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บทที่  5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัย เรื่องการศึกษาจิตสํานึกในการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี ซึ่งมีวัตถุประสงคในการศึกษาระดับจิตสํานึกในการใหบริการของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ และศึกษาระดับความคิดเห็นของอาจารยผูรับบริการตอจิตสํานึกในการ
ใหบริการ  ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตลอดจนเพื่อเปนแนวทาง
ในการสรางจิตสํานึกในการใหบริการของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี       
และในบทน้ีจะนําเสนอสรุปผลและขอเสนอแนะของการวิจัยตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี 

1. สรุปผลการวิจัย 
2. อภิปรายผลการวิจัย 
3. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ี 
4. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 

สรุปผล 
 

จากการศึกษาวิจัยตามระเบียบวิธีการวิจัยที่กําหนด ผูวิจัยไดดําเนินการภายใตกรอบแนวคิด
และวิธีการดําเนินการวิจัยที่กําหนด โดยไดทําการวิเคราะหผลการวิจัยมาแลวตามลําดับ ในสวนน้ี   
จะไดสรุปผลการวิจัย ภายใตวัตถุประสงคของการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาจิตสํานึกในการใหบริการของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อเปนขอมูลในพัฒนาการใหบริการของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีซึ่งสรุปไดดังน้ี 

 

1. ผลการสรุปขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เรื่องการศึกษาจิตสํานึกในการใหบริการ
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  จากจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 
จํานวน 229 คน เปนเพศหญิง 120 คน คิดเปนรอยละ 52.40 และเปนเพศชาย 109 คน คิดเปนรอย
ละ 47.60  

ชวงอายุของกลุมตัวอยาง พบวาชวงอายุ มากที่สุดคือ ชวงอายุ 31-40 ป จํานวน 115 คน 
คิดเปนรอยละ 50.21 รองลงมาคือ อายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 20.96    
ชวงอายุ 21-30 ป จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 18.34 และชวงอายุที่มีจํานวนนอยที่สุดคือ 51 ป
ข้ึนไป จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 10.49  

ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง พบวาระดับการศึกษาสวนใหญ คือระดับปริญญาโท 
จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 55.02 รองลงมาคือ ปริญญาตรี จํานวน 91 คน  คิดเปนรอยละ 
39.73 ปริญญาเอก จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 3.49 และอันดับสุดทายคือ ตํ่ากวาปริญญาตรี     
คิด จํานวน 4 คน คิดเปนเปนรอยละ 1.74  
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สถานภาพการทํางานของผูตอบแบบสอบถาม เรื่องการศึกษาจิตสํานึกในการใหบริการของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 229 คน 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนอาจารยจํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 54.58 รองลงมาคือ 
เจาหนาที่ จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 41.04 และผูบริหาร จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 4.36 

สังกัดของผูตอบแบบสอบถาม มีจํานวนมากที่สุดคือ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 25.76 รองลงมาคือ คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 35 คน คิดเปนรอย
ละ15.28 สํานักงานอธิการบดี จํานวน 26 คิดเปนรอยละ 11.35 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จํานวน 24 รอยละ 10.48 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 
9.60 คณะครุศาสตร จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 8.73 หนวยงานอื่นไดแก โครงการบัณฑิตศึกษา 
จํานวน 4 คน ศูนยคอมพิวเตอร จํานวน 4 คน โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 2 คน  ศูนย
บมเพาะวิหกิจ จํานวน 2 คน ศูนยวิเทศสัมพันธ จํานวน 3 คน งานประชาสัมพันธ 2 คน และงาน
ตรวจสอบภายใน จํานวน 2 คน รวม 19 คน คิดเปนรอยละ 8.29 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 4.80 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จํานวน 7 
คน คิดเปนรอยละ 3.05 อันดับสุดทายคือ สถาบันวิจัยและพัฒนา และสํานักศิลปวัฒนธรรม จํานวน 
3 คนเทากัน คิดเปน รอยละ1.31  

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบวาระยะเวลาการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
จํานวน 229 คน ทั้งหมดมีระยะเวลาการปฏิบัติงานเฉลี่ยอยูที 7 ป 

 
2.  ระดับจิตสํานึกในการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย        

ราชภัฏธนบุรี สรุปได ดังน้ี 
2.1 ระดับจิตสํานึกดานการมีใจใฝบริการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏธนบุรี 
    ระดับจิตสํานึกดานการมีใจใฝบริการ สายสนับสนุนวิชาการ พบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวม

เทากับ 3.34 หมายถึง อยูในระดับมาก โดยมีระดับจิตสํานึกดานการมีใจใฝบริการ มากที่สุดในเรื่อง    
มีวิธีการทํางานใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 หมายถึง อยูในระดับมาก
รองลงมา คือ ทํางานเต็มกําลังความสามารถเพื่อใหผูรับบริการเกิดความประทับใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.45 หมายถึงอยูในระดับมาก และระดับจิตสํานึกดานการมีใจใฝบริการ สายสนับสนุนวิชาการ     
นอยที่สุด คือทํางานสําเร็จผูรับบริการกลาวช่ืนชมอยูเสมอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 หมายถึงอยูใน
ระดับมาก 
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2.2 ระดับจิตสํานึกดานความกระตือรือรนในการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

