระบวนการที่ก าหนดไว้, การด าเนินงานถูกต้องครบถ้วน, การเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
 - ปัจจัยด้านการเปิดเผยและความตรงไปตรงมา ประกอบด้วย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน, การให้ข้อมูล ค าแนะน า อธิบายข้ันตอนต่าง ๆ อย่างชัดเจน , การติดตามและแจ้งการ
ด าเนินงาน/ความก้าวหน้าของการด าเนินการให้ประชาชนทราบเป็นระยะ หรือเมื่อได้รับการทวงถาม, 
การมีกลไก/ช่องทางที่เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการด าเนินงาน 

- ปัจจัยด้านความเห็นใจและการเอาใจใส่ ประกอบด้วย บุลากรมีจิตบริการ, ให้ความสนใจ
ต่อประชาชน, พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน, สามารถตอบสนองต่อประชาชนได้ 
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- ปัจจัยด้านการใช้อ านาจ ประกอบด้วย บุคลากรด าเนินงานภายใต้อ านาจที่ตัวเองมี , ไม่ใช่
อ านาจเกินขอบเขตอ านาจที่ตัวเองมี , ไม่แอบอ้างหรือท าให้เข้าใจว่าตนเป็นผู้มีอ านาจในการ
ด าเนินการ, ไม่มีการละเวนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 

3.6.2 ตัวแปรตาม  
 - ความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรม ประกอบด้วย ด้านเวลา ด้าน
ค่าใช้จ่าย ด้านช่ือเสียงหรือภาพลักษณ์ ด้านอื่น ๆ 
 



บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 จากการศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือมั่นกับความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการ

จากกระบวนการยุติธรรมของประชาชน” เป็นการศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ  

(Secondary Data Analysis) จาก “โครงการติดตามประเมินผลการด าเนิน งบประมาณในลักษณะ

บูรณาการ ด้านการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ของ 

ส านักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) ซึ่ง งานวิจัยช้ินน้ีผู้วิจัยท าการศึกษาแบบอนุมานไปยังตัวแปรต้นและ

ตัวแปรตามในความหมายใหม่ ๆ ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือ เพื่อวัดระดับความเช่ือมั่นและ

ระดับความคุ้มค่าของประชาชนในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรม และเพื่อศึกษาถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือมั่นกับความคุ้มค่าของประชาชนในการเข้ารับบริการจากกระบวนการ

ยุติธรรม โดยงานวิจัยช้ินนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถน าเสนอได้

ตามล าดับ ดังนี้  

4.1 การวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 การวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เป็นการวิเคราะห์ผลสถิติโดยใช้การแจกแจงความถ่ี 

ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ผล ซึ่งเป็นการพรรณนา

ลักษณะต่าง ๆ ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของประชาชนผู้เข้ารับบริการ ความเช่ือมั่นในการ

เข้ารับบริการ ทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความสามารถและสมรรถนะ, ด้านความซื่อสัตย์และ

ซื่อตรง, ด้านความไว้วางใจและความน่าเช่ือถือ, ด้านการเปิดเผยตรงไปตรงมา, ด้านความเห็นใจและ

การเอาใจใส่ และด้านการใช้อ านาจ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ผลจากผู้ตอบแบบสอบถามคือ ประชาชนผู้

เข้ารับบริการทั้งสิ้นจ านวน 2,880 คน  
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4.1.1 ปัจจัยพ้ืนฐาน   
 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของประชาชนผู้เข้ารับบริการ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ซึ่งผลการวิเคราะห์ปรากฏ ดังนี้ 
ตารางที่ 4.1 จ านวน และร้อยละ ของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามที่เข้ารบับริการจากกระบวนการ

ยุติธรรม 

ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
ชาย 1,486 51.60 
หญิง 
รวม 

1,394 
2,880 

48.40 
100 

อาย ุ   
ไม่เกิน 30 ปี 1,174 40.76 
31 – 45 ป ี 1,171 40.66 
46 – 60 ป ี 449 15.59 
มากกว่า 60 ป ี 86 2.99 
รวม 2,880 100 
ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษาหรือนอ้ยกว่า 304 10.56 
มัธยมศึกษา/ปวช.หรือเทียบเท่า 907 31.49 
อนุปรญิญา/ปวส.หรือเทียบเท่า 573 19.90 
ปริญญาตร ี 1,012 35.14 
สูงกว่าปริญญาตร ี 84 2.92 
รวม 2,880 100 
อาชีพ   
รับราชการ/รฐัวิสาหกิจ 268 9.31 
พนักงาน/ลกูจ้างเอกชน 684 23.75 
พนักงาน/ลกูจ้างภาครัฐ 211 7.33 
ประกอบอาชีพส่วนตัว/ค้าขาย 530 18.40 
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ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
นักเรียน/นกัศึกษา 362 12.57 
รับจ้างทั่วไป 515 17.88 
แม่บ้าน 132 4.58 
ว่างงาน 90 3.13 
อื่น ๆ 88 3.06 
รวม 2,880 100 

 
 จากตารางที่ 4.1 ผลารวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequencies) และ
ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) น ามาแจกแจงจ านวน (ความถ่ี) และหาค่าร้อยละ พบว่า 
 เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 51.60 และเพศหญิง ร้อยละ 48.40 
 อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุเกิน 30 ปี ร้อยละ 40.76 รองลงมาคือ 31-45 ปี 
ร้อยละ 40.66 46-60 ปี ร้อยละ 15.59 และ มากกว่า 60 ปี ร้อยละ 2.99 ตามล าดับ 
 ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 
35.14 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา/ปวช.หรือเทียบเท่า ร้อยละ 31.49 ระดับอนุปริญญา/ปวส.
หรือเทียบเท่า ร้อยละ 19.90  ระดับประถมศึกษาหรือน้อยกว่า ร้อยละ 10.56 และสูงกว่าระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 2.92 ตามล าดับ 
 อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน ร้อยละ 23.75 
รองลงมาประกอบอาชีพส่วนตัว/ค้าขาย ร้อยละ 18.40 รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 17.88 นักเรียน/
นักศึกษา ร้อยละ 12.57 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 9.31 พนักงาน/ลูกจ้างภาครัฐ ร้อยละ 7.33 
แม่บ้าน ร้อยละ 4.58 ว่างงาน ร้อยละ 3.13 และอื่น ๆ ร้อยละ 3.06 ตามล าดับ 
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4.1.2 ปัจจัยความเชื่อมั่นในการเขา้รับบริการ  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความเช่ือมั่นในการเข้ารับบรกิาร ผลการวิเคราะห์ทัง้หมด 6 ด้าน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.2 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานของประชาชนผูเ้ข้ารับบรกิาร ด้าน

ความสามารถ และสมรรถนะของผู้ให้บริการ 

องค์ประกอบ 
ระดับความคิดเห็น 

X̄  SD 
การ 
แปล
ผล 

4 3 2 1 

1) ด้านความสามารถ/
สมรรถนะ 

       

1. ความรู้ความเข้าใจใน
งานที่ต้องรับผิดชอบ 

976 
(33.89) 

1,476 
(51.25) 

380 
(13.19) 

40 
(1.39) 

3.18 0.70 ปาน
กลาง 

2. ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานที่ตนรับผิด 
ชอบ และสามารถในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

 
801 

(28.02) 

 
1,428 
(49.58) 

 
555 

(19.27) 

 
81 

(2.81) 

 
3.03 

 
0.77 

 
ปาน
กลาง 

3. ความมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้มารบับริการ 

870 
(30.21) 

1,213 
(42.12) 

664 
(23.06) 

125 
(4.34) 

2.98 0.84 ปาน
กลาง 

4. ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้โดยไม่มี
ความผิดพลาด 

630 
(21.88) 

1,383 
(48.02) 

712 
(24.72) 

143 
(4.97) 

2.87 0.81 ปาน
กลาง 

รวม     3.01 0.78 
ปาน
กลาง 

 
 จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความเช่ือมั่นในการเข้ารับบริการ ด้าน
ความสามารถ และสมรรถนะของผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยู่ที่ระดับปานกลาง 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 เมื่อพิจารณาเป็นข้อค าถามรายย่อยพบว่า ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นสูงที่สุด คือ ความรู้ความเข้าใจในงานที่ต้องรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 รองลงมา ได้แก่ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการ
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ปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบ และสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มารบับริการ มีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 และความสามารถในการปฏิบัติงานได้โดยไม่
มีความผิดพลาด มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 เรียง
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.3 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานของประชาชนผูเ้ข้ารับบรกิาร ด้าน

