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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูรั้บบริการต่อคุณภาพคุณภาพ
การใหบ้ริการของคลินิกให้ค  าปรึกษาดา้นจิตสังคม ศาลจงัหวดันนทบุรี 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูรั้บบริการต่อคุณภาพการให้บริการ ของคลินิกให้ค  าปรึกษาดา้นจิตสังคม ศาลจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ประเภทของคดีความ และวนัท าการท่ีมารับ
บริการ 3) เพื่อศึกษาปัจจยัภายในของหน่วยงานท่ีส่งผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการของคลินิกใหค้  าปรึกษาดา้น
จิตสังคม ศาลจงัหวดันนทบุรี ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูต้อ้งหาและญาติท่ีเขา้รับบริการการให้
ค  าปรึกษา ของคลินิกใหค้  าปรึกษาดา้นจิตสังคมศาลจงัหวดันนทบุรี จ านวน 90 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Means) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานดว้ย
ค่าสถิติ Independent Sample t – test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) One 
Sample t –test, F-test (ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ก าหนด
ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ในการหาอิทธิพลระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม และการเปรียบเทียบความ
แตกต่างรายคู่โดยวธีิ Least Significant Difference (LSD) ผลการศึกษาพบวา่  

1. ความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของคลินิกให้ค  าปรึกษาด้านจิตสังคม ศาลจงัหวดั
นนทบุรี  

จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายไดต่้อเดือน ประเภทของคดีความ และวนัท าการ
ท่ีมารับบริการ มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของคลินิกให้ค  าปรึกษาด้านจิตสังคม ศาลจงัหวดั
นนทบุรีไม่แตกต่างกนั ส่วน ระดบัการศึกษา และ อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการ
ของคลินิกใหค้  าปรึกษาดา้นจิตสังคม ศาลจงัหวดันนทบุรีแตกต่างกนั มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

                                                           
1* นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2** อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
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2. ปัจจยัภายในหน่วยงาน ไดแ้ก่ ขั้นตอนและวิธีการให้บริการ บุคลากรผูใ้ห้บริการ บรรยากาศ
และสถานท่ีในการให ้

บริการส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของคลินิกให้ค  าปรึกษาดา้นจิตสังคม ศาลจงัหวดันนทบุรี 
ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นบรรยากาศและสถานท่ีในการให้บริการมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นขั้นตอนและวธีิการใหบ้ริการ และดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ มีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด 
ค าส าคัญ: ปัจจยัภายในของหน่วยงาน, คุณภาพการใหบ้ริการ 
 
