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การศึกษาวิจัยน้ีมุงศึกษาระดับจิตสํานึกในการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
และระดับความคิดเห็นของอาจารยผูรับบริการตอจิตสํานึกในการใหบริการ  ของบุคลากร            
สายสนับสนุนวิชาการ อีกทั้งมุงศึกษาแนวทางในการสรางจิตสํานึกในการใหบริการของบุคลากร    
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กลุมประชากรที่ใช ในการศึกษา จํานวน 509 คน 
ไดแก ผูบริหาร อาจารย และเจาหนาที่ โดยมีกลุมตัวอยางประชากร จํานวน 229 คน ใชวิธีการ      
สุมกลุมตัวอยางแบบช้ันภูม ิ(Stratified Random Sampling) โดยใชเครื่องมือแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาความถ่ี ,
คารอยละ, คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา มีดังน้ี 
 

 ประการที่ 1 ระดับจิตสํานึกในการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
พบวา ในภาพรวมมีระดับจิตสํานึก อยูในระดับมาก (มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06) เมื่อพิจารณาประเด็น         
ที่มีระดับจิตสํานึกมากที่สุด คือดานมิตรภาพ การย้ิมแยมแจมใส มีระดับจิตสํานึก อยูในระดับมาก     
(มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47) รองลงมาคือดานความพรอมของบุคลากร วัสดุอุปกรณในการใหบริการ    
และดานความอดทนอดกลั่น (มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23) และลําดับที่มีระดับจิตสํานึกนอยที่สุด          
คือดานการมีใจใฝบริการ มีระดับจิตสํานึก อยูในระดับมาก (มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.34)   
 

ประการที่ 2 ระดับความคิดเห็นของอาจารยผูรับบริการตอจิตสํานึกในการใหบริการ
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พบวา ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก             
(มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16) เมื่อพิจารณาประเด็น ที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือดานการบริการที่ดี 
มีระดับความคิดเห็น อยูในระดับมาก (มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25) รองลงมาคือดานตระหนักถึงคุณคา            
ในงานบริการ และดานความอดทนอดกลั่น (มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23) และลําดับที่มีระดับความคิดเห็น     
นอยที่สุด คือดานการมีใจใฝบริการ มีระดับความคิดเห็น อยูในระดับมาก (มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83)   
 

ประการที่ 3 ขอเสนอแนะแนวทางในการสรางจิตสํานึกในการใหบริการของ
บุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พบวา (1) จัดอบรมการใหบริการอยางมี
ประสิทธิภาพแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานการใหบริการโดยเชิญวิทยากรที่มีความรูความ
เช่ียวชาญดานการใหบริการมาถายทอดประสบการณดานการใหบริการและสรางความเขาใจถึงคุณคา
ของงานใหบริการในหนวยงาน (2) จัดใหมีการประกวดแขงขันหนวยงานใหบริการดีเดนโดยการมอบ
รางวัลแกหนวยงานเพื่อเปนขวัญกําลังใจในการพัฒนางานดานการใหบริการ ระหวางหนวยงานโดย
มอบโลรางวัลแกหนวยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดนโดยวัดจากการประเมินดานตางๆของหนวยงาน
ใหบริการ (คิดเปนรอยละ 100)  
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The Investigation of Service Mind of Academic Supporting Personnel at 
Dhonburi Rajabhat University 

          Manit Gusonkoom 
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This study aims to investigate the service mind of academic supporting 
personnel and perception of academic staff (lecturers) toward the service mind. This 
study also aims to explore solutions to promote service mind in the group of 
academic supporting personnel. The study adopted Stratified Random Sampling 
technique to proportionally include 509 informants from administrators, academic 
staff, and academic supporting personnel at Dhonburi Rajabhat University. The main 
research tools of this study are Likert scale questionnaires and simple descriptive 
statistics namely frequencies, percentages, and S.D. The findings showed that: 
 1) The overall level of service mind of academic supporting personnel are 
high (M=4.06). Friendly gestures (M=4.47) and readiness of DRU’s staff, office 
equipment, and patience in supporting academic staff (M=4.23) are found as the 
highest and second highest scores of the service mind. In addition, willingness to 
serve was found the least scores (M=3.34) 
 2) Perception of academic staff (lecturers) toward the service mind of   
academic supporting personnel was generally high (M=4.16). Good quality of service 
(M=4.25) and awareness of service values and patience (M=4.23) showed the highest 
and second highest scores. In addition, willingness to serve was found the least 
scores (M=3.84) 
 3) The potential solutions to enhance service mind of academic supporting 
personnel at Dhonburi Rajabhat University were: 1.) to train the supporting personnel 
on efficient service. Thus, the university should invite the competent and 
experienced guest speakers. 2.) The other solution was to reward the department 
which supporting staff perform the best service. 
 
Keywords:  Academic Supporting Personnel, Service Mind, Dhonburi Rajabhat 
University 
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