ความซื่อสัตย์ และซื่อตรงของผู้ใหบ้ริการ 

องค์ประกอบ 
ระดับความคิดเห็น 

X̄  SD 
การ 
แปล
ผล 

4 3 2 1 

2) ด้านความซื่อสัตย์/
ซื่อตรง 

       

1. การปฏิบัติงานตาม
ระเบียบข้อบังคับอย่าง
เคร่งครัด 

898 
(31.18) 

1,364 
(47.36) 

516 
(17.92) 

92 
(3.19) 

3.07 0.79 ปาน
กลาง 

2. การปฏิบัติงานโดย
ปราศจากการเรียก/รบั
ผลประโยชน์ 

843 
(29.27) 

1,275 
(44.27) 

578 
(20.07) 

174 
(6.04) 

2.97 0.86 ปาน
กลาง 

3. การไม่เลือกปฏิบัติ 
และค านึงถึงความเท่า
เทียมกันในการเข้าถึง
บริการ 

806 
(27.99) 

1,239 
(43.02) 

663 
(23.02) 

162 
(5.63) 

2.94 0.86 ปาน
กลาง 

4. การปฏิบัติงานด้วย
ความรับผิดชอบและ
สามารถตรวจสอบได ้

756 
(26.25) 

1,292 
(44.86) 

627 
(21.77) 

190 
(6.60) 

2.91 0.86 ปาน
กลาง 

รวม     2.97 0.84 
ปาน
กลาง 
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 จากตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความเช่ือมั่นในการเข้ารับบริการ ด้านความ
ซื่อสัตย์และซื่อตรงของผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยู่ที่ระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 เมื่อพิจารณาเป็นข้อค าถามรายย่อยพบว่า ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นสูงที่สุด คือ การปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07 รองลงมา ได้แก่ การปฏิบัติงานโดยปราศจากการเรียก/รบั
ผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 การไม่เลือก
ปฏิบัติ และค านึงถึงความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการ  มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94 และการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ มี
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 เรียงตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.4 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานของประชาชนผูเ้ข้ารับบรกิาร ด้าน

ความไว้วางใจ และความน่าเช่ือถือของผู้ใหบ้รกิาร 

องค์ประกอบ 
ระดับความคิดเห็น 

X̄  SD 
การ 
แปล
ผล 

4 3 2 1 

3) ด้านความไว้วางใจ/ 
ความน่าเชื่อถือ 

       

1. เป็นระบบและมี
มาตรฐาน 

910 
(31.60) 

1,360 
(47.22) 

506 
(17.57) 

95 
(3.30) 

3.07 0.79 ปาน
กลาง 

2. เป็นไปตามกระบวน 
การและข้ันตอนที่ก าหนด
ไว้  

899 
(31.22) 

1,281 
(44.48) 

579 
(20.10) 

112 
(3.89) 

3.03 0.82 ปาน
กลาง 

3. เป็นไปอย่างถูกตอ้ง
ครบถ้วนตามที่ท่าน
ต้องการ  

784 
(27.22) 

1,338 
(46.46) 

617 
(21.42) 

132 
(4.58) 

2.97 0.82 ปาน
กลาง 

4. เป็นไปตามระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้  

684 
(23.75) 

1,268 
(44.03) 

751 
(26.08) 

165 
(5.73) 

2.86 0.84 ปาน
กลาง 

รวม     2.98 0.81 
ปาน
กลาง 
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 จากตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความเช่ือมั่นในการเข้ารับบริการ ด้านความ
ไว้วางใจ และความน่าเช่ือถือของผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยู่ที่ระดับปานกลาง 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 เมื่อพิจารณาเป็นข้อค าถามรายย่อยพบว่า ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นสูงที่สุด คือ เป็นระบบและมีมาตรฐาน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07 รองลงมา ได้แก่ เป็นไปตามกระบวนการและข้ันตอนที่ก าหนดไว้ มีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่ท่าน
ต้องการ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 และเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 เรียง
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.5 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานของประชาชนผูเ้ข้ารับบรกิาร ด้าน

การเปิดเผยและความตรงไปตรงมาของผู้ให้บริการ 

องค์ประกอบ 
ระดับความคิดเห็น 

X̄  SD 
การ 
แปล
ผล 

4 3 2 1 

4) ด้านการเปิดเผยและ 
ความตรงไปตรงมา  

       

1. การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่จ าเป็นและ
เช่ือถือได้ให้ประชาชน
รับทราบ 

750 
(26.04) 

1,552 
(53.89) 

485 
(16.84) 

84 
(2.92) 

3.03 0.74 ปาน
กลาง 

2. การให้ข้อมลู/
ค าแนะน า/อธิบาย
ข้ันตอนการด าเนินงาน
ของหน่วยงานอย่าง
ชัดเจนและเป็นประโยชน์
ต่อการใช้บรกิาร 

761 
(26.42) 

1,415 
(49.13) 

612 
(21.25) 

82 
(2.85) 

2.99 0.77 ปาน
กลาง 

3. การติดตามและแจ้ง
การด าเนินงาน/
ความก้าวหน้าของการ

712 
(24.72) 

1,299 
(45.10) 

744 
(25.83) 

115 
(3.99) 

2.91 0.81 ปาน
กลาง 
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องค์ประกอบ 
ระดับความคิดเห็น 

X̄  SD 
การ 
แปล
ผล 

4 3 2 1 

ด าเนินการประชาชน
ทราบเป็นระยะ หรือเมื่อ
ได้รับการทวงถาม 

4. การมีกลไก/ช่องทางที่
เปิดโอกาสให้มีการ
ตรวจสอบการด าเนินงาน 

580 
(20.14) 

1,291 
(44.83) 

801 
(27.81) 

196 
(6.81) 

2.79 0.84 ปาน
กลาง 

รวม     2.93 0.79 
ปาน
กลาง 

 
 จากตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความเช่ือมั่นในการเข้ารับบริการ  ด้านการ
เปิดเผยและความตรงไปตรงมาของผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยู่ที่ระดับปานกลาง 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 เมื่อพิจารณาเป็นข้อค าถามรายย่อยพบว่า ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นสูงที่สุด คือ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเช่ือถือได้ให้ประชาชนรับทราบ  มี
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 รองลงมา ได้แก่ การให้ข้อมูล/
ค าแนะน า/อธิบายข้ันตอนการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการใช้
บริการ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.99 การติดตามและแจ้ง
การด าเนินงาน/ความก้าวหน้าของการด าเนินการประชาชนทราบเป็นระยะ หรือเมื่อได้รับการทวง
ถาม มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 และการมีกลไก/ช่องทาง
ที่เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.79 เรียงตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.6 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานของประชาชนผูเ้ข้ารับบรกิาร ด้าน

ความเห็นใจและการเอาใจใส่ของผู้ให้บริการ 
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องค์ประกอบ 
ระดับความคิดเห็น 

X̄  SD 
การ 

แปลผล 4 3 2 1 
5) ด้านความเห็นใจและ 
การเอาใจใส ่

       

1. มีจิตบริการ ให้
ความส าคัญและมุ่งม่ัน              
ต่อการด าเนินการ เพือ่
บรรเทาปญัหา หรือความ
เดอืดร้อนของประชาชน 

804 
(27.92) 

1,386 
(48.13) 

571 
(19.83) 

108 
(3.75) 

3.01 0.79 ปาน
กลาง 

2. ให้ความสนใจ/รับฟงั
ปัญหา/ตอบข้อซักถามของ
ประชาชน 

769 
(26.70) 

1,284 
(44.58) 

676 
(23.47) 

141 
(4.90) 

2.93 0.83 ปาน
กลาง 

3. ความพยายามในการ
พัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างาน 
การลดขั้นตอนความ
ซับซ้อน และระยะเวลา
การด าเนินงาน เพือ่อ านวย
ความสะดวกให้กับ
ประชาชน 

764 
(26.53) 

1,226 
(42.57) 

728 
(25.28) 

153 
(5.31) 

2.91 0.85 ปาน
กลาง 

4. สามารถตอบสนองตอ่
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีความหลาก 
หลายในการเข้าถงึบริการ 
ข้อมูลข่าวสาร หรือการ
ติดตามการด าเนินงานได้
อยา่งเหมาะสม 