    ระดับจิตสํานึกดานความกระตือรือรนในการใหบริการ ของบุคลากร สายสนับสนุน
วิชาการ พบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.19 หมายถึง อยูในระดับมาก โดยมีระดับจิตสํานึกดานการ
ความกระตือรือรน มากที่สุดในเรื่องกลาวทักทายผูมารับบริการอยูเสมอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37    
หมายถึง อยูในระดับมาก รองลงมา คือ สอบถามความตองการของผูรับบริการกอนเสมอ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.23 หมายถึง อยูในระดับมาก และระดับจิตสํานึกดานความกระตือรือรนในการใหบริการ 
ของสายสนับสนุนวิชาการ นอยที่สุด คือทํางานเต็มกําลังความสามารถเพื่อใหผูรับบริการเกิดความ
ประทับใจ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 หมายถึง อยูในระดับมาก 

 

2.3 ระดับความพรอมของบุคลากร/วัสดุอุปกรณในการใหบริการ ของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

    ระดับความพรอมของบุคลากร/วัสดุอุปกรณในการใหบริการ ของบุคลากร สายสนับสนุน
วิชาการ พบวา มีคาเฉลีย่โดยรวมเทากับ 4.23 หมายถึง อยูในระดับมาก โดยมีระดับความพรอมของ
บุคลากร/วัสดุอุปกรณในการใหบริการ มากที่สุดในเรื่องวัสดุอุปกรณในสํานักงาน มีความพรอม
ใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 หมายถึง อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ มีอุปกรณการใหบริการ
ที่พรอมใหบริการดวยความรวดเร็ว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 หมายถึง อยูในระดับมาก และระดับความ
พรอมของบุคลากร/วัสดุอุปกรณในการใหบริการ ของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ นอยที่สุด
สามารถใหบริการดวยความรวดเร็วถูกตอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 หมายถึง อยูในระดับมาก 
 

2.4 ระดับจิตสํานึกการใหบริการดานความตระหนักถึงคุณคาในงานบริการ ของบุคลากร     
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

ระดับจิตสํานึกการใหบริการดานความตระหนักถึงคุณคาในงานบริการ ของบุคลากร       
สายสนับสนุนวิชาการ พบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 3.83  หมายถึง อยู ในระดับมาก                 
โดยมีระดับจิตสํานึกการใหบริการดานความตระหนักถึงคุณคาในงานบริการ มากที่สุดในเรื่อง       
งานที่ทานทํามีประโยชนตอการดําเนินงานอาจารยภายในมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 
หมายถึงอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ทานมีความภูมิใจที่ไดทํางานดานการใหบริการในหนาที่
รับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 หมายถึง อยูในระดับมาก และระดับจิตสํานึกการใหบริการ      
ดานความตระหนักถึงคุณคาในงานบริการ นอยที่สุด คือ ทานมีความสุขเมื่อทานไดชวยเหลือและ
ใหบริการงานดานตางๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61 หมายถึง อยูในระดับมาก 
 

2.5 ระดับจิตสํานึกการใหบริการดานความเต็มใจและใสใจในงานบริการ ของบุคลากร         
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

ระดับจิตสํานึกการใหบริการดานความเต็มใจและใสใจในงานบริการ ของบุคลากร          
สายสนับสนุนวิชาการ พบวา  มีคา เฉลี่ย โดยรวมเทากับ  4.09 หมายถึง  อยู ในระดับมาก                 
โดยมีระดับจิตสํานึกการใหบริการดานความเต็มใจและใสใจในงานบริการ มากที่สุดในเรื่อง          
ทานใหความสะดวกและชวยเหลือผูรับบริการดวยความกระตือรือรน  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24    
หมายถึงอยู ในระดับมาก รองลงมา คือ ทานกลาวขอโทษเสมอเมื่อทานทํางานผิดพลาด                 
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มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 หมายถึง อยูในระดับมาก และระดับจิตสํานึกการใหบริการดานความเต็มใจ
และใสใจในงานบริการ  นอยที่สุด คือ ทานมีความเขาใจความตองของผูใชบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.00 หมายถึง อยูในระดับมาก 
 

2.6  ระดับจิตสํานึกการดานการบริการที่ ดี  ของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

ระดับจิตสํานึกการดานการบริการที่ดี ของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ พบวา มีคาเฉลี่ย
โดยรวมเทากับ 4.1 หมายถึงอยูในระดับมาก โดยมีระดับจิตสํานึกดานการบริการที่ดี มากที่สุด        
ในเรื่อง ใหบริการตามลําดับกอน-หลัง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 หมายถึงอยูในระดับมาก  รองลงมา คือ 
ใหบริการดวยความถูกตองตรงตอเวลา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 หมายถึง อยูในระดับมาก และระดับ
จิตสํานึกการดานการบริการที่ ดี นอยที่สุด คือ ทานใหคําแนะนํา คําปรึกษา ตอบขอซักถาม
ผูรับบริการไดอยางถูกตอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 หมายถึง อยูในระดับมาก 
 

2.7  ระดับจิตสํานึกการดานความอดทนอดกลั้นในการใหบริการ ของบุคลากร สายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