บทน า 

การท่ีบุคคลตกเป็นผูต้อ้งหาและถูกจบักุมในคดีอาญานอกจากขาดอิสรภาพแลว้ยงัตอ้งเผชิญกบั
ปัญหานานัปการ เช่น ปัญหาด้านกฎหมาย ด้านการงานอาชีพ ด้านเศรษฐกิจ และด้านครอบครัวย่อมได้
ผลกระทบโดยตรงก่อให้เกิดภาวะความเครียดดา้นอารมณ์ จิตใจ ผูต้อ้งหาเองแมใ้นรายท่ีศาลอนุญาตให้
ปล่อยตวัชัว่คราว บางรายก็ไม่สามารถแกปั้ญหาไดก้ลบัไปกระท าความผดิซ ้ าในขณะท่ีคดีแรกยงัอยูร่ะหวา่ง
สอบสวนยงัไม่ไดฟ้้อง โดยเฉพาะผูต้อ้งหาในคดีเก่ียวกบัยาเสพติด ส าหรับผูต้อ้งหาหรือจ าเลยท่ีถูกควบคุม
ตวัระหวา่งสอบสวนหรือพิจารณายอ่มไดรั้บการดูแลจากกรมราชทณัฑ ์แต่ในรายท่ีไดรั้บประกนัตวัออกไป
ไม่ว่าจะชั้นสอบสวนหรือชั้นพิจารณาของศาลจะไม่ได้รับการดูแลใดๆ ต่อเม่ือศาลได้มีค  าพิพากษาแล้ว
จ าเลยจึงไดรั้บการดูแลและแกไ้ขฟ้ืนฟูจากรัฐไม่ว่าจะถูกศาลลงโทษจ าคุกหรือรอการลงโทษและก าหนด
เง่ือนไขคุมประพฤติ จะเห็นไดว้า่ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยท่ีไดรั้บการประกนัตวัออกไปจะไม่มีหน่วยงานใดให้
การดูแลช่วยเหลือผูต้อ้งหาหรือจ าเลยท่ีอยูร่ะหวา่งการสอบสวนหรือพิจารณาของศาล คงมีเฉพาะสิทธิท่ีจะ
ไดรั้บการช่วยเหลือทางกฎหมายกรณีทนายขอแรงจึงเป็นช่องวา่งของระบบบริการ จึงเห็นวา่ผูต้อ้งหาหรือ
จ าเลยกระท าความผิดโดยเฉพาะขอ้หาไม่ร้ายแรง สมควรมีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือเบ้ืองตน้ท่ีจ  าเป็น ซ่ึงตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 40 ก็ได้บญัญติัคุม้ครองสิทธิผูเ้สียหาย ผูต้อ้งหา โจทย ์จ าเลย 
คู่กรณี ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย หรือพยานในคดีมีสิทธิได้รับการปฏิบติัท่ี เหมาะสมในการด าเนินการตาม
กระบวนการยติุธรรม 

ศาลจงัหวดันนทบุรีไดต้ระหนกัดีวา่ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยในคดีอาญายอ่มมีภาวะความเครียดเพราะ
ต้องเผชิญกับปัญหาด้านคดีความ ปัญหาด้านอาชีพ การงานและค่าใช้จ่าย ปัญหาความสัมพนัธ์และ
ความเครียดของบุคคลในครอบครัวและปัญหาความกดดนัจากสังคมรอบขา้งจ าเป็นตอ้งไดรั้บค าแนะน าดา้น
จิตสังคมเพื่อผ่อนคลายภาวะความตึงเครียดดา้นอารมณ์จิตใจ แสวงหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการแกปั้ญหาท่ี
เผชิญอยู่ ศาลจงัหวดันนทบุรีจึงได้จดัตั้ งคลินิกให้ค  าปรึกษาด้านจิตสังคม ซ่ึงได้รับการสนับสนุนด้าน
วิชาการและงบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพ (สสส) โดยจดัให้มีผูใ้ห้
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ค าปรึกษาทางดา้นจิตสังคม ท่ีผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดีไวบ้ริการให้ค  าปรึกษาแนะน าแก่ผูต้อ้งหาหรือ
จ าเลย โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆ 

คลินิกให้ค  าปรึกษาด้านจิตสังคมมีหน้าท่ีในการให้ค  าปรึกษาแนะน าด้านจิตวิทยาและ
ส่ิงแวดลอ้มทางสังคมการจดัท าแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูผูต้อ้งหาหรือจ าเลยการสร้างระบบเครือข่ายและการส่ง
ต่อผูมี้ปัญหาทางสังคมและจิตเวชรวมทั้งส่งเสริมประสานงานดา้นการสงเคราะห์กบัหน่วยงานท่ีเหมาะสม
เพื่อแกไ้ขปรับเปล่ียนพฤติกรรมหรือสนบัสนุนผูต้อ้งหาหรือจ าเลย ซ่ึงตอ้งหาวา่กระท าความผิดคดีเสพติด
หรือมียาเสพติดให้โทษไวใ้นความครอบครองจ านวนเล็กน้อยผูก้ระท าความผิดในคดีความรุนแรงใน
ครอบครัว ผู ้เสียหายในคดีความผิดเก่ียวกับเพศ และคดีอ่ืนท่ีศาลหรือผู ้พิพากษาท่ีได้รับมอบหมาย
เห็นสมควร ตั้งแต่วนัแรกท่ีคดีมีการฝากขงัต่อศาลก่อนท่ีคดีจะเขา้สู่กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาลจงัหวดันนทบุรี เพื่อใหผู้ต้อ้งหาหรือจ าเลย (เนน้ในระหวา่งท่ีไดรั้บการปล่อยชัว่คราว) ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูด้้อยโอกาสหรือมีความรู้น้อยให้สามารถอยู่กบัครอบครัวและชุมชนได้อย่างปกติสุข ไม่หวนกลับไป
กระท าผิดซ ้ า ช่วยแกไ้ขท่ีตน้ตอของปัญหายาเสพติด และให้การฟ้ืนฟูเบ้ืองตน้แก่ผูเ้สียหายในคดีความผิด
ทางเพศหรือคู่กรณีในคดีการกระท าความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงการด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีศาลก าหนด
ทั้งก่อนและหลงัจากท่ีศาลพิพากษาคดีแลว้ 

ผูว้จิยัสนใจท าการศึกษาวา่คลินิกใหค้  าปรึกษาดา้นจิตสังคม ของศาลจงัหวดันนทบุรี ไดต้ระหนกั
และเล็งเห็นถึงความส าคญัในการจดัใหมี้บริการให้ค  าปรึกษาดา้นจิตสังคมแก่ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยในระหวา่ง
สอบสวนหรือพิจารณาคดี เพื่อเปิดโอกาสให้ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยไดแ้สวงหาทางเลือกในการแกปั้ญหาด้วย
ตนเอง ดว้ยกระบวนการสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เปล่ียนแปลงพฤติกรรม (Motivation Interviewing) 
น่าจะเป็นบริการท่ีเหมาะสมและทนัเวลาท่ีผูต้อ้งหา หรือจ าเลยก าลงัเผชิญกบัปัญหาหลงัจากเพิ่งถูกด าเนินคดี
มาใหม่ๆ โดยต้องการศึกษาถึงการบรรลุวตัถุประสงค์ของการตั้งคลินิกดังกล่าวผ่านการก าหนดกรอบ
แนวคิดการวิจยั เพื่อทดสอบสมมุติฐาน โดยขอ้มูลและผลการวิจยัในคร้ังน้ีสามารถจะน าไปเป็นแนวทางใน
การท างาน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการ ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูรั้บบริการต่อคุณภาพคุณภาพการให้บริการของคลินิกให้
ค  าปรึกษาดา้นจิตสังคม ศาลจงัหวดันนทบุรี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูรั้บบริการต่อคุณภาพการใหบ้ริการ ของคลินิกใหค้  าปรึกษา
ดา้นจิตสังคม ศาลจงัหวดันนทบุรี จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน 
ประเภทของคดีความ และวนัท าการท่ีมารับบริการ 
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 3. เพื่อศึกษาปัจจยัภายในของหน่วยงานท่ีส่งผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการของคลินิกใหค้  าปรึกษา
ดา้นจิตสังคม ศาลจงัหวดันนทบุรี ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูต้อ้งหาและญาติท่ีเขา้รับบริการการ
ใหค้  าปรึกษา ของคลินิกใหค้  าปรึกษาดา้นจิตสังคมศาลจงัหวดันนทบุรี 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 1. ผูรั้บบริการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ประเภทของคดี
ความ และวนัท าการท่ีมาใชบ้ริการ มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของคลินิกให้ค  าปรึกษาดา้นจิต
สังคม ศาลจงัหวดันนทบุรีแตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัภายในหน่วยงานไดแ้ก่ ขั้นตอนและวิธีการให้บริการ บุคลากรผูใ้ห้บริการ บรรยากาศ 
และสถานท่ีในการให้บริการส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของคลินิกให้ค  าปรึกษาด้านจิตสังคม ศาล
จงัหวดันนทบุรี 
ขอบเขตการวจัิย 
 ขอบเขตดา้นประชากรและพื้นท่ี 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูต้อ้งหาและญาติท่ีเขา้รับบริการการให้ค  าปรึกษา ของ
คลินิกใหค้  าปรึกษาดา้นจิตสังคม ศาลจงัหวดันนทบุรี จ านวน 90 คน 
 ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
 ขอบเขตของงานวิจัยได้แก่ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของ
ผูรั้บบริการขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัภายในหน่วยงานเก่ียวกบัการรับบริการ และคุณภาพการใหบ้ริการ 
 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
การศึกษาในคร้ังน้ี ใชเ้วลาในการศึกษา ตั้งแต่ เดือนกนัยายน – ธนัวาคม 2561 
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กรอบความคิดการวจัิย 
 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจัยคร้ังน้ีใช้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามท่ีมี
ลกัษณะปลายปิด (Closed - ended Questionnaires) และค าถามปลายเปิด (Open - ended Questionnaires) ใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อตอบวตัถุประสงค์การวิจยั โดยน าเคร่ืองมือการวิจยัหรือแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึนไปสอบถามกลุ่มตวัอย่าง โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามใส่ค าตอบท่ีตรงกบัตนเองมากท่ีสุด โดย
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ลกัษณะของค าถามจะเป็นการเลือกตอบตามระดบัความคิดเห็น ซ่ึงมีตั้งแต่ระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ย
มาก เห็นดว้ยนอ้ย และเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  
 
ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูต้อ้งหาและญาติท่ีเขา้รับบริการการให้ค  าปรึกษา ของ
คลินิกใหค้  าปรึกษาดา้นจิตสังคม ศาลจงัหวดันนทบุรี จ านวน 90 คน 
 
เคร่ืองมือการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาในงานวิจยัน้ีใช้แบบสอบถามมีลกัษณะปลายปิด (Closed - ended 
Questionnaire) และค าถามปลายเปิด (Open - ended Questionnaires) ซ่ึงสร้างจากกรอบแนวคิดในการวิจยั 
เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล มาวเิคราะห์เชิงปริมาณ  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ก าหนดหมายเลขแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบการเก็บแบบสอบถาม 
 2. ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยใช้แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 
จ านวน 90 ชุด 
 3. ตรวจสอบขอ้มูลความถูกตอ้งและความครบถว้นของแบบสอบถามก่อนท่ีจะน ามาประมวลผล
หากมีฉบบัใดไม่สมบูรณ์จะคดัออกและด าเนินการเก็บเพิ่มใหค้รบจ านวน 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาข้อมูล โดยใช้สถิติท่ีเก่ียวข้องในการวิเคราะห์ข้อมูลในการพรรณนา
ประชากรท่ีศึกษา และทดสอบสมมติฐานการวจิยัโดยใชส้ถิติอา้งอิง ดงัน้ี 

1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Means) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน/สถิติอา้งอิง (Inferential Statistics) ท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ใช้ค่าIndependent 
Sample t –test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  One Sample t –test, F-test 
(ANOVA) และการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) และการ
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วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ก าหนดระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ในการหาอิทธิพล
ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม 

ผลการวจิยั 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 มีอายุอยู่ในช่วง 

18-30 จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 38.9 มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ หรือต ่ากวา่ จ  านวน 31 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.4 ประกอบอาชีพ รับจา้งทัว่ไป จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 42.2 มีรายไดต่้อเดือน ต ่ากวา่ 
10,000 บาท จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 48.9 เป็นคดีเก่ียวกบั พระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ จ านวน 83 
คน คิดเป็นร้อยละ 92.2 มารับบริการในวนัจนัทร์ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 

2. ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัภายในองคก์าร 
ดา้นขั้นตอนและวิธีการให้บริการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.93 เม่ือ

พิจารณารายขอ้ พบวา่ขอ้ท่ีมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับบริการในดา้นขั้นตอนและวิธีการให้บริการอนัดบั
หน่ึงไดแ้ก่ ท่านคิดวา่ในปัจจุบนัคลินิกมีระบบการใหค้  าแนะน าแก่ผูม้ารับบริการเป็นอยา่งดี รองลงมาไดแ้ก่ 
ท่านคิดว่าในปัจจุบนัในการมารับบริการมีวิธีการให้บริการตามล าดบั ก่อน – หลงัดีแลว้ อนัดบัสามไดแ้ก่ 
ขั้นตอนการขอรับค าปรึกษาในคลินิกฯ มีความเหมาะสมดีแลว้และอนัดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ ท่านคิดวา่ในปัจจุบนั
ขั้นตอนการใหบ้ริการเขา้ใจง่ายดีแลว้ มีความเหมาะสมดีแลว้ ตามล าดบั 

ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.92 เม่ือพิจารณาราย
ขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับบริการในดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ(เจา้หนา้ท่ี) อนัดบัหน่ึงไดแ้ก่ 
ท่านคิดวา่เจา้หนา้ท่ีของคลินิกท่ีใหบ้ริการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี ยิม้แยม้ แจ่มใสอยูเ่สมอ รองลงมาไดแ้ก่ ท่านคิด
วา่เจา้หนา้ท่ีของคลินิกท่ีให้บริการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย อนัดบัสามไดแ้ก่ ท่านคิดวา่เจา้หนา้ท่ีของคลินิกท่ี
ให้บริการสนใจ และเต็มใจในการให้บริการโดยส่วนใหญ่ และอนัดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ ท่านคิดวา่เจา้หนา้ท่ีของ
คลินิกท่ีใหบ้ริการรับฟัง และเอาใจใส่ในการใหบ้ริการโดยส่วนใหญ่ มีความเหมาะสมดีแลว้ ตามล าดบั 

ขอ้ท่ีมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับบริการในดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ(ผูใ้ห้ค  าปรึกษา) อนัดบัหน่ึง
ไดแ้ก่ ท่านคิดวา่เจา้หนา้ท่ีของคลินิกท่ีให้บริการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสม รองลงมาไดแ้ก่ ท่านคิด
วา่เจา้หนา้ท่ีของคลินิกท่ีให้บริการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี ยิม้แยม้ แจ่มใส อนัดบัสามไดแ้ก่ ท่านคิดวา่เจา้หน้าท่ี
ของคลินิกท่ีใหบ้ริการรับฟัง และเอาใจใส่ในการใหบ้ริการ และอนัดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ ท่านคิดวา่เจา้หนา้ท่ีของ
คลินิกท่ีใหบ้ริการมีความสนใจและเตม็ใจในการใหบ้ริการ ตามล าดบั 

ดา้นบรรยากาศและสถานท่ีในการให้บริการ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.94 
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับบริการในดา้นดา้นบรรยากาศและสถานท่ีใน
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การให้บริการ อนัดบัหน่ึง ไดแ้ก่ คลินิกท่ีให้บริการมีท่ีจอดรถเพียงพอ รองลงมาไดแ้ก่ คลินิกท่ีให้บริการ
ก าหนดเวลาท่ีเปิดใหบ้ริการในปัจจุบนัเหมาะสมดีแลว้ อนัดบัสามไดแ้ก่ ท่านคิดวา่คลินิกมีการจดัท่ีนัง่พกัรอ
เพียงพอต่อความตอ้งอยูเ่สมอ อนัดบัส่ีไดแ้ก่ ท่านคิดวา่คลินิกมีการติดป้ายอธิบายขั้นตอนการขอรับบริการ
ไวช้ัดเจนแล้ว และอนัดับสุดทา้ยได้แก่ ท่านคิดว่าคลินิกและสถานท่ีให้บริการมีความสะอาด และเป็น
ระเบียบดีแลว้ ตามล าดบั 

3. ระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพการใหบ้ริการ 
ดา้นความสะดวกรวดเร็ว พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.86 เม่ือพิจารณา

รายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับบริการในด้านความสะดวกรวดเร็ว อนัดบัหน่ึง ได้แก่ มี
ระยะเวลาการให้บริการท่ีเหมาะสมรองลงมาไดแ้ก่ การให้บริการแบบต่อเน่ืองตลอดเวลา อนัดบัสุดทา้ย 
ไดแ้ก่ การใหบ้ริการมีความรวดเร็ว ตามล าดบั 

ดา้นระบบการใหบ้ริการ พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.86 เม่ือพิจารณาราย
ขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการใหบ้ริการในดา้นระบบการใหบ้ริการ อนัดบัหน่ึงไดแ้ก่ การ
ให้บริการเป็นไปตามล าดบัขั้นตอน รองลงมา ไดแ้ก่ อุปกรณ์ / เคร่ืองมือส านกังานไวบ้ริการ เช่น ปากกา 
ดินสอ อนัดบัสาม ไดแ้ก่ แบบฟอร์มต่างๆ ท่ีใชป้ระกอบการขอรับบริการมีความชดัเจน อนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ 
การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการใหบ้ริการ ตามล าดบั 

ด้านมนุษยส์ัมพนัธ์ของบุคลากร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.92 เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการในดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ของบุคลากร
(ผูใ้ห้ค  าปรึกษา) อนัดบัหน่ึง ได้แก่ เจา้หน้าท่ีรับฟัง และเอาใจใส่ผูรั้บบริการเป็นอย่างดี รองลงมาได้แก่ 
เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในงานท่ีปฏิบติั สามารถตอบค าถามของท่านได้ อนัดับสุดท้าย ได้แก่ 
เจา้หนา้ท่ีมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี มีความเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการ ตามล าดบั 

ข้อท่ีมีปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการในด้านมนุษย์สัมพนัธ์ของบุคลากร(ผูใ้ห้
ค  าปรึกษา) อนัดบัหน่ึง ไดแ้ก่ ผูใ้หค้  าปรึกษามีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี มีความเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการ รองลงมาไดแ้ก่ 
ผูใ้หค้  าปรึกษามีความรู้ ความสามารถในงานท่ีปฏิบติั สามารถตอบค าถามของท่านได ้และผูใ้หค้  าปรึกษารับ
ฟัง และเอาใจใส่ผูรั้บบริการเป็นอยา่งดี ตามล าดบั 

ดา้นการสร้างความมัน่ใจ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.89 เม่ือพิจารณา
รายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการในด้านการสร้างความมัน่ใจ อนัดบัหน่ึง 
ไดแ้ก่ ท่านไดรั้บค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อตวัท่าน รองลงมาไดแ้ก่ ท่านไดรั้บบริการท่ีคุม้ค่าในเวลาท่ี
เหมาะสม อนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ท่านไดรั้บบริการท่ีตรงตามตอ้งการ ตามล าดบั 
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ดา้นความเสมอภาค พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.92 เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบว่า ข้อท่ีมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการในด้านความเสมอภาคอันดับหน่ึง ได้แก่ การ
ใหบ้ริการโดยยดึถือหลกัยติุธรรม รองลงมาไดแ้ก่ การใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนัทุกคน ตามล าดบั 

 
การอภิปรายผลการวจัิย 

1. ระดบัความคิดเห็นของผูรั้บบริการต่อคุณภาพการให้บริการ ของคลินิกให้ค  าปรึกษาดา้นจิต
สังคม ศาลจงัหวดันนทบุรี ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัความคิดเห็นของผูรั้บบริการต่อคุณภาพการให้บริการ 
ของคลินิกให้ค  าปรึกษาด้านจิตสังคม ศาลจังหวดันนทบุรี  จ านวน 90 คน มีระดับความคิดเห็นของ
ผูรั้บบริการต่อคุณภาพการให้บริการในระดบัเห็นดว้ยมากในภาพรวม เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ขอ้ท่ี
มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับบริการอยูอ่นัดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นบรรยากาศและสถานท่ีในการให้บริการ มี
ความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย (Mean = 3.94) รองลงมาได้แก่ ด้านขั้นตอนและวิธีการ
ให้บริการ มีความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย (Mean = 3.93) อนัดับสุดท้ายได้แก่ ด้าน
บุคลากรผูใ้ห้บริการ มีความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย (Mean = 3.92) ตามล าดับ อาจ
เน่ืองมาจาก สถานท่ีในการให้บริการท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน เช่น มีป้ายประชาสัมพนัธ์ท่ีระบุ
ขั้นตอนการขอรับบริการอยา่งชดัเจน และมีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  
ดา้นขั้นตอนและวิธีการให้บริการ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ คือ การให้ค  าแนะน า

แก่ผูม้ารับบริการเป็นอยา่งดี 
ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ (เจา้หนา้ท่ี) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ คือ การให้บริการมี

มนุษยส์ัมพนัธ์ดี ยิม้แยม้ แจ่มใสอยูเ่สมอ  
ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ (ผูใ้ห้ค  าปรึกษา) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ คือ การแต่ง

กายสุภาพเรียบร้อย และเหมาะสม 
ด้านบรรยากาศและสถานท่ีในการให้บริการ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ คือ การ

ใหบ้ริการเร่ือง ท่ีจอดรถเพียงพอต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการ  
 
สรุปผลการวจัิย  

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายไดต่้อเดือน ประเภทของคดีความ และวนัท าการท่ีมาใช้
บริการท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของคลินิกให้ค  าปรึกษาด้านจิตสังคม ศาล
จงัหวดันนทบุรีไม่แตกต่างกนั  
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 พบว่า มีเพียงปัจจยัดา้นเพศ และระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
ใหบ้ริการของคลินิกให้ค  าปรึกษาดา้นจิตสังคม ศาลจงัหวดันนทบุรีแตกต่างกนั มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลอ่ืนไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 

2. ปัจจยัภายในองคก์าร ไดแ้ก่ ดา้นขั้นตอนและวธีิการให้บริการ ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ ดา้น
บรรยากาศและสถานท่ีในการให้บริการ ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของคลินิกให้ค  าปรึกษาด้านจิต
สังคม ศาลจงัหวดันนทบุรี  

พบว่า ปัจจยัภายในองค์กรต่างก็มีผลต่อตวัแปรตามในทิศทางบวก และส่งผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการของคลินิกให้ค  าปรึกษาดา้นจิตสังคม ศาลจงัหวดันนทบุรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ทั้ง 3 ดา้น 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 

ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
1. ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัภายในองค์การ ด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก แต่เพื่อให้ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจในการรับบริการมากยิ่งข้ึน คลินิกให้ค  าปรึกษาดา้นจิต
สังคม ศาลจงัหวดันนทบุรี ควรจดับริการให้ค  าแนะน าการกรอกเอกสาร แบบฟอร์ม ค าร้องต่างๆ พร้อม
ตวัอยา่งประกอบโดยละเอียด 

2. ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัภายในองค์การ ด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก แต่เพื่อให้ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจในการรับบริการมากยิ่งข้ึน คลินิกให้ค  าปรึกษาดา้นจิต
สังคม ศาลจงัหวดันนทบุรี ควรมีป้ายหรือขอ้ความบอกจุดบริการอยา่งชดัเจน และควรตั้งอยูใ่นจุดท่ีสะดวก
ในการเดินทางมารับบริการ 

ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการท าการศึกษาวิจยั ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ ในด้านอ่ืนๆ เพิ่มเติม 

เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในดา้นต่างๆ มาวเิคราะห์ไดม้ากข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในดา้นการศึกษาท่ีอาจจะพบวา่ยงัมี
ตวัแปรด้านอ่ืนส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลให้กบัองค์การได้ใช้ในการปรับปรุงและ
พฒันาการใหบ้ริการประชาชนไดต่้อไป 

2. ควรมีการท าวิจยัเพื่อติดตามผล และประเมินผลการรับบริการของคลินิกฯ เพื่อน าผลวิจยัท่ี
ไดม้าเป็นขอ้มูล ในการพฒันาการบริการใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนต่อไป 
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