645 
(22.40) 

1,313 
(45.59) 

754 
(26.18) 

158 
(5.49) 

2.85 0.83 ปาน
กลาง 

รวม     2.92 0.82 
ปาน
กลาง 

 
 จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความเช่ือมั่นในการเข้ารับบริการ  ด้าน
ความเห็นใจและการเอาใจใส่ของผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยู่ที่ระดับปานกลาง 
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โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 เมื่อพิจารณาเป็นข้อค าถามรายย่อยพบว่า ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นสูงที่สุด คือ มีจิตบริการ ให้ความส าคัญและมุ่งมั่นต่อการด าเนินการ เพื่อบรรเทาปัญหา
หรือความเดือดร้อนของประชาชน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.01 รองลงมา ได้แก่ ให้ความสนใจ/รับฟังปญัหา/ตอบข้อซักถามของประชาชน ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 ความพยายามในการพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างาน การลดข้ันตอน ความซับซ้อน และระยะเวลาการด าเนินงาน เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้กับประชาชน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 
และสามารถตอบสนองต่อประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย ในการเข้าถึงบริการ 
ข้อมูลข่าวสาร หรือการติดตามการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 เรียงตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.7 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานของประชาชนผูเ้ข้ารับบรกิาร ด้าน

การใช้อ านาจของผู้ใหบ้รกิาร 

องค์ประกอบ 
ระดับความคิดเห็น 

X̄  SD 
การ 

แปลผล 4 3 2 1 
6) ด้านการใช้อ านาจ         

1. ด าเนินงานภายใต้
อ านาจทีต่ัวเองมี 

845 
(29.34) 

1,420 
(49.31) 

516 
(17.92) 

88 
(3.06) 

3.05 0.77 ปาน
กลาง 

2. ไม่ใช้อ านาจเกิน
ขอบเขตอ านาจทีต่ัวเองมี 

819 
(28.44) 

1,357 
(47.12) 

569 
(19.76) 

123 
(4.27) 

3.00 0.81 ปาน
กลาง 

3. ไม่แอบอ้างหรือท าให้
เข้าใจผดิว่าตนเป็นผู้มี
อ านาจในการด าเนินการ 

835 
(28.99) 

1,257 
(43.65) 

637 
(22.12) 

140 
(4.86) 

2.97 0.84 ปาน
กลาง 

4. ไม่มีการละเว้นการ
ปฏิบตัิหน้าที่ของเจ้าหน้าที ่

737 
(25.59) 

1,256 
(43.61) 

709 
(24.62) 

166 
(5.76) 

2.89 0.85 ปาน
กลาง 

รวม     2.97 0.81 
ปาน
กลาง 

 
 จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความเช่ือมั่นในการเข้ารับบริการ ด้านการใช้
อ านาจของผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยู่ที่ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
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2.97 เมื่อพิจารณาเป็นข้อค าถามรายย่อยพบว่า ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงที่สุด 
คือ ด าเนินงานภายใต้อ านาจที่ตัวเองมี มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยู่ที่ระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 รองลงมา ได้แก่ ไม่ใช้อ านาจเกินขอบเขตอ านาจที่ตัวเองมี มีค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นอยู่ที่ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00  ไม่แอบอ้างหรือท าให้เข้าใจผิดว่าตน
เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการ มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยู่ที่ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.97 และไม่มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยู่ที่
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 เรียงตามล าดับ 

 
4.2 การวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

 การวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ในการวิเคราะห์ผลจะใช้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
ปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วย ปัจจัยข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของประชาชนผู้เข้ารบับรกิาร ปัจจัยความเช่ือมั่น
ในการเข้ารับบริการ ทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความสามารถและสมรรถนะ, ด้านความซื่อสัตย์
และซื่อตรง, ด้านความไว้วางใจและความน่าเช่ือถือ, ด้านการเปิดเผยตรงไปตรงมา, ด้านความเห็นใจ
และการเอาใจใส่ และด้านการใช้อ านาจ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ผลจากผูต้อบแบบสอบถามจ านวนทัง้สิน้ 
2,880 คน การวิเคราะห์นี้เป็นการวิเคราะห์เพื่อทราบว่าปัจจัยใดมีความสัมพันธ์กับความคุ้มค่าในการ
เข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรมของประชาชนมากที่สุด จนถึงตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์ โดย
จะใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่า t (T-test) สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่า F (F-test) หรือ
การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) เมื่อ
พบความแตกต่างจะท าการทดสอบด้วยการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ (Post Hoc Test) ด้วยวิธีแบบ 
Scheffe และใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis)   
 
  
 
 
 
 การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ มีผลต่อความคุ้มค่าในการเข้ารับ
บริการจากกระบวนการยุติธรรมของประชาชนที่แตกต่างกันหรือไม่ โดยใช้สถิติทดสอบหาความ
แตกต่างค่า t (T-test) ในการหาค าตอบ ซึ่งเมื่อท าการวิเคราะห์แล้วสามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์
ปรากฏตามตารางที่ 4.8 
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ตารางที่ 4.8 ตารางแสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส่วนบุคคลด้านเพศต่อความคุ้มค่าในการเข้า
รับบริการจากกระบวนการยุติธรรมของประชาชน แบบสถิตทิดสอบหาความแตกต่างค่า 
t (T-test) 

ความคุ้มคา่ เพศ X̄  SD t p 

 ชาย 2.77 0.81 -3.294 .001*** 
 หญิง 2.88 0.76   

หมายเหตุ  *p  .05 **p  .01 ***p .001 
  

จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของความคุ้มค่าในการเข้า
รับบริการจากกระบวนการยุติธรรมของประชาชน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีระดับความคุ้มค่าต่อการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .001 (p=.001) โดยเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 ซึ่งมากกว่าเพศชายที่มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา มีผลต่อความคุ้มค่าใน
การเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรมของประชาชนที่แตกต่างกันหรือไม่ โดยใช้สถิติทดสอบหา
ความแตกต่างค่า F (F-test) หรือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 
Variance: One-way ANOVA) ในการหาค าตอบ ซึ่งเมื่อท าการวิเคราะห์แล้วสามารถน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ปรากฏตามตารางที่ 4.9 
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ตารางที่ 4.9 ตารางแสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปจัจัยส่วนบุคคลด้านระดบัการศึกษาต่อ
ความคุ้มค่าในการเข้ารับบรกิารจากกระบวนการยุติธรรมของประชาชน แบบสถิติ
ทดสอบหาความแตกต่างค่า F (F-Test) 

ความ
คุ้มค่า 

ความแปรปรวน SS df MS F p 

 ระหว่างกลุม่ 22.461 4 5.615 9.139 .000*** 
 ภายในกลุ่ม 1759.214 2863 0.614   
 รวม 1781.675 2867    

หมายเหตุ  *p  .05 **p  .01 ***p .001 
 
 จากตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของความคุ้มค่าในการเข้า
รับบริการจากกระบวนการยุติธรรมของประชาชน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความคุ้มค่าต่อการเข้ารับบริการจาก
กระบวนการยุติธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (F=9.139, p=.000) จึงมีการ
ด าเนินการทดสอบรายคู่ (Post Hoc Test) ตามวิธีการของ Scheffe ได้ผลการศึกษาตามตารางที่ 
4.10 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.10 การทดสอบตัวแปรรายคู่ (Post Hoc Test) 

ระดับการศึกษา ประถมศึกษา
หรือน้อยกว่า 

(3.01) 

มัธยมศึกษา/
ปวช.หรือ
เทียบเท่า 
(2.82) 

อนุปรญิญา/
ปวส.หรือ
เทียบเท่า 
(2.69) 

ปริญญาตร ี
(2.80) 

สูงกว่า
ปริญญาตร ี

(2.93) 
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ประถมศึกษา
หรือน้อยกว่า 