ระดับจิตสํานึกการดานความอดทนอดกลั้นในการใหบริการ ของบุคลากร สายสนับสนุน
วิชาการ พบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.23 หมายถึงอยูในระดับมาก โดยมีระดับจิตสํานึกการดาน
ความอดทนอดกลั้นในการใหบริการ มากที่สุด ในเรื่อง เมื่อผูรับบริการแสดงอารมณหงุดหงิดทานยังเจ
ราจากับผูรับบริการดวยความสุภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 หมายถึงอยูในระดับมาก รองลงมา       
คือ เมื่อทานถูกตอวาจากผูรับบริการทานสามารถควบคุมอารมณไดโดยไมโตเถียง มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.24 หมายถึง อยูในระดับมาก และระดับจิตสํานึกการดานความอดทนอดกลั้นในการใหบริการ    
นอยที่สุด คือ ทานควบคุมอารมณไดอยางเหมาะสมเมื่ออยูในสภาวะเครียด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 
หมายถึง อยูในระดับมาก 
 

2.8  ระดับจิตสํานึกดานมิตรภาพการย้ิมแยมแจมใส ในการใหบริการ ของบุคลากร          
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 

ระดับจิตสํานึกดานมิตรภาพการย้ิมแยมแจมใส ในการใหบริการ  ของบุคลากร สายสนับสนุน
วิชาการ พบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.47 หมายถึงอยูในระดับมาก โดยมีระดับจิตสํานึกดาน
มิตรภาพการย้ิมแยมแจมใส ในการใหบริการ  มากที่สุด ในเรื่อง ทานใหบริการดวยความย้ิมแยม
แจมใส มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 หมายถึงอยูในระดับมากที่สุด  รองลงมา คือ ทานมีความมุงมั่น ยินดี 
และเต็มใจใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 หมายถึง อยูในระดับมากที่สุด และระดับจิตสํานึกดาน
มิตรภาพการย้ิมแยมแจมใส ในการใหบริการ นอยที่สุด คือทานพูดจาไพเราะออนหวานมีหางเสียงกับ 
ผูรับบริการอยูเสมอ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 หมายถึง อยูในระดับมาก 
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3. ระดับความคิดเห็นของอาจารยผูรับบริการตอจิตสํานึกในการใหบริการของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สรุปได ดังน้ี 

3.1 ระดับความคิดเห็นของอาจารยผูรับบริการตอจิตสํานึกในการใหบริการ ดานการมีใจใฝ
บริการของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ  พบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 3.83 หมายถึง อยูใน
ระดับมาก โดยมีระดับความคิดเห็นดานการมีใจใฝบริการ มากที่สุดในเรื่อง มีวิธีการทํางานให
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 หมายถึงอยูในระดับมาก  รองลงมา คือ          
ผูใหบริการทํางานเต็มกําลังความสามารถเพื่อใหผูรับบริการเกิดความประทับใจ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.84 หมายถึงอยูในระดับมาก และระดับความคิดเห็นดานการมีใจใฝบริการ นอยที่สุด คือผูใหบริการ
มีความต้ังใจในการทํางานบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 หมายถึงอยูในระดับมาก 
 

3.2 ระดับความคิดเห็นของอาจารยผูรับบริการตอจิตสํานึกในการใหบริการ ดานความ
กระตือรือรนในการใหบริการของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ  พบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 
4.00 หมายถึง อยูในระดับมาก โดยมีระดับความคิดเห็นดานความกระตือรือรนในการใหบริการ    
มากที่สุดในเรื่อง กลาวทักทายผูมารับบริการกอนเสมอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 หมายถึงอยูใน    
ระดับมาก  รองลงมา คือ  สอบถามความตองการของผูรับบริการกอนเสมอ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 
หมายถึงอยูในระดับมาก และระดับความคิดเห็นดานความกระตือรือรนในการใหบริการ นอยที่สุด คือ
ขวนขวายเรียนรูขอมูลดานการใหบริการอยูเสมอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 หมายถึงอยูในระดับมาก 

3.3 ระดับความคิดเห็นของอาจารยผูรับบริการตอจิตสํานึกในการใหบริการ ดานความพรอม
ของบุคลากร/วัสดุอุปกรณในการใหบริการ  พบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.15 หมายถึง          
อยูในระดับมาก โดยมีระดับความคิดเห็นดานความพรอมของบุคลากร/วัสดุอุปกรณในการใหบริการ   
มากที่สุดในเรื่อง จัดสถานที่สําหรับการใหบริการไดอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25       
หมายถึงอยูในระดับมาก  รองลงมา คือ  การอยูประจําของเจาหนาที่ใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 
หมายถึงอยูในระดับมาก และระดับความคิดเห็นดานความพรอมของบุคลากร/วัสดุอุปกรณในการ
ใหบริการ นอยที่สุด คือ ใหบริการดวยความรวดเร็วและถูกตอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 หมายถึงอยูใน
ระดับมาก 

