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บทที่  1 
 

                                  บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 
 
 

 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       
ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปน
ศูนยกลาง (Citizen Centered) เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและ
ความเปนอยูที่ดีของประชาชน ความสงบและความปลอดภัยของสังคมสวนรวม และประโยชนสูงสุด
ของประเทศ หลักการบริหารราชการ และการใหบริการขององคกรภาครัฐโดยมีผูรับบริการเปน
ศูนยกลาง คือ การใหบริการตามความตองการและเงื่อนไขเฉพาะของกลุมผูรับบริการ และสงเสริม
สนับสนุนให หนวยงานภาครัฐไดรวมกันคิดคนและเลือกประยุกตใชแนวคิดและเทคนิควิธีการ
ปฏิบัติงานและการให บริการในรูปแบบตาง ๆ ที่จะนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพของการบริการและ
สรางความสัมพันธที่ดีที่ นาประทับใจกับประชาชนทั้งในฐานะที่เปนผูรับบริการและในฐานะผูมสีวนได
สวนเสีย โดยใชกลยุทธการ ใหบริการจากการสรางความแตกตางในการใหบริการไปจากผูใหบริการ
อื่น ๆ วิธีการปฏิบัติงานที่ดีใน การใหบริการแกผูรับบริการน้ัน จะตองมีลักษณะที่เหมาะสมสอดคลอง 
กับวัตถุประสงคของรัฐในการใหบริการ สามารถนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพของการบริการและทําให 
ผูรับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มข้ึน และชวยใหผูบริหารรับรูไดโดยเร็วถึงระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหมีการปรับปรุงคุณภาพของการบริการสาธารณะอยาง
ตอเน่ือง ซึ่งการบริการที่ดีน้ันจะสามารถทําใหองคกรประสบความสําเร็จเพราะการบริการที่ดีตองเกิด
จากจิตสํานึกในการบริการของพนักงานในองคกร (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
,2546) 

จึงกลาวไดวา การใหบริการที่ดีและทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ นอกจาก เทคโนโลยี
ที่นํามาใชเพื่ออํานวยความสะดวก  หรือความสามารถในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่แลว  คุณภาพ
ของการบริการจะเกิดข้ึนไดและสามารถสนองตอบตอความตองการของผู รับบริการ ไดมากนอย
เพียงใดน้ัน สิ่งที่สําคัญอีกประการหน่ึง คือ คุณลักษณะของพนักงานผูใหบริการวา พนักงานผูน้ันมี
ความรูสึก  ความคิด และ ความเขาใจอันดีตอกิจกรรม หรือ  กระบวนการปฏิบัติงาน อยางใดอยาง
หน่ึงที่ใหกับประชาชน ผู มารับบริการใหไดประโยชน  ตลอดจนมีความสนใจ ความ ใส ใจตอ           
ผูรับบริการ  มีความต้ังใจ ความเต็มใจที่ใหบริการและอดทนอดกลั้นตอภาวะกดดันตาง ๆ หรือที่
เรียกวา จิตสํานึก การสรางจิตสํานึกในการ ใหบริการ จึงมีความจําเปน เพราะการขาด จิตสํานึกที่ดีใน
การใหบริการเกิดปญหาตางตามมาได และอาจทําใหพนักงานแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมตอ ผูรับ
บริการ เชน การขาดความเอาใจใสขาดความรับผิดชอบ และแสดงกิริยามารยาทที่ไมเหมาะสมได 
(สมิต  สัชฌุกร,2548 หนา 38-45 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีภาระหนาที่หลักในการจัด

การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เนนคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของทองถ่ิน
และประเทศชาติ มุงมั่นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความงอกงามทางปญญา 
แสวงหาความรูอยางตอเน่ืองเพื่อใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพและเปนวิชาชีพ แตมหาวิทยาลัยจะ
ดําเนินงานตางๆ ในการขับเคลื่อนและพัฒนาไปสูจุดมุงหมายไดน้ันตองอาศัยปจจัยในดานตางๆ ไมวา
จะเปนดานบุคลากร อาจารย เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานซึ่งมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนนมหาวิทยาลัยให
สูจุดมุงหมาย และเปาหมายตามพัธนกิจที่ต้ังไว ซึ้งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดมีบุคลากรจํานวนมาก
ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการซึ่งตางมีภารกิจที่แตกตางกันในการทํางาน สายวิชาการทํา
หนาที่ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
สายสนับสนุนวิชาการทําหนาที่ในการใหการสนันสนุนวิชาการในดานตางๆ ไมวาจะเปนดาน         
งานบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานกิจการนักศึกษา 
งานวิจัย งานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานศูนยพิวเตอร งานวิทยบริการและสารสนเทศ    
เปนตน ซึ่งหนวยงานตางๆ เหลาน้ี จะมีเจาหนาที่คอยใหบริการในดานตางแกผูมาติดตองาน         
ซึ่งผูรับบริการหลักจะมีคณาจารยของมหาวิทลัย และนักศึกษา และเน่ืองดวยผูใหบริการและ
ผูรับบริการที่มีจํานวนมาก การพัฒนาในเรื่องของการใหบริการเปนสิ่งสําคัญที่ไมอาจมองขามได
เพราะหากการบริการมีคุณภาพมีมาตรฐานมหาวิทยาลัยก็จะสามารถดําเนินงานใหบรรลุพัธกิจ     
ที่ต้ังไวได แตหากการบริการขาดคุณภาพ บุคลากรขาดจิตสํานึกในการใหบริการที่ดีการดําเนินงานใน
ดานตางก็อาจไมบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่มหาวิทยาลัยไดต้ังไวซึ่งปญหาตางๆที่อาจเกิดข้ึน
หากไมไดมีการสงเสริมและพัฒนาในดานจิตสํานึกในการใหบริการ ซึ่งไดแก บุคลากรผูใหบริการขาด
การมีใจใฝบริการคือความสุขที่ไดทําหนาที่ในงานบริการในดานตางๆ การขาดความกระตือรนในการ
ใหบริการ ไมมีความพรอมในการใหบริการของบุคลากรที่จะใหบริการไมวาจะเปนความรู
ความสามารถ วัสดุอุปกรณที่จะใหบริการ ความภูมิใจในการทําหนาที่งานใหบริการ ความเต็มใจ    
การระงับอารมณเมือทํางานดานบริการ สงเหลาน้ีสามารถเกิดข้ึนไดทุกเวลาเมื่อบุคลากรขาดจิตสํานึก
ในการบริการที่ดี (กองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร,ี2556) 

ดังน้ันเพื่อเปนการศึกษาจิตสํานึกในการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีวามีมากเพียงใดและเขาใจเกี่ยวกับจิตสํานึกในการใหบริการเทาใด 
ตลอดจนความคิดเห็น ของผูรับบริการวามีความคิดเห็นเกี่ยวกับจิตสํานึกในการใหบริการของบคุลากร
สายสนับสนุนวิชาการวา มีมากนอยเพียงใด ซึ่งจะเปนขอมูลในการสงเสริมและพัฒนาจิตสํานึกในการ
ใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาจิตสํานึกในการใหบริการของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อจะไดเปนแนวทางในการสงเสริมและพัฒนา
จิตสํานึกในการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 1. เพื่อศึกษาระดับจิตสํานึกในการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี 

2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของอาจารยผูรับบริการตอจิตสํานึกในการใหบริการของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวทางในการสรางจิตสํานึกในการใหบริการของบุคลากร        
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อศึกษาจิตสํานึกในการใหบริการของบุคลากร         
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีขอบเขตการวิจัยดังน้ี  

 

1. ขอบเขตดานประชากร  
กลุมตัวอยางประชากร คือ ผูบริหารและอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จํานวน 

268 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 241 คน รวมทั้งสิ้น 509 คน 
 

ก า ร ไ ด ม า ซึ่ ง ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง โ ด ย ใ ช วิ ธี ก า ร สุ ม ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง แ บ บ ช้ั น ภู มิ 
(Stratified Random Sampling) ไดแก 1) ผูบริหาร และอาจารย จํานวน 289 คน 2) เจาหนาที่ 
จํานวน 241 คน โดยกําหนดแบบสัดสวน 45% ไดขนาดกลุมตัวอยาง ดังน้ี 
                       1. ผูบริหารและอาจารยประจํา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกรุง เทพและ
สมุทรปราการ จํานวน 135 คน 

    2. เจาหนาที่ประจําคณะ/ศูนย/สํานัก  จํานวน 94 คน  
รวมทั้งสิ้น 229 คน 

 
 2. ขอบเขตดานเน้ือหา  

ตัวแปรตน ประกอบดวย เพศ  อายุ สถานภาพการทํางาน ระดับการศึกษา  
หนวยงานที่สังกัด ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ของผูตอบแบบสอบถาม การศึกษาจิตสํานึกในการ
ใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
 

ตัวแปรตาม คือ การศึกษาจิตสํานึกในการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ในประเด็น  

-  ดานการมีใจใฝบริการ (การบริการใหผูอื่นเกิดความประทับใจ เกิดความพึงพอใจ) 
-  ดานความกระตือรือรนในการใหบริการ (พฤติกรรมแสดงถึงความมีจิตใจใน          

การตอนรับ ใหความชวยเหลือ และแสดงความหวงใย จะทําใหเกิดภาพลักษณที่ดีในการชวยเหลือ
ผูรับบริการ) 
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- ดานความพรอมของบุคลากร/วัสดุอุปกรณในการใหบริการ (ความคาดหวังที่
ผูรับบริการอยากเจอ เชน ความรวดเร็วในการใหบริการ อุปกรณในการใหบริการดานตางๆมีครบถวน
และสภาพพรอมใชงานและการใหบริการ) 

- ดานความตระหนักถึงคุณคาในงานบริการ (คุณคาในงานบริการที่ทําวาเปนงานที่มี
ประโยชน มีคุณคาและสามารถสรางความภาคภูมใจใหกับชีวิตได) 

- ดานความเต็มใจและใสใจในการใหบริการ (การเอาใจใสในการบริการที่ทํา และ
ความเต็มใจที่จะทํางานบริการน้ัน 

- การบริการที่ดี (การใหคําแนะนําและใหคําปรึกษา ความถูกตอง) 
- ความอดทน อดกลั่น (สภาพจิตใจ อารมณ ความรูของผูใหบริการการที่แสดงออก

จากการใหบริการ) 
- มิตรภาพ การย้ิมแยมแจมใส (ความใสใจ ความเทาเทียมในการใหบริการ รอยย้ิม) 
 

3. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
     พื้นที่ในการศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษาจิตสํานึกในการใหบริการของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในครั้งน้ี ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพและ
สมุทรปราการ 

 
 
4. ขอบเขตดานระยะเวลา  

การศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษาจิตสํานึกในการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีมีระยะเวลาในการศึกษาวิจัย 1 ป  เริ่มต้ังแตเดือน 2 พฤษภาคม        
พ.ศ. 2560 ถึงเดือน 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ผูวิจัยไดทําวิจัย ในเรื่องการศึกษาจิตสํานึกในการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ และความคิดเห็นของผูรับบริการการใหบริการตลอดจน ขอเสนอแนะแนวทางในการสราง
จิตสํานึกในการใหบริการของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี              
ซึ่งมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอิสระ (Independent 
Variable)  

1. เพศ  
2. อายุ  
3. สถานภาพการทํางาน 
4. ระดับการศึกษา  
5. หนวยงานทีส่ังกัด 
6. ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)  
จิตสํ า นึกในการใหบริ การของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีดาน
บุคลากรเจาหนาที่ผูใหบริการ  
     - ดานการมีใจใฝบริการ  
     - ดานความกระตือรือรนในการใหบริการ 
     - ดานความพรอมของบุคลากร/วัสดุอุปกรณใน  
       การใหบริการ 
     - ดานความตระหนักถึงคุณคาในงานบริการ 
     - ดานความเต็มใจและใสใจในการใหบริการ 
     - การบริการที่ดี 
     - ความอดทน อดกลั่น 
     - มิตรภาพ การย้ิมแยมแจมใส 
 

แนวทางในการสรางจิตสํานึกในการ
ใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 

     การวิจัยในครั้งน้ี  ผูวิจัยไดใหความหมายของศัพทที่เกี่ยวของกับการวิจัย  ไวดังน้ี 
 

1. จิตสํานึก หมายถึง คุณลักษณะของจิตที่มีทั้งความตระหนักและความรับผิดชอบ 
2. การใหบริการ หมายถึง การปฏิบัติรับใชการใหความสะดวกตาง ๆ 
3. การมีใจใฝบริการ หมายถึง การบริการใหผูอื่นเกิดความประทับใจ เกิดความพึงพอใจใน

งานที่ใหบริการ 
4. ดานความกระตือรือรนในการใหบริการ หมายถึง พฤติกรรมแสดงถึงความมีจิตใจ        

ใน          การตอนรับ ใหความชวยเหลือ และแสดงความหวงใย จะทําใหเกิดภาพลักษณที่ดีในการ
ชวยเหลือผูรับบริการ 

5. ดานความพรอมของบุคลากร/วัสดุอุปกรณในการใหบริการ หมายถึง ความคาดหวังที่
ผูรับบริการอยากเจอ เชน ความรวดเร็วในการใหบริการ อุปกรณในการใหบริการดานตางๆมีครบถวน
และสภาพพรอมใชงานและการใหบริการ 

6. ดานความตระหนักถึงคุณคาในงานบริการ หมายถึง คุณคาในงานบริการที่ทําวาเปนงานที่
มีประโยชน มีคุณคาและสามารถสรางความภาคภูมใจใหกับชีวิตได) 

7. ดานความเต็มใจและใสใจในการใหบริการ หมายถึง การเอาใจใสในการบริการที่ทํา     
และความเต็มใจที่จะทํางานบริการน้ัน 

8. การบริการที่ดี หมายถึง การใหบริการดวยความถูกตองและสามารถแนะนําใหคําปรึกษา
ผูรับบริการไดอยางเหมาะสม 

9. ความอดทน อดกลั่น หมายถึง สภาพจิตใจ อารมณ ความรูของผูใหบริการการที่แสดงออก
จากการใหบริการ 

10. มิตรภาพ การย้ิมแยมแจมใส หมายถึง ความใสใจ ความเทาเทียมในการใหบริการ 
รอยย้ิม) 

11. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  หมายถึง ผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่ซึ่ง
ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

  

ประโยชนที่ไดรบั 
 

1. ไดทราบถึงระดับจิตสํานึกในการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 

2. ไดทราบถึงระดับความคิดเห็นของผูรับบริการตอจิตสํานึกในการใหบริการของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

3. ไดขอเสนอแนะแนวทางในการสรางจิตสํานึกในการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 