- 0.19 0.32 0.21 0.08 

มัธยมศึกษา/
ปวช.หรือ
เทียบเท่า 

 - 0.13 0.02* 0.11 

อนุปรญิญา/
ปวส.หรือ
เทียบเท่า 

  - 0.11 0.24 

ปริญญาตร ี    - 0.13 
สูงกว่าปริญญา
ตรี 

     
- 

หมายเหตุ  *p  .05 **p  .01 ***p .001 
  
 จากตารางที่ 4.10 เมื่อด าเนินการทดสอบรายคู่ (Post Hoc Test) ด้วยวิธีการของ Scheffe 
พบว่าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจากกระบวนการ
ยุติธรรม จ าแนกตามระดับการศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 
1 คู่ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา/ปวช.หรือเทียบเท่ากับปริญญาตรีมีความคุ้มค่าในเข้ารับบริการจาก
กระบวนการยุติธรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p = 0.02) นอกจากนี้ตัวแปร
คู่ที่ไม่พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ประถมศึกษาหรือน้อยกว่า
กับมัธยมศึกษา/ปวช.หรือเทียบเท่า ประถมศึกษาหรือน้อยกว่ากับอนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า 
ประถมศึกษาหรือน้อยกว่ากับปริญญาตรี ประถมศึกษาหรือน้อยกว่ากับสูงกว่าปริญญาตรี 
มัธยมศึกษา/ปวช.หรือเทียบเท่ากับอนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า มัธยมศึกษา/ปวช.หรือเทียบเท่า
กับสูงกว่าปริญญาตรี อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่ากับปริญญาตรี อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า
กับสูงกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรีกับสูงกว่าปริญญาตรี 
 
 การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ มีผลต่อความคุ้มค่าในการเข้ารับ
บริการจากกระบวนการยุติธรรมของประชาชนที่แตกต่างกันหรือไม่  โดยใช้สถิติทดสอบหาความ
แตกต่างค่า F (F-test) หรือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: 
One-way ANOVA) ในการหาค าตอบ ซึ่งเมื่อท าการวิเคราะห์แล้วสามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์
ปรากฏตามตารางที่ 4.11 
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ตารางที่ 4.11 ตารางแสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปจัจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพต่อความคุ้มค่า
ในการเข้ารบับริการจากกระบวนการยุติธรรม แบบสถิติทดสอบหาค่าความแตกต่างค่า 
F (F-test) 

ความ
คุ้มค่า 

ความแปรปรวน SS df MS F p 

 ระหว่างกลุม่ 19.274 8 2.409 3.908 .000* 
 ภายในกลุ่ม 1762.401 2859 0.616   
 รวม 1781.675 2867    

หมายเหตุ  *p  .05 **p  .01 ***p .001 
  
 จากตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของความคุ้มค่าในการ
เข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรมของประชาชน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอาชีพ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกัน มีระดับความคุ้มค่าต่อการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (F=3.908, p=.000) จึงมีการด าเนินการทดสอบ
รายคู่ (Post Hoc Test) ตามวิธีการของ Scheffe ได้ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.12 ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.12 การทดสอบตัวแปรรายคู่ (Post Hoc Test) 
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อาชีพ 
 

รับ
ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 
(2.93) 

พนักงาน
/ลูกจ้าง
เอกชน 
(2.77) 

 

พนักงาน
/ลูกจ้าง
ภาครัฐ 
(2.76) 

ประกอ
บอาชีพ
ส่วนตัว/
ค้าขาย 
(2.73) 

นักเรียน/
นักศึกษา 
(2.81) 

รับจ้าง
ทั่วไป 
(2.85) 

 
 

แม่บ้าน 
(2.89) 

 
 

ว่าง 
งาน 

(2.72) 
 
 

อ่ืน ๆ 
(3.12) 

รับราชการ 
/รั ฐ วิสาห 
กิจ 
 

- 0.16 0.17 0.20 0.12 0.08 0.04* 0.21 0.19 

พนักงาน/
ลูกจ้าง
เอกชน 
 

 - 0.01** 0.04* 0.04* 0.08 0.12 0.05* 0.35 

พนักงาน/
ลูกจ้าง
ภาครัฐ 
 

  - 0.03* 0.05* 0.09 0.13 0.04* 0.36 

ประกอบ
อาชีพ
ส่วนตัว/
ค้าขาย 
 

   - 0.08 0.12 0.16 0.01*
* 

0.39 

นักเรียน/
นักศึกษา 
 

    - 0.04* 0.08 0.09 0.31 

รับจ้าง
ทั่วไป 
 

     - 0.04* 0.13 0.27 

แม่บ้าน 
 

      - 0.17 0.23 
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อาชีพ 
 

รับ
ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 
(2.93) 

พนักงาน
/ลูกจ้าง
เอกชน 
(2.77) 

 

พนักงาน
/ลูกจ้าง
ภาครัฐ 
(2.76) 

ประกอ
บอาชีพ
ส่วนตัว/
ค้าขาย 
(2.73) 

นักเรียน/
นักศึกษา 
(2.81) 

รับจ้าง
ทั่วไป 
(2.85) 

 
 

แม่บ้าน 
(2.89) 

 
 

ว่าง 
งาน 

(2.72) 
 
 

อ่ืน ๆ 
(3.12) 

ว่างงาน 
 

       - 0.40 

อื่น ๆ         - 
หมายเหตุ  *p  .05 **p  .01 ***p .001 
  
 จากตารางที่ 4.12 เมื่อด าเนินการทดสอบรายคู่ (Post Hoc Test) ด้วยวิธีการของ Scheffe 
พบว่าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจากกระบวนการ
ยุติธรรม จ าแนกตามอาชีพ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ านวน 2 คู่ 
ได้แก่ พนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกับพนักงาน/ลูกจ้างภาครัฐ และ ประกอบอาชีพส่วนตัว/ค้าขายกับ
ว่างงาน มีความคุ้มค่าในเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 (p = 0.01 และ p = 0.01 ตามล าดับ) และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่
ระดับ .05 จ านวน 9 คู่ ได้แก่ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจกับแม่บ้าน(p = 0.04) พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน
กับประกอบอาชีพส่วนตัว/ค้าขาย(p = 0.04) พนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกับนักเรียน/นักศึกษา(p = 
0.04) พนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกับว่างงาน (p = 0.05) พนักงาน/ลูกจ้างภาครัฐกับประกอบอาชีพ
ส่วนตัว/ค้าขาย(p = 0.03) พนักงาน/ลูกจ้างภาครัฐกับนักเรยีน/นักศึกษา(p = 0.05) พนักงาน/ลูกจ้าง
ภาครัฐกับกับว่างงาน(p = 0.04) นักเรียน/นักศึกษากับรับจ้างทั่วไป(p = 0.04) และรับจ้างทั่วไปกับ
แม่บ้าน(p = 0.04) มีความคุ้มค่าในเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 (p=0.04, p=0.04, p=0.04, p=0.05, p=0.03, p=0.05, p=0.04, 
p=0.04 และ p=0.04 ตามล าดับ) นอกจากนี้ตัวแปรคู่ที่ไม่พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 คือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจกับพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
กับพนักงาน/ลูกจ้างภาครัฐ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจกับประกอบอาชีพส่วนตัว/ค้าขาย รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจกับนักเรียน/นักศึกษา รับราชการ/รัฐวิสาหกิจกับรับจ้างทั่วไป รับราชการ/รัฐวิสาหกิจกับ
ว่างงาน รับราชการ/รัฐวิสาหกิจกับอื่น ๆ พนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกับรับจ้างทั่วไป พนักงาน/ลูกจ้าง
เอกชนกับแม่บ้าน พนักงาน/ลูกจ้างเอกชนกับอื่น ๆ พนักงาน/ลูกจ้างภาครัฐกับรับจ้างทั่วไป 
พนักงาน/ลูกจ้างภาครัฐกับแม่บ้าน พนักงาน/ลูกจ้างภาครัฐกับอื่น ๆ  ประกอบอาชีพส่วนตัว/ค้าขาย
กับนักเรียน/นักศึกษา ประกอบอาชีพส่วนตัว/ค้าขายกับรับจ้างทั่วไป ประกอบอาชีพส่วนตัว/ค้าขาย
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กับแม่บ้าน ประกอบอาชีพส่วนตัว/ค้าขายกับอื่น ๆ นักเรียน/นักศึกษากับแม่บ้าน นักเรียน/นักศึกษา
กับว่างงาน นักเรียน/นักศึกษากับอื่น ๆ รับจ้างทั่วไปกับว่างงาน รับจ้างทั่วไปกับอื่น ๆ แม่บ้านกับ
ว่างงาน แม่บ้านกับอื่น ๆ ว่างงานกับอื่น ๆ  
 
 การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ มีผลต่อความคุ้มค่าในการเข้ารับ
บริการจากกระบวนการยุติธรรมของประชาชนที่แตกต่างกันหรือไม่  
 สมมติฐานข้อท่ี 1,2,3,4,5 และ 6 ความเช่ือมั่น ด้านความสามารถ/สมรรถนะ ด้านความ
ซื่อสัตย์/ซื่อตรง ด้านความไว้วางใจ/ความน่าเช่ือถือ ด้านการเปิดเผยและความตรงไปตรงมา ด้านการ
เห็นใจและการเอาใจใส ่และ ด้านการใช้อ านาจ โดยเรียงตามล าดับข้อสมมติฐาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรมของประชาชน โดยใช้สถิติหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ในการหา
ค าตอบ ซึ่งเมื่อท าการวิเคราะห์แล้วสามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ปรากฏตามตารางที่ 4.13 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.13 ตารางแสดงการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ปัจจัย B Beta t p-value 
อายุ (ป)ี  .004 .053 2.846 .004** 
ด้านความสามารถ/สมรรถนะ .011 .009 .456 .649 
ด้านความซื่อสัตย์/ซื่อตรง .109 .100 4.578 .000*** 
ด้านความไว้วางใจ/ความน่าเช่ือถือ .075 .068 3.172 .002** 
ด้านการเปิดเผยและความตรงไปตรงมา  .154 .131 6.536 .000*** 
ด้านการเห็นใจ และการเอาใจใส่ .363 .330 14.982 .000*** 
ด้านการใช้อ านาจ .249 .224 10.909 .000*** 
R = 0.768 
R2 = 0.590 

Adjusted R2= .588 
Standard Error = .50526 

หมายเหตุ  *p  .05 **p  .01 ***p .001 
 
 
 จากตารางที่ 4.13 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression 
Analysis) ในการวิจัยครั้งนี้ได้ว่า เมื่อทดสอบนัยส าคัญทางสถิติจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุตัวแปร
ทั้งหมด พบว่า มีตัวแปรที่มีผลต่อความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรมของ
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ประชาชน  6 ตัวแปร โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อความคุ้มค่าในการเข้ารับบรกิารจากกระบวนการ
ยุติธรรมของประชาชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ได้แก่ ด้านความซื่อสัตย์/ซื่อตรง ด้าน
การเปิดเผยและความตรงไปตรงมา ด้านการเห็นใจและการเอาใจใส่ และด้านการใช้อ านาจ ตัวแปรที่
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ อายุ และด้านความไว้วางใจ/ความน่าเช่ือถือ ส่วนตัวแปรด้าน
ความสามารถ/สมรรถนะ พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการ
จากกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 5 
 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือมั่นกับความคุ้มค่าในการเข้ารับ
บริการจากกระบวนการยุติธรรมของประชาชน” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ 1) เพื่อวัดระดับ
ความเช่ือมั่นของประชาชนในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรม 2) เพื่อวัดระดับความคุ้มค่า
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ของประชาชนในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรม 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
เช่ือมั่นกับความคุ้มค่าของประชาชนในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรม 4) เพื่อจัดท า
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
 โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data Analysis) จาก 
“โครงการติดตามประเมินผลการด าเนิน งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ด้านการปฏิรูปกฎหมาย
และพัฒนากระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ของ ส านักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) 
ซึ่งข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบด้วย ข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ ข้อมูล
ปัจจัยความเช่ือมั่นทั้ง 6 ด้าน ด้านความสามารถ/สมรรถนะ ด้านความซื่อสัตย์/ซื่อตรง ด้านความ
ไว้วางใจ/ความน่าเช่ือถือ ด้านการเปิดเผยและความตรงไปตรงมา ด้านการเห็นใจและการเอาใจใส่ 
และด้านการใช้อ านาจ ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้มาเข้ารับบริกาจากกระบวนการยุติธรรม 
จ านวนทั้งสิ้น 2,880 คน โดยมีผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวแปร มีดังนี้  
 ปัจจัยพื้นฐานของผู้เข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51.60 มีอายุไม่เกิน 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.76 มีระดับการศึกษา
อยูใ่นระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 35.14 ประกอบอาชีพ พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน คิดเป็นร้อยละ 
23.75 
 ปัจจัยความเช่ือมั่น ด้านความสามารถ/สมรรถนะ การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน พบว่า มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยู่ที่ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.78 
 
 ปัจจัยความเช่ือมั่น ด้านความซื่อสัตย์/ซื่อตรง การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน พบว่า มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยู่ที่ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.84 
 ปัจจัยความเช่ือมั่น ด้านความไว้วางใจ/ความน่าเชื่อถือ การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยู่ที่ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.98 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.81 
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 ปัจจัยความเช่ือมั่น ด้านการเปิดเผยและความตรงไปตรงมา การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยู่ที่ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.93 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.79 
 ปัจจัยความเช่ือมั่น ด้านการเห็นใจและการเอาใจใส่ การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน พบว่า มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยู่ที่ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.92 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.82 
 ปัจจัยความเช่ือมั่น ด้านการใช้อ านาจ การวิเคราะห์ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยูท่ี่ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.81 
 

5.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีสมมติฐานทั้งหมด 6 ข้อ คือ ปัจจัยความเช่ือมั่นทั้ง 6 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านความสามารถ/สมรรถนะ ด้านความซื่อสัตย์/ซื่อตรง ด้านความไว้วางใจ/ความ
น่าเช่ือถือ ด้านการเปิดเผยและความตรงไปตรงมา ด้านการเห็นใจและการเอาใจใส่  และด้านการใช้
อ านาจ มีผลต่อความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรมของประชาชน  
 โดยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้  
 

 

 

 

 

ตารางที่ 5.1 สรปุผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อท่ี 1 ความเช่ือมั่นด้านความสามารถ/สมรรถนะ
(Competence) ในการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ยุติธรรมมอีิทธิพลเชิงบวกต่อความคุ้มค่า  
 

ปฏิเสธ 
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สมมติฐานข้อท่ี 2 ความเช่ือมั่นด้านความซื่อสัตย์/ซื่อตรง  
(Integrity) ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยตุิธรรม 
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความคุ้มค่า 
 

ยอมรบั 

สมมติฐานข้อท่ี 3 ความเช่ือมั่นด้านความไว้วางใจ/ความน่าเช่ือถือ 
(Reliability) ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม 
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความคุ้มค่า 
 

ยอมรบั 

สมมติฐานข้อท่ี 4 ความเช่ือมั่นด้านการเปิดเผยและความ
ตรงไปตรงมา (Openness) ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีใ่น
กระบวนการยุติธรรมมีอทิธิพลเชิงบวกต่อความคุ้มค่า 
 

ยอมรบั 

สมมติฐานข้อท่ี 5 ความเช่ือมั่นด้านการเห็นใจและการเอาใจใส่ 
(Concern/Attentiveness) ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการยุติธรรมมีอทิธิพลเชิงบวกต่อความคุ้มค่า 
 

ยอมรบั 

สมมติฐานข้อท่ี 6 ความเช่ือมั่นด้านการใช้อ านาจ (Control 
mutuality) ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ 
ยุติธรรมมอีิทธิพลเชิงบวกต่อความคุ้มค่า 
 

ยอมรบั 

 
 จากตารางที่ 5.1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยก าหนดให้แต่ละ
ตัวแปรมีความสัมพันธ์ต่อความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงถือเป็นการยอมรับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ซึ่งในการวิเคราะห์ครั้งนี้ยอมรับ
สมมติฐาน  ดังนี้  
 สมมติฐานข้อที่ 2 ความเช่ือมั่นด้านความซื่อสัตย์/ซื่อตรง (Integrity) ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความคุ้มค่า 
 สมมติฐานข้อที่ 3 ความเช่ือมั่นด้านความไว้วางใจ/ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความคุ้มค่า 
 สมมติฐานข้อที่ 4 ความเช่ือมั่นด้านการเปิดเผยและความตรงไปตรงมา (Openness) ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความคุ้มค่า 
 สมมติฐานข้อที่ 5 ความเช่ือมั่นด้านการเห็นใจและการเอาใจใส่ (Concern/Attentiveness) 
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความคุ้มค่า 
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 สมมติฐานข้อที่ 6 ความเช่ือมั่นด้านการใช้อ านาจ (Control mutuality) ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความคุ้มค่า 
 ดังนั้นจากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ในการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยที่มีผลต่อความคุ้มค่าใน
การเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรม ยอมรับสมมติฐานทั้งสิ้น 5 สมมติฐาน จากทั้งหมด 6 
สมมติฐาน 
 

5.2 อภิปรายผล 

 จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรม 
พบว่า ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนผู้เข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรม 
คือ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และอายุ และปัจจัยด้านความเช่ือมั่น 5 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้าน
ความซื่อสัตย์/ซื่อตรง ด้านความไว้วางใจ/ความน่าเช่ือถือ ด้านการเปิดเผยและความตรงไปตรงมา 
ด้านการเห็นใจและการเอาใจใส่ และด้านการใช้อ านาจ มีความสัมพันธ์หรือมีผลต่อความคุ้มค่าในการ
เข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรมของประชาชน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
  

5.2.1 คุณลักษณะเฉพาะของประชาชนผู้เขา้รับบริการ 
  
 ส าหรับปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนผู้เข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรมสามารถ
อธิบายได้ดังนี้ 
 เพศ พบว่า มีอิทธิพลต่อความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรมของ
ประชาชน โดยมีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจากกระบวนการ
ยุติธรรมที่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเพศชายกับเพศหญิง พบว่า เพศหญิงมีความสัมพันธ์
กับความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรมมากกว่าเพศชาย  
 ระดับการศึกษา พบว่า มีอิทธิพลต่อความคุ้มค่าในการเข้ารับบรกิารจากกระบวนการยุติธรรม
ของประชาชน โดย มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจากกระบวนการ
ยุติธรรมที่แตกต่างกัน 
 อาชีพ พบว่า มีอิทธิพลต่อความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรมของ
ประชาชน โดย มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจากกระบวนการ
ยุติธรรมที่แตกต่างกัน 
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 อายุ พบว่า มีอิทธิพลต่อความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรมของ
ประชาชน โดย มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจากกระบวนการ
ยุติธรรมที่แตกต่างกัน 
 สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ เข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรมมี
ความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรม 
 

5.2.2 ปัจจัยด้านความเชื่อมั่นในการเข้ารับบริการ 
  
 ส าหรับปัจจัยด้านความเช่ือมั่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อความคุ้มค่าในการเข้ารับ
บริการจากกระบวนการยุติธรรมทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความซื่อสัตย์/ซื่อตรง ด้านความ
ไว้วางใจ/ความน่าเช่ือถือ ด้านการเปิดเผยและความตรงไปตรงมา ด้านการเห็นใจและการเอาใจใส่ 
และด้านการใช้อ านาจ สามารถอธิบายได้ดังนี้  

 

 1) ปัจจัยด้านความซื่อสัตย์/ซื่อตรง มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อความคุ้มค่าในการเข้ารับ
บริการจากกระบวนการยุติธรรม โดยปัจจัยด้านความซื่อสัตย์/ซื่อตรงนี้ มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพล
ต่อความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรมในเชิงบวก ทั้งนี้ปัจจัยด้านความซื่อสัตย์/
ซื่อตรง ประกอบด้วย การปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด การปฏิบัติงานโดย
ปราศจากการเรียก/รับผลประโยชน์ การไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึงความเท่าเทียมกันในการเข้าถึง
บริการ และการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้  
 กล่าวคือเมื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมมีการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยปราศจากการเรียก/รับ
ผลประโยชน์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยการไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึงความเท่าเทียมกันในการเข้าถึง
บริการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็น
องค์ประกอบของความซื่อสัตย์/ซื่อตรง ถ้าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์/ซื่อตรงมากข้ึน 
ซึ่งหมายความว่า ก็จะสามารถท าให้ประชาชนมีความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจากกระบวนการ
ยุติธรรมเพิ่มข้ึน  
 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sweeney and Soutar (2001) ได้ท าการศึกษาวิจัยและพบว่า 
ความเช่ือมั่นไว้วางใจด้านความซื่อสัตย์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความคุ้มค่า เสมือนเป็นการสร้างมูลค่า
ผ่านประโยชน์ที่ได้รับเชิงสัมพันธ์จากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้บริการ  Sirdeshmukh et al. (2002) 
การท าให้ผู้เข้ารับบริการเห็นถึงความซื่อสัตย์/ซื่อตรงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การปฏิบัติงาน
ตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด การปฏิบัติงานโดยปราศจากการเรียก/รับผลประโยชน์ การไม่
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เลือกปฏิบัติและค านึงถึงความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการ และการปฏิบัติงานด้วยความ
รับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ ส่งผลให้ผู้เข้ารับบริการสามารถรับรู้ได้ถึงความคุ้มค่าในการเข้า
รับบริการจากกระบวนการยุติธรรม ดังนั้นเมื่อผู้เข้ารับบริการรับรู้ถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานกระบวนการยุติธรรมที่มีความซื่อสัตย์/ซื่อตรงมากขึ้น จึงส่งผลให้เกิดความคุ้มค่าในการเข้า
รับบริการที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย 
  
 2) ปัจจัยด้านความไว้วางใจ/ความน่าเช่ือถือ มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อความคุ้มค่าใน
การเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรม โดยปัจจัยด้านความไว้วางใจ/ความน่าเช่ือถือนี้มี
ความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรมในเชิงบวก 
ทั้งนี้ปัจจัยด้านความไว้วางใจ/ความน่าเช่ือถือ ประกอบด้วย เป็นระบบและมีมาตรฐาน เป็นไปตาม
กระบวนการและข้ันตอนที่ก าหนดไว้ เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่ท่านต้องการ และเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
 กล่าวคือเมื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมปฏิบัติงานโดยเป็นระบบ
และมีมาตรฐาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยเป็นไปตามกระบวนการและข้ันตอนที่ก าหนดไว้ เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานโดยเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่ท่านต้องการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นองค์ประกอบของความไว้วางใจ/ความน่าเช่ือถือ ถ้าการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สามารถสร้างความไว้วางใจ/ความน่าเช่ือถือให้แก่ประชาชนผู้เข้ารับบริการ
เห็นมากข้ึนได้ ก็จะสามารถท าให้ประชาชนมีความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจากกระบวนการ
ยุติธรรมเพิ่มข้ึน  
 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Harris and Goode (2004) ได้ท าการศึกษาวิจัยและพบว่า 
ความไว้วางใจและความคุ้มค่ามีความเช่ือมโยงสนับสนุนมุมมองที่ว่า ความไว้วางใจเป็นปัจจัยกลางที่
ส าคัญในการซื้อขายสินค้าและบริการ การซื้อสินค้าและบริการจะเกิดข้ึนเมื่อ ผู้บริโภคนั้นรับรูถึ้งความ
คุ้มค่า และนอกจากนั้นยังเป็นไปตามทฤษฎีของ Zeithaml (1988) การท าให้ผู้เข้ารับบริการเกิด
ความไว้วางใจมีความน่าเช่ือถือว่า หน่วยงานกระบวนการยุติธรรมมีความเป็นระบบและมีมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานเป็นไปตามกระบวนการและข้ันตอนที่ก าหนดไว้ เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่ผู้เข้า
รับบริการต้องการ และเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้ารับบริการสามารถรับรู้ได้ถึง
ความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรม ดังนั้นเมื่อผู้เข้ารับบริการรับรู้ถึงการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมที่มีความไว้วางใจ/ความน่าเช่ือถือมากข้ึน 
จึงส่งผลให้เกิดความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย 
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 3) ปัจจัยด้านการเปิดเผยและความตรงไปตรงมา มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อความคุ้มคา่
ในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรม โดยปัจจัยด้านการเปิดเผยและความตรงไปตรงมานี้มี
ความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรมในเชิงบวก 
ทั้งนี้ปัจจัยด้านการเปิดเผยและความตรงไปตรงมา ประกอบด้วย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็น
และเช่ือถือได้ให้ประชาชนรับทราบ การให้ข้อมูล/ค าแนะน า/อธิบายข้ันตอนการด าเนินงานของ
หน่วยงานอย่างชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการใช้บริการ การติดตามและแจ้งการด าเนินงาน/
ความก้าวหน้าของการด าเนินการประชาชนทราบเป็นระยะ หรือเมื่อได้รับการทวงถาม และการมี
กลไก/ช่องทางที่เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการด าเนินงาน  
 กล่าวคือเมื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมปฏิบัติโดยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่จ าเป็นและเช่ือถือได้ให้ประชาชนรับทราบ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยให้ข้อมูล/ค าแนะน า/
อธิบายข้ันตอนการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการใช้บริการ 
เจ้าหน้าที่มีการติดตามและแจ้งการด าเนินงาน/ความก้าวหน้าของการด าเนินการประชาชนทราบเป็น
ระยะ หรือเมื่อได้รับการทวงถาม และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยมีกลไก/ช่องทางที่เปิดโอกาสให้มีการ
ตรวจสอบการด าเนินงาน ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นองค์ประกอบของการเปิดเผยและความตรงไปตรงมา ถ้า
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีการเปิดเผยและความตรงไปตรงมามากข้ึน ก็จะสามารถท าให้
ประชาชนมีความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรมเพิ่มข้ึน  
 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hobman et al. (2004) ได้ท าการศึกษาวิจัยและพบว่า ปัจจัย
ตัวหนึ่งในเรื่องของความเช่ือมั่นที่มีผลกระทบต่อการรับรู้ความคุ้มค่าคือด้านการเปิดเผยตรงไปตรงมา
ของเจ้าหน้าที่ในองค์กร จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการรับรูค้วามคุ้มค่าของผู้บริโภค และนอกจากนั้น
ยังเป็นไปตามทฤษฎีของ Zeithaml (1988) การท าให้ผู้เข้ารับบริการรับรู้ถึงการเปิดเผยและความ
ตรงไปตรงมาของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมว่า การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นั้นมีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเช่ือถือได้ให้ประชาชนรับทราบ การให้ข้อมูล/ค าแนะน า/อธิบายข้ันตอน
การด าเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการใช้บริการ การติดตามและแจ้งการ
ด าเนินงาน/ความก้าวหน้าของการด าเนินการประชาชนทราบเป็นระยะ หรือเมื่อได้รับการทวงถาม 
และการมีกลไก/ช่องทางที่เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการด าเนินงาน ส่งผลให้ผู้เข้ารับบริการ
สามารถรับรู้ได้ถึงความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรม ดังนั้นเมื่อผู้เข้ารับบริการ
รับรู้ถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมที่มีการเปิดเผยและความ
ตรงไปตรงมามากข้ึน จึงส่งผลให้เกิดความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย 
  
 4) ปัจจัยด้านการเห็นใจและการเอาใจใส่ มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อความคุ้มค่าในการ
เข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรม โดยปัจจัยด้านการเห็นใจและการเอาใจใส่นี้มีความสัมพันธ์
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หรือมีอิทธิพลต่อความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรมในเชิงบวก ทั้งนี้ปัจจัยด้าน
การเห็นใจและการเอาใจใส่ ประกอบด้วย มีจิตบริการ ให้ความส าคัญและมุ่งมั่นต่อการด าเนินการ 
เพื่อบรรเทาปัญหา หรือความเดือดร้อนของประชาชน ให้ความสนใจ/รับฟังปัญหา/ตอบข้อซักถาม
ของประชาชน ความพยายามในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน การลดข้ันตอน
ความซับซ้อน และระยะเวลาการด าเนินงาน เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน และสามารถ
ตอบสนองต่อประชาชนหรอืผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีที่มคีวามหลากหลายในการเข้าถึงบรกิาร ข้อมูลข่าวสาร 
หรือการติดตามการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  
 กล่าวคือเมื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมมีการปฏิบัติงานด้วยการมี
จิตบริการ ให้ความส าคัญและมุ่งมั่นต่อการด าเนินการ เพื่อบรรเทาปัญหา หรือความเดือดร้อนของ
ประชาชน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยให้ความสนใจ/รับฟังปัญหา/ตอบข้อซักถามของประชาชน 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยมีความพยายามในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน การลด
ข้ันตอนความซับซ้อน และระยะเวลาการด าเนินงาน เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน และ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยสามารถตอบสนองต่อประชาชนหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย
ในการเข้าถึงบริการ ข้อมูลข่าวสาร หรือการติดตามการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งหมดนี้ล้วน
เป็นองค์ประกอบของการเหน็ใจและการเอาใจใส่ ถ้าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีการเห็นใจและการ
เอาใจใส่มากข้ึน ก็จะสามารถท าให้ประชาชนมีความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจากกระบวนการ
ยุติธรรมเพิ่มข้ึน  
 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Smith et al. (1999) ได้ท าการศึกษาวิจัยและพบว่า การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการยุติธรรมและประชาชน ด้านความเห็นใจและการเอาใจใส่ ในการ
สนใจรับฟังและแก้ไขปัญหา มีผลกระทบเชิงบวกต่อการรับรู้ความคุ้มค่า เนื่องจากความเห็นใจและ
การเอาใจใส่กระทบต่อความพึงพอใจระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการโดยตรง ซึ่งความพึงพอใจจะ
เกิดข้ึนได้เมื่อมีคุณภาพการบริการที่ดี นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Harris and Goode 
(2004) และ เป็นไปตามทฤษฎีของ Zeithaml (1988) การที่เจ้าหน้าที่มีการเห็นใจและการเอาใจใสผู่้
เข้ารับบริการเป็นอย่างดี ในการมีจิตบริการให้ความส าคัญและมุ่งมั่นต่อการด าเนินการเพื่อบรรเทา
ปัญหาหรือความเดือดร้อนของประชาชน ให้ความสนใจ/รับฟังปัญหา/ตอบข้อซักถามของประชาชน 
มีความพยายามในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน การลดข้ันตอนความซับซ้อน และ
ระยะเวลาการด าเนินงาน เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน และสามารถตอบสนองต่อ
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายในการเข้าถึงบริการ ข้อมูลข่าวสาร หรือการ
ติดตามการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ผู้เข้ารับบริการสามารถรับรู้ได้ถึงความคุ้มค่าในการ
เข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรม ดังนั้นเมื่อผู้เข้ารับบริการรับรู้ถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
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ในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมที่มีการเหน็ใจและการเอาใจใสม่ากขึ้น จึงส่งผลใหเ้กิดความคุ้มค่าใน
การเข้ารับบริการที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย 
 
 5) ปัจจัยด้านการใช้อ านาจ มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการ
จากกระบวนการยุติธรรม โดยปัจจัยด้านการใช้อ านาจนี้มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อความคุ้มค่า
ในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรมในเชิงบวก ทั้งนี้ปัจจัยด้านการใช้อ านาจ ประกอบด้วย 
ด าเนินงานภายใต้อ านาจที่ตัวเองมี ไม่ใช้อ านาจเกินขอบเขตอ านาจที่ตัวเองมี ไม่แอบอ้างหรือท าให้
เข้าใจผิดว่าตนเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการ และไม่มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  
 กล่าวคือเมื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมมีการปฏิบัติงานโดย
ด าเนินงานภายใต้อ านาจที่ตัวเองมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้อ านาจเกินขอบเขตอ านาจที่ตัวเองมี 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยไม่แอบอ้างหรือท าให้เข้าใจผิดว่าตนเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการ และ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยไม่มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าทีข่องเจา้หน้าที่ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นองค์ประกอบ
ของการใช้อ านาจ ถ้าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีการใช้อ านาจที่ถูกต้องมากข้ึน ก็จะสามารถท าให้
ประชาชนมีความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรมเพิ่มข้ึน  
 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ McDougall and Levesque (2000) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง
การรับรู้ความคุ้มค่า และพบว่าการปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้บริโภค ด้านการใช้อ านาจของ
เจ้าหน้าที่องค์กรว่าด าเนินการภายใต้ความยุติธรรม ท าให้เกิดความเช่ือมั่นไว้วางใจและมีอิทธิพลเชิง
บวกน าไปสู่การรับรู้ความคุ้มค่าของผู้รับบริการ การท าให้ผู้เข้ารับบริการเกิดความเช่ือมั่นด้านการใช้
อ านาจเจ้าหน้าที่จะต้อง ด าเนินงานภายใต้อ านาจที่ตัวเองมี ไม่ใช้อ านาจเกินขอบเขตอ านาจที่ตัวเองมี 
ไม่แอบอ้างหรือท าให้เข้าใจผิดว่าตนเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการ และไม่มีการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ผู้เข้ารับบริการสามารถรับรู้ได้ ถึงความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจาก
กระบวนการยุติธรรม ดังนั้นเมื่อผู้เข้ารับบริการรับรู้ถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
กระบวนการยุติธรรมที่มีการใช้อ านาจอย่างเหมาะสมและถูกต้องมากขึ้น จึงส่งผลให้เกิดความคุ้มค่า
ในการเข้ารับบริการที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย 
  

6) ส าหรับปัจจัยด้านความสามารถและสมรรถนะ (Competence) Paine K. D. (2003) แสดง
ให้เห็นถึง ความเช่ือที่ว่าองค์กรมีความสามารถในการด าเนินการตามสิ่งที่องค์กรได้พูดกล่าวออกไป
แล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิ โดยจากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าปัจจัยด้าน
ความสามารถและสมรรถนะไม่มีผลหรือมีอิทธิพลต่อความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจากกระบวนการ
ยุติธรรม ทั้งนี้แตกต่างไปจากการศึกษาวิจัยก่อนหน้า ที่พบว่าปัจจัยด้านความสามารถและสมรรถนะมี
ผลต่อความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรม ดังเช่นงานวิจัยของ Patterson and 
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Spreng (1997) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยและพบว่าความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
จะส่งผลต่อความเช่ือมั่นไว้วางใจ และจะมีอิทธิพลเชิงบวกโดยตรงต่อการรับรู้ความคุ้มค่า  และพบ
งานวิจัยที่มีผลการศึกษาเช่นเดียวกันกับงานวิจัยช้ินนี้ คือความสามารถและสมรรถนะไม่มีอิทธิพล ซึ่ง
เป็นงานวิจัยของ Sombultawee, Sripaingam, and Sangtin (2018) ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยด้าน
คุณภาพที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น พบว่า ปัจจัยด้านความสามารถและสมรรถนะ
ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ความคุ้มค่า ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยในครั้งนีพ้บว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องและไป
ในทิศทางเดียวกันมีจ านวนค่อนข้างน้อยที่ไม่อาจน ามาขยายความได้มากกว่าน้ี นอกจากนั้นงานวิจัย
ช้ินน้ีมีข้อจ ากัดในการท า อันเนื่องมาจากเป็นการใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data Analysis) จาก 
“โครงการติดตามประเมินผลการด าเนิน งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ด้านการปฏิรูปกฎหมาย
และพัฒนากระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ของ ส านักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) 
มาวิเคราะห์ข้อมูลจึงท าให้ไม่สามารถสร้างตัวแปรเพิ่มหรือเก็บข้อมูลเพิ่มเติมทั้งในเชิงตื้นและเชิงลึก
นอกเหนือจากนี้ได้ และตัวแปรในงานวิจัยช้ินน้ีมีความแตกต่างกับงานวิจัยที่ผ่านมาก่อนหน้า ท าให้ผล
การศึกษาวิจัยที่ออกมาแตกต่างไปจากที่เคยมีงานวิจัยมา ดังนั้นผลการศึกษาที่แสดงออกมาในครั้งนี้
จะมีความแตกต่างออกไปจากการศึกษาในครั้งก่อนหน้านี้ที่เคยมีมา 
 ดังนั้นการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นข้อค้นพบเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือมั่นกับ
ความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรมของประชาชนปัจจัยที่มีอิทธิพลและส่งผล
กระทบคือ ด้านความซื่อสัตย์/ซื่อตรง ด้านความไว้วางใจ/ความน่าเช่ือถือ ด้านการเปิดเผยและความ
ตรงไปตรงมา ด้านการเห็นใจและการเอาใจใส่ และด้านการใช้อ านาจ และด้านที่ไม่อิทธิพลและไม่
ส่งผลกระทบคือ ด้านความสามารถและสมรรถนะ ซึ่งมีความแตกต่างกับการศึกษาวิจัยก่อนหน้าที่
พบว่าปัจจัยดังกล่าวทั้งหมดมีอิทธิพลต่อความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรม แต่
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้กลับพบว่ามีทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบและไม่มีผลกระทบต่อความคุ้มค่าในการเข้า
รับบริการจากกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 
 

5.3 ข้อเสนอแนะจาการวิจัย 

  

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือมั่นกับความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจาก
กระบวนการยุติธรรมของประชาชน พบว่าปัจจัยความเช่ือมั่นด้านต่าง ๆ มีความสัมพันธ์และอิทธิพล
ต่อความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการ ความเช่ือมั่นด้านที่มีอิทธิพลอันจะประกอบด้วย ด้านความ
ซื่อสัตย์/ซื่อตรง ด้านความไว้วางใจ/ความน่าเช่ือถือ ด้านการเปิดเผยและความตรงไปตรงมา ด้านการ
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เห็นใจและการเอาใจใส่ และด้านการใช้อ านาจ ความสัมพันธ์นี้แสดงให้เห็นถึงการที่ประชาชนผู้เข้ารับ
บริการได้รับความคุ้มค่าจากการเข้ารับบริการ ซึ่งมีอิทธิพลมากจากความเช่ือมั่นในด้านต่าง ๆ ที่
ประชาชนมีต่อเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม และใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่าปัจจัยความเช่ือมั่น ด้านความสามารถ/สมรรถนะ ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรมของประชาชน นอกจากนั้นผลการวิเคราะห์
ข้อมูล พบว่าความเช่ือมั่นในการเข้ารับบริการ ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถ/สมรรถนะ ด้าน
ความซื่อสัตย์/ซื่อตรง ด้านความไว้วางใจ/ความน่าเช่ือถือ ด้านการเปิดเผยและความตรงไปตรงมา 
ด้านการเห็นใจและการเอาใจใส่ และด้านการใช้อ านาจ มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยู่ที่ระดับ
ปานกลาง ซึ่งควรจะได้รับการพัฒนาและปรบัปรุงในด้านต่าง ๆ  ให้ระดับความคิดเห็นข้ึนไปอยู่ที่ระดบั
มาก เพราะฉะนั้นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการยุติธรรมมีดังนี้ 
 1) ปรับปรุงและพัฒนาความเช่ือมั่นทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถ/สมรรถนะ ด้าน
ความซื่อสัตย์/ซื่อตรง ด้านความไว้วางใจ/ความน่าเช่ือถือ ด้านการเปิดเผยและความตรงไปตรงมา 
ด้านการเห็นใจและการเอาใจใส่ และด้านการใช้อ านาจ ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น อันจะสามารถท าให้ประชาชน
เกิดความเช่ือมั่นความไว้วางใจต่อกระบวนการยุติธรรมเพิ่มมากขึ้น  
 2) หน่วยงานกระบวนการยุติธรรม จ าเป็นต้องส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพในการท างาน ให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อเสริมสร้างความเช่ือมั่นและความคุ้มค่าให้เกิด
ข้ึนกับประชาชน 
  
 
 
 
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1) การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณที่เน้นไปที่การให้บริการแก่ประชาชนผู้มาเข้ารับ
บริการจากกระบวนการยุติธรรม ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับบริการแบบ
เชิงลึกหรือการเพิ่มตัวแปรในการท าการศึกษาวิจัย ซึ่งประเด็นหลัก ๆ ที่ควรท าการศึกษาเพิ่มเติมดังนี้ 
ด้านของสิทธิและเสรีภาพในการเข้าถึงและเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรรม การปฏิบัติตาม
กฎหมายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล การจัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมเพื่ออ านวย
ความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม รวมไปถึง การคุ้มครองป้องกันสังคม และการลด
อาชญากรรม เพื่อให้ได้ค าตอบเพิ่มเติมในประเด็นที่การศึกษาเชิงปรมิาณไม่สามารถท าได้และงานวิจยั
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ช้ินนี้ไม่สามารถท าได้ เนื่องจาก การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีข้อจ ากัดในเรื่องของข้อมูล (ข้อมูลทุติยภูมิ) 
ท าให้แนวโน้มหรือจุดประสงค์ของงานวิจัยเน้นไปที่เรื่องการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
กระบวนการยุติธรรมเป็นหลัก  
 2) การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปสามารถขยายขอบเขตการศึกษาไปที่หน่วยงานอื่น ๆ ของภาครัฐ 
นอกเหนือจากหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะได้
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน และสามารถที่จะน าข้อมูลเหล่าน้ันไปใช้ในการวางแผน
แก้ปัญหาต่อไป 
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