3.4 ระดับความคิดเห็นของอาจารยผู รับบริการตอจิตสํา นึกในการใหบริการ                 
ดานความตระหนักถึงคุณคาในงานบริการ  ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  พบวา มีคาเฉลี่ย
โดยรวมเทากับ 4.30 หมายถึง อยูในระดับมาก โดยมีระดับความคิดเห็นของอาจารยผูรับบริการตอ
จิตสํานึกในการใหบริการ ดานความตระหนักถึงคุณคาในงานบริการ มากที่สุดในเรื่อง การปฏิบัติงาน
มีประโยชนตอการสนับสนุนงานอาจารยในมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.72 หมายถึงอยูในระดับ
มากที่สุด  รองลงมา คือ  เจาหนาที่แสดงออกถึงความสุขในการใหบริการดานตางๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.13 หมายถึงอยูในระดับมาก และระดับความคิดเห็นดานความตระหนักถึงคุณคาในงานบริการ  
นอยที่สุด คือ  มีความภูมิใจที่ไดทําดานการใหบริการในหนาที่รับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 
หมายถึงอยูในระดับมาก 
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3.5 ระดับความคิดเห็นของอาจารยผูรับบริการตอจิตสํานึกในการใหบริการดานความเต็มใจ
และใสใจในการใหบริการ  ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.23 
หมายถึง อยูในระดับมาก โดยมีระดับความคิดเห็นของอาจารยผูรับบริการตอจิตสํานึกในการ
ใหบริการดานความเต็มใจและใสใจในการใหบริการ มากที่สุดในเรื่อง เขาใจความตองการของ
ผูใชบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 หมายถึงอยูในระดับมาก  รองลงมา คือ  กลาวขอโทษเสมอเมื่อ
ทํางานผิดพลาด  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 หมายถึงอยูในระดับมาก และระดับความคิดเห็นของอาจารย
ผูรับบริการตอจิตสํานึกในการใหบริการดานความเต็มใจและใสใจในการใหบริการ  นอยที่สุด คือ    
ใหความสะดวกและชวยเหลือผูรับบริการดวยความกระตือรือรน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 หมายถึงอยู
ในระดับมาก 

3.6 ระดับความคิดเห็นของอาจารยผู รับบริการตอจิตสํา นึกในการใหบริการ                  
ดานการบริการที่ดี ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.25 หมายถึง 
อยูในระดับมาก โดยมีระดับความคิดเห็นของอาจารยผูรับบริการตอจิตสํานึกในการใหบริการ       
ดานการบริการที่ดี   มากที่สุดในเรื่อง ใหบริการตามลําดับ-กอนหลัง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44      
หมายถึงอยูในระดับมาก  รองลงมา คือ  ใหคําแนะนํา คําปรึกษา ตอบขอซักถามผูใชบริการ           
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 หมายถึงอยูในระดับมาก และระดับความคิดเห็นของอาจารยผูรับบริการตอ
จิตสํานึกในการใหบริการดานการบริการที่ดี นอยที่สุด คือ ใหบริการดวยความถูกตองตรงตอเวลา     
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 หมายถึงอยูในระดับมาก 

3.7 ระดับความคิดเห็นของอาจารยผู รับบริการตอจิตสํา นึกในการใหบริการ                 
ดานความอดทน อดกลั้น  ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  พบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.30 
หมายถึง อยูในระดับมาก โดยมีระดับความคิดเห็นของอาจารยผูรับบริการตอจิตสํานึกในการ
ใหบริการดานความอดทน อดกลั้น    มากที่สุดในเรื่อง ผูใหบริการควบคุมอารมณไดดีเมื่อถูกตําหนิ     
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.72  หมายถึงอยูในระดับมากที่สุด  รองลงมา คือ  มีความอดทนตอสภาวะความ
กดดันจากเรื่องตางๆ ไดดี  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 หมายถึงอยูในระดับมาก และระดับความคิดเห็น
ของอาจารยผูรับบริการตอจิตสํานึกในการใหบริการดานความอดทน อดกลั้น  นอยที่สุด คือ เจาหนาที่
ควบคุมอารมณไดอยางเหมาะสมเมื่ออยูในสภาวะเครียด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 หมายถึงอยู         
ในระดับมาก 

3.8 ระดับความคิดเห็นของอาจารยผูรับบริการตอจิตสํานึกในการใหบริการ ดานมิตรภาพ
การย้ิมแยมแจมใส  ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากบั 4.22 หมายถึง 
อยูในระดับมาก โดยมีระดับความคิดเห็นของอาจารยผูรับบริการตอจิตสํานึกในการใหบริการดาน
มิตรภาพการย้ิมแยมแจมใส  มากที่สุดในเรื่อง ใหบริการดวยความย้ิมแยมแจมใส มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.48  หมายถึงอยูในระดับมาก  รองลงมา คือ มีความมุงมั่น ยินดี และเต็มใจใหบริการ  มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.13 หมายถึงอยูในระดับมาก และระดับความคิดเห็นของอาจารยผูรับบริการตอจิตสํานึกใน
การใหบริการ ดานมิตรภาพการย้ิมแยมแจมใส  นอยที่สุด คือ พูดจาไพเราะออนหวานมีหางเสียงกับ
ผูรับบริการอยูเสมอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 หมายถึงอยู ในระดับมาก 
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อภิปรายผล 
 

จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาจิตสํานึกในการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  สามารถอภิปรายผลการวิจัย โดยแบงตามวัตถุประสงค ไดดังน้ี 

 

1. เพื่อศึกษาระดับจิตสํานึกในการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี  ดานการมีใจใฝบริการ  ดานความกระตือรือรนในการใหบริการ ดานความพรอมของ
บุคลากร/วัสดุอุปกรณในการใหบริการ  ดานความตระหนักถึงคุณคาในงานบริการ  ดานความเต็มใจ
และใส ใจ ในการใหบริการ  ด านการบริการที่ ดี  ด านความอดทนอดกลั่น  ด านมิตรภาพ                
ดานการย้ิมแยมแจมใส 

1.1 จากการศึกษาระดับจิตสํานึกในการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ดานการมีใจใฝบริการ  ซึ่งจากการวิจัยในครั้งน้ีไดทราบถึงระดับจิตสํานึก
ดานการมีใจใฝบริการของเจาหนาที่ผูใหบริการวา มีวิธีการทํางานใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ 
ทํางานเต็มกําลังความสามารถเพื่อใหผูรับบริการเกิดความประทับใจ และสามารถทํางานสําเร็จจนทํา
ใหผูรับบริการกลาวช่ืนชมอยูเสมอ มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 3.34 อยูในระดับมากแสดงใหเห็นวา
เจาหนาที่ผูใหบริการปฏิบัติงานเต็มกําลังความสามารถมีความใสใจที่จะทํางานบริการใหผูรับบริการ
พึงพอใจ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ถวิล อรัญเวศ (2560) ที่กลาววาการมีจิตใหบริการดวยใจ  
บริการถึงใจ หรือมีจิตใจที่จะบริการ ทําใหคนมีความสุขและเกิดความพึงพอใจ เกิดความประทับใจ 
และอยากกลับมาใชบริการอีก เพราะอาชีพบริการ คืออาชีพที่ทําใหคนมีความสุข คลายความทุกข ย่ิง
บริการดวยสุดหัวใจแลวไซร ยอมทําใหเกิดความประทับใจ 

1.2 จากการศึกษาระดับจิตสํานึกในการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ดานความกระตือรือรนในการใหบริการ ซึ่งจากการวิจัยในครั้งน้ีไดทราบ
ถึงระดับจิตสํานึกดานดานความกระตือรือรนในการใหบริการ ของเจาหนาที่ผูใหบริการวา           
การกลาวทักทายผูมารับบริการอยูเสมอ และสอบถามความตองการของผูรับบริการกอนเสมอ    
ตลอดจนทํางานเต็มกําลังความสามารถเพื่อใหผูรับบริการเกิดความประทับใจ มีคาเฉลี่ยโดยรวม
เทากับ 4.19 อยูในระดับมากแสดงใหเห็นวาเจาหนาที่ผูใหบริการมีความกระตือรือรนที่จะทํางานดาน
การใหบริการอยางเต็มกําลังความสามารถ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุดารัตน จันทรพุธและคณะ 
(2559) ไดศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีตอคุณภาพการ
ใหบริการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวา เจาหนาที่มีความซื่อสัตยในการปฏิบัติ
หนาที่เชนไมขอสิ่งตอบแทน และเจาหนาที่มีความกระตือรือรนในการใหบริการ อยูในระดับมาก     
ซึ่งเปนที่สิ่งบงบอกถึงคุณภาพในการใหบริการของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 

1.3 จากการศึกษาระดับความพรอมของบุคลากร/วัสดุอุปกรณในการใหบริการ             
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ซึ่งจากการวิจัยในครั้งน้ีไดทราบถึง
ระดับความพรอมของบุคลากร/วัสดุอุปกรณในการใหบริการ ของเจาหนาที่ผูใหบริการวา วัสดุ
อุปกรณในสํานักงาน มีความพรอมใหบริการมีอุปกรณการใหบริการที่พรอมใหบริการดวยความ
รวดเร็ว สามารถใหบริการดวยความรวดเร็วถูกตอง มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.23 อยูในระดับมาก 
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แสดงใหเห็นวา วัสดุอุปกรณที่ใชในการใหบริการมีความพรอมที่จะใหบริการผูรับบริการ ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ พัชรี  ภูบุญอิ่ม (2558) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของ นักศึกษา 
เกี่ยวกับการบริการของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม  
พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการบริการของสํานักสงเสริม วิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไดแก บุคลิกภาพของเจาหนาที่ ระบบบริการ 
คุณภาพใหบริการ ระยะเวลาบริการ ความสะดวกในการบริการสภาพแวดลอม  

1.4 จากการศึกษาระดับจิตสํานึกการใหบริการดานความตระหนักถึงคุณคาในการใหบริการ             
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ซึ่งจากการวิจัยในครั้งน้ีไดทราบถึง
ระดับจิตสํานึกการใหบริการดานความตระหนักถึงคุณคาในการใหบริการ ของเจาหนาที่ผูใหบริการวา 
งานที่ทํามีประโยชนตอการดําเนินงานอาจารยภายในมหาวิทยาลัย และมีความภูมิใจที่ไดทํางานดาน
การใหบริการในหนาที่รับผิดชอบตลอดจนมีความสุขเมื่อไดชวยเหลือและใหบริการงานดานตางๆ      
มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 3.83 อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาเจาหนาที่ผูใหบริการทุกคนให
ความสําคัญและตระหนักถึงคุณคาในงานใหบริการที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ดําริ สถิตเสมากุล (2558) ไดศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟา แอร พอรต เรล ลิงก ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผลจากการศึกษา พบวา คุณภาพของบริการที่
ไดรับและคุณคาของบริการที่ผูใชบริการรับรู สงผลเชิงบวกตอความพึง พอใจของผูใชบริการรถไฟฟา
แอรพอรตเรล ลิงก  

1.5 จากการศึกษาระดับจิตสํานึกการใหบริการดานความเต็มใจและใสใจในงานบริการ      
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ซึ่งจากการวิจัยในครั้งน้ีไดทราบถึง
ระดับจิตสํานึกการใหบริการดานความเต็มใจและใสใจในงานบริการของเจาหนาที่ผูใหบริการวา    
ความสะดวกและชวยเหลือผูรับบริการดวยความกระตือรือรนและกลาวขอโทษเสมอเมื่อทานทํางาน
ผิดพลาด ตลอดจนความเขาใจความตองของผูใชบริการ มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.09 อยูในระดับ
มาก แสดงใหเห็นวาเจาหนาที่ผูใหบริการมีความเต็มใจที่จะใหบริการเพื่อใหงานประสบความสาํเรจ็ใน
ทุกๆดาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เทพ  สงวนกิตติพันธุ (2558) ที่กลาววาการสรางความพึง
พอใจใหลูกคา ดวยความเต็มใจและใสใจใหความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกตอง แมนยํา 
และแกปญหาของลูกคาในขณะที่ลูกคามาใชบริการหรือภายหลังจากลูกคามารับบริการแลว 

1.6 จากการศึกษาระดับจิตสํานึกการดานการบริการที่ดี ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ซึ่งจากการวิจัยในครั้งน้ีไดทราบถึงระดับจิตสํานึกการดานการบริการที่ดี 
ของเจาหนาที่ผูใหบริการวา การใหบริการตามลําดับกอน-หลัง การใหบริการดวยความถูกตองตรงตอ
เวลาใหคําแนะนํา คําปรึกษา ตอบขอซักถามผูรับบริการไดอยางถูกตอง มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ    
4.1 อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รัตดามาศ คําสวนจิก (2559) ไดศึกษาความคิดเห็น
ของผูรับบริการตอคุณภาพการใหบริการ ของสวนคดีศาลจังหวัดรอยเอ็ด พบวาความพรอมใน ดาน
ความเสมอภาค ดานความรวดเร็ว ดานสนองตอบความตองการ ดานความเปนธรรม ดานความ
ตอเน่ือง ดานความสะดวกสบาย และดานความทั่วถึงอยูในระดับดี เปนสิ่งสงเสริมคุณภาพการ
ใหบริการที่ดี 
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1.7 จากการศึกษาระดับจิตสํานึกการดานความอดทนอดกลั้นในการใหบริการ ของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ซึ่งจากการวิจัยในครั้งน้ีไดทราบถึงระดับจิตสํานึก
การระดับจิตสํานึกการดานความอดทนอดกลั้น ของเจาหนาที่ผูใหบริการวา ผูรับบริการแสดงอารมณ
หงุดหงิดทานยังเจราจากับผูรับบริการดวยความสุภาพ และเมื่อทานถูกตอวาจากผูรับบริการทาน
สามารถควบคุมอารมณไดโดยไมโตเถียงตลอดจนควบคุมอารมณไดอยางเหมาะสมเมื่ออยูในสภาวะ
เครียด มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.23 อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ถวิล อรัญเวศ 
(2560) ที่กลาววาความอดทนในการใหบริการเปนสิ่งสําคัญสามารถเก็บอารมณไวได แมจะไมพอใจ
สักเพียงใดก็สามารถเก็บอารมณ ความรูสึกที่ไมดีไวได ไมแสดงออกในทางที่ไมดีตอหนาลูกคาเพื่อให
ลูกคาเกิดความประทับใจ 

1.8 จากการศึกษาระดับจิตสํานึกดานมิตรภาพการย้ิมแยมแจมใส ในการใหบริการ ของ
บุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ซึ่งจากการวิจัยในครั้งน้ีไดทราบถึงระดับ
จิตสํานึกดานมิตรภาพการย้ิมแยมแจมใส ของเจาหนาที่ผูใหบริการวา ใหบริการดวยความย้ิมแยม
แจมใส มีความมุงมั่น ยินดี และเต็มใจใหบริการ พูดจาไพเราะออนหวานมีหางเสียงกับ ผูรับบริการอยู
เสมอ มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.47 อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนะดา วีระพันธ 
(2557)  ที่ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวน ตําบลบานเกา 
อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบวา การใหบริการอยางเสมอภาค ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่อง
เจาหนาที่บริการดวย ความย้ิมแยม แจมใส และในดานการใหบริการอยางกาวหนา ประชาชนมีความ
พึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีความรับผิดชอบและมุงมั่นในการปฏิบัติงาน 

2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของอาจารยผูรับบริการตอจิตสํานึกในการใหบริการของ
บุ คล ากร สายส นับ ส นุน วิชาการ  มห า วิทยาลั ยร าชภัฏธนบุ รี  ด านก ารมี ใจ ใ ฝ บ ริ ก า ร                    
ดานความกระตือรอืรนในการใหบริการ ดานความพรอมของบุคลากร/วัสดุอุปกรณในการใหบริการ  
ดานความตระหนักถึงคุณคาในงานบริการ  ดานความเต็มใจและใสใจในการใหบริการ ดานการบริการ
ที่ดี ดานความอดทน อดกลั่น ดานมิตรภาพ  ดานการย้ิมแยมแจมใส 

2.1 จากการศึกษาความคิดเห็นของผูรับบริการตอจิตสํานึกในการใหบริการ ดานการมีใจใฝ
บริการของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ  ซึ่งจากการวิจัยในครั้งน้ีไดทราบถึงความคิดเห็นของ
ผูรับบริการตอจิตสํานึกดานการมีใจใฝบริการของเจาหนาที่ผูใหบริการวา มีวิธีการทํางานให
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ ผูใหบริการทํางานเต็มกําลังความสามารถเพื่อใหผูรับบริการเกิดความ
ประทับใจ และผูใหบริการมีความต้ังใจในการทํางานบริการ  มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 3.83          
อยูในระดับมาก แนวคิดของ ถวิล อรัญเวศ (2560) ที่กลาววาการมีจิตใหบริการดวยใจ บริการถึงใจ 
หรือมีจิตใจที่จะบริการ ทําใหคนมีความสุขและเกิดความพึงพอใจ เกิดความประทับใจ และอยาก
กลับมาใชบริการอีก เพราะอาชีพบริการ คืออาชีพที่ทําใหคนมีความสุข คลายความทุกข ย่ิงบริการ
ดวยสุดหัวใจแลวไซร ยอมทําใหเกิดความประทับใจ 

2.2 จากการศึกษาความคิดเห็นของผูรับบริการตอจิตสํานึกในการใหบริการ ดานความ
กระตือรือรนในการใหบริการของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ  ซึ่งจากการวิจัยในครั้งน้ีไดทราบถึง
ความคิดเห็นของผูรับบริการตอจิตสํานึกการใหบริการ ดานความกระตือรือรนในการใหบริการของ
เจาหนาที่ผูใหบริการวา การกลาวทักทายผูมารับบริการกอนเสมอ สอบถามความตองการของ
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ผูรับบริการกอนเสมอ  ขวนขวายเรียนรูขอมูลดานการใหบริการอยูเสมอ มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 
4.00 อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุดารัตน จันทรพุธ (2559) ไดศึกษาความ
คาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวา เจาหนาที่มีความซื่อสัตยในการปฏิบัติหนาที่เชนไมขอสิ่งตอบ
แทน และเจาหนาที่มีความกระตือรือรนในการใหบริการ อยูในระดับมาก ซึ่งเปนที่สิ่งบงบอกถึง
คุณภาพในการใหบริการของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงา 

2.3 จากการศึกษาความคิดเห็นของผูรับบริการตอจิตสํานึกในการใหบริการ ดานความพรอม
ของบุคลากร/วัสดุอุปกรณในการใหบริการ  ซึ่งจากการวิจัยในครั้งน้ีไดทราบถึงความคิดเห็นของ
ผูรับบริการตอความพรอมของบุคลากร/วัสดุอุปกรณในการใหบริการ ของเจาหนาที่ผูใหบริการ       
วา จัดสถานที่สําหรับการใหบริการไดอยางเหมาะสม การอยูประจําของเจาหนาที่ใหบริการ ใหบริการ
ดวยความรวดเร็วและถูกตอง มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.15 อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุรพล ขันทแพทย (2557) ไดศึกษาความพึงพอใจตอการใหบริการหองสมุดประชาชน
อําเภอวังจันทร ของนักศึกษาสายสามัญศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอ
วังจันทร จังหวัดระยอง พบวานักศึกษาสายสามัญศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอวังจัน จังหวัดระยอง มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก 

2.4 จากการศึกษาความคิดเห็นของผูรับบริการตอจิตสํานึกในการใหบริการ  ดานความ
ตระหนักถึงคุณคาในงานบริการ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  ซึ่งจากการวิจัยในครั้งน้ีไดทราบ
ถึงความคิดเห็นของผูรับบริการตอความตระหนักถึงคุณคาในงานบริการ ของเจาหนาที่ผูใหบริการ       
วา การปฏิบัติงานมีประโยชนตอการสนับสนุนงานอาจารยในมหาวิทยาลัย เจาหนาที่แสดงออกถึง
ความสุขในการใหบริการดานตางๆ มีความภูมิใจที่ไดทําดานการใหบริการในหนาที่รับผิดชอบ         
มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.30 อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ดําริ สถิตเสมากุล 
(2558) ไดศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟา แอร พอรต เรล ลิงก ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผลจากการศึกษา พบวา คุณภาพของบริการที่ไดรับและคุณคา
ของบริการที่ผูใชบริการรับรู สงผลเชิงบวกตอความพึง พอใจของผูใชบริการรถไฟฟาแอรพอรต      
เรล ลิงก  

2.5 จากการศึกษาความคิดเห็นของผูรับบริการตอจิตสํานึกในการใหบริการ ดานความ
เต็มใจและใสใจในการใหบริการ  ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  ซึ่งจากการวิจัยในครั้งน้ีไดทราบ
ถึงความคิดเห็นของผูรับบริการตอความเต็มใจและใสใจในการใหบริการ ของเจาหนาที่ผูใหบริการ       
วา เขาใจความตองการของผูใชบริการ กลาวขอโทษเสมอเมื่อทํางานผิดพลาด ใหความสะดวกและ
ชวยเหลือผูรับบริการดวยความกระตือรือรน มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.23 อยูในระดับมาก          
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เทพ  สงวนกิตติพันธุ (2558) ที่กลาววาการสรางความพึงพอใจใหลูกคา 
ดวยความเต็มใจและใสใจใหความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกตอง แมนยํา และแกปญหา
ของลูกคาในขณะที่ลูกคามาใชบริการหรือภายหลังจากลูกคามารับบริการแลว 
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2.6 จากการศึกษาความคิดเห็นของผูรับบริการตอจิตสํานึกในการใหบริการ ดานการ    
บริการที่ดี   ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  ซึ่งจากการวิจัยในครั้งน้ีไดทราบถึงความคิดเห็นของ
ผูรับบริการดานการบริการที่ดี  ของเจาหนาที่ผูใหบริการวา ใหบริการตามลําดับ-กอนหลัง คือ          
ใหคําแนะนํา คําปรึกษา ตอบขอซักถามผูใชบริการ ใหบริการดวยความถูกตองตรงตอเวลา มีคาเฉลี่ย
โดยรวมเทากับ 4.25 อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของภาณุเดช เพียรความสุข (2558)   
ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการ ของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พบวา ดานการบริหารดําเนินงาน 2) ปจจัยเกี่ยวกับการ
บริการไดแก บุคลิกภาพของเจาหนาที่ ระบบการบริการ สภาพแวดลอม คุณภาพการใหบริการ 
ระยะเวลาการบริการ และความสะดวกในการบริการ มีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการใหบริการของสํานักสงเสริมวิชาการและ งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3) ตัวแปรที่ สงผลตอความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอการบริการของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี มี 1 ตัว คือ ปจจัยดานบุคลิกภาพของเจาหนาที่ 

2.7 จากการศึกษาความคิดเห็นของผูรับบริการตอจิตสํานึกในการใหบริการ ดานความอดทน 
อดกลั้น   ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  ซึ่งจากการวิจัยในครั้งน้ีไดทราบถึงความคิดเห็นของ
ผูรับบริการดานความอดทน อดกลั้น  ของเจาหนาที่ผูใหบริการวา ผูใหบริการควบคุมอารมณไดดีเมื่อ
ถูกตําหนิ มีความอดทนตอสภาวะความกดดันจากเรื่องตางๆ ไดดี เจาหนาที่ควบคุมอารมณไดอยาง
เหมาะสมเมื่ออยูในสภาวะเครียด มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.30 อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ  ถวิล  อรัญเวศ (2560) ที่กลาววาความอดทนในการใหบริการเปนสิ่งสําคัญสามารถเก็บ
อารมณไวได แมจะไมพอใจสักเพียงใดก็สามารถเก็บอารมณ ความรูสึกที่ไมดีไวได ไมแสดงออกในทาง
ที่ไมดีตอหนาลูกคาเพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจ 

2.8 จากการศึกษาความคิดเห็นของผูรับบริการตอจิตสํานึกในการใหบริการ ดานมิตรภาพ
การย้ิมแยมแจมใส    ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  ซึ่งจากการวิจัยในครั้งน้ีไดทราบถึงความ
คิดเห็นของผูรับบริการ ดานมิตรภาพการย้ิมแยมแจมใส ของเจาหนาที่ผูใหบริการวา ใหบริการดวย
ความย้ิมแยมแจมใส มีความมุงมั่น ยินดี และเต็มใจใหบริการ  พูดจาไพเราะออนหวานมีหางเสียงกับ
ผูรับบริการอยูเสมอ มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.22 อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ชนะดา วีระพันธ (2557)  ที่ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหาร
สวน ตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบวา การใหบริการอยางเสมอภาค ประชาชนมี
ความพึงพอใจในเรื่องเจาหนาที่บริการดวย ความย้ิมแยม แจมใส และในดานการใหบริการอยาง
กาวหนา ประชาชนมีความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีความรับผิดชอบและมุงมั่นในการ
ปฏิบัติงาน 

3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวทางในการสรางจิตสํานึกในการใหบริการของบุคลากร        
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
 

จากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะแนวทางในการสรางจิตสํานึกในการ
ใหบริการของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  สวนใหญเห็นดวยกับ
ขอเสนอแนะในในการสรางจิตสํานึกในการใหบริการของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งไดแก  การจัดอบรมการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพแกเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงานดานการใหบริการ และจัดใหมีการประกวดแขงขันหนวยงานใหบริการดีเดนโดยการ
มอบรางวัลแกหนวยงานเพื่อเปนขวัญกําลังใจในการพัฒนางานดานการใหบริการ การเพิ่มชองทางการ
ใหบริการที่หลากหลายย่ิงข้ึน เชน การใหบริการผานทางสื่อสังคมออนไลนตางๆ เพื่อความรวดเร็วใน
การใหบริการ การจัดทําคูมือการสรางจิตสํานึกในการใหบริการที่ดีเพื่อเปนแนวทางในการใหบริการ
ของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน การสงเสริมใหบุคลากรทุกคนเห็นถึงความสําคัญของานดานการใหบริการ
เพื่อสรางจิตสํานึกในการใหบริการที่ ดี และจัดใหมีการประชุม เจาหนาที่ทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง          
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟงปญหาที่เกิดข้ึนจากการทํางานดานการใหบริการของหนวยงาน  
สอดคลองกับงานวิจัยของ สรช  ชาติทอง (2558) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนรู เพื่อ
เสริมสรางจิตสํานึกการบริการของขาราชการตํารวจไทย พบวา รูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสราง
จิตสํานึกการบริการของขาราชการตํารวจไทยประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ 1) กระบวