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ชื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระ ความตอ้งการส่ือและบรกิารของผูร้บับรกิารส านกังานคุม้ครองสิทธิ 
และชว่ยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) 
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 การศึกษาคน้คว้าอิสระ เรื่อง ความตอ้งการส่ือและบริการของผู้รับบริการส านักงาน
คุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) มีวตัถุประสงคคื์อ (1) เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมการเปิดรับส่ือของผู้รับบริการส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย  
แก่ประชาชน (2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูร้บับริการส านกังานคุม้ครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (3) เพ่ือศึกษาความตอ้งการส่ือเก่ียวกับการใหบ้ริการ
ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน วิธีการวิจยัใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) วิธีวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยน าแบบสอบถามออนไลน ์
(Online Questionnaire) กับกลุ่มตัวอย่าง ผู้ร ับบริการท่ีใช้บริการส านักงานคุม้ครองสิทธิและ
ชว่ยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน จ านวน 200 คน โดยใชโ้ปรแกรม SPSS (Statistical Package 
for the Social Sciences) ในการวิเคราะหข์อ้มูล ประกอบดว้ย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean)  
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิตเิชิงอนมุาน (Inferential Statistics) 

 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า 1)กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย อายุระหว่าง 31 -40 ปี  
นบัถือศาสนาพทุธ สถานภาพ สมรส จ านวนสมาชิกในครอบครวั มากกวา่ 3 คน มีการศกึษาระดบั
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ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-
20,000 บาท และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในพืน้ท่ีส  านักงานอัยการภาค 1 2) กลุ่มตัวอย่าง  
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 
แก่ประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เปิดรบัผ่านช่องทางบุคลากรของหน่วยงาน อัยการ  
นิติกร ทนายความอาสามากท่ีสุด ในช่วงเวลา 14.01 - 18.00 น. 3) ในด้านการรับรู ้บริการ 
ของส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่รบัรูบ้ริการ 
เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายต่าง ๆ แก่ประชาชน ด้านการใช้บริการ ประชาชนเคยใช้บริการ 
ของส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนมากท่ีสุด คือ ใหค้  าปรึกษา 
แนะน า ช่วยเหลือท านิติกรรมสัญญา และไกล่เกล่ียประนอม/ระงับข้อพิพ าท พฤติกรรม  
4) การเลือกใชบ้ริการผ่านช่องทางรบับริการส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 
แก่ประชาชน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชช้่องทางรบับริการท่ีส านกังาน สคช.ส่วนกลาง/จงัหวดั/สาขา 
(Walk in) มากท่ีสดุ 5) ความตอ้งการรบัส่ือเก่ียวกับการใหบ้ริการของส านกังานคุม้ครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตอ้งการรบัส่ือจากอัยการ/ นิติกร/ 
ทนายอาสา มากท่ีสดุ สว่นวิธีการท่ีกลุม่ตวัอยา่งตอ้งการรบับรกิารของส านกังานคุม้ครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ตอ้งการรบับริการผ่านวิธีการพดูคยุต่อหนา้ (Face to Face) 
มากท่ีสดุ 

ขอ้เสนอแนะในงานวิจัยครัง้ต่อไป 1) ในการศึกษาครัง้ต่อไปควรมีการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เช่น การสมัภาษณผ์ูบ้ริหาร ส่ือมวลชน หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหไ้ด้
ขอ้มลูเชิงลึกมากยิ่งขึน้ 2) ควรศกึษาความตอ้งการส่ือและรบับริการในหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีหนา้ท่ี
ใหค้วามชว่ยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่ง 3) ในการศกึษาครัง้นี ้
ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการศึกษาผู้รับบริการทั่ วประเทศ ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษา 
กลุม่ตวัอยา่งเฉพาะจงัหวดัหรือภาค เพ่ือใหท้ราบถึงความตอ้งการส่ือและบริการ 
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 This is an independent study about media and service needs of service recipients 

of the Department of Civil Rights Protection and Legal Aid Office of the Attorney 

General (สคช .). The objectives are: (1) to study media exposure behavior of service 

recipients of the Department of Civil Rights Protection and Legal Aid Office of the 

Attorney General (สคช.), (2) to study the behavior of choosing the services of the service 

recipients of the Department of Civil Rights Protection and Legal Aid Office of the 

Attorney General, and (3) to study the media needs about the services of  the 

Department of Civil Rights Protection and Legal Aid Office of the Attorney General. 

The research method conducted was a quantitative research with a survey research 

method done through online questionnaires with the sample group. There were 200 

service recipients who used the services of  the Department of Civil Rights Protection 

and Legal Aid Office of the Attorney General by using SPSS program (Statistical 

Package for the Social Sciences) to analyze data, consisting of descriptive statistics 

such as Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, and Inferential Statistics. 

The results of the study concluded that 1) most of the samples were male, aged 

between 31-40 years, Buddhists with married marital status and have family members more 

than 3 people; most of them graduated with a bachelor's degree or equivalent and have 

occupation of civil servants/state enterprises with average monthly income around 15,001-

20,000 baht; they also live in the area of the Prosecutor's Office Region 1, 2) most of the 

samples have media exposure behavior of the Department of Civil Rights Protection and 

Legal Aid Office of the Attorney General which the overall is in a moderate level through 

the personnel channels of the agency, prosecutors, lawyers, and volunteer lawyers during 
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14.01 - 18.00 hrs.,  3) in terms of service recognition of the Department of Civil Rights 

Protection and Legal Aid Office of the Attorney General, most people in the sample 

group were aware of the services regarding disseminate legal knowledge to the public; 

in terms of the services people used, the services of the Department of Civil Rights 

Protection and Legal Aid Office of the Attorney General used the most are giving 

advice, advice and assistance in making legal contracts and mediation, 

conciliation/dispute resolution behavior, 4) in thee aspect of the selection of services 

through the service channels of the Department of Civil Rights Protection and Legal 

Aid Office of the Attorney General, most of the sample group used the service channels 

of the department at the Central/Provincial/Branch ส ค ช . Offices (Walk in), and 5)  

In terms of demand for receiving media about the services of the Department of Civil 

Rights Protection and Legal Aid Office of the Attorney General, most of the sample 

group want to receive media from the public prosecutors/lawyers/volunteer lawyers. 

As for the method of the sample group, they wanted to receive the services of the 

Department of Civil Rights Protection and Legal Aid Office of the Attorney General 

and provide legal assistance to the people, most  of them want to receive services 

through the face to face method. 

Suggestions for next research are as follows: 

1) In the next study, there should be qualitative research such as interviews with 

executives, the media or related persons to gain more insights; 

2)  There should study the need for media and services in other agencies that 

are responsible for providing legal assistance to the people in order to compare the 

differences; 

3) In this study, the researcher determined the scope of the study of service 

recipients throughout the country. Therefore, in the next study, the sample group 

should be studied only in a certain provincial area or region in order to know the 

needs of media and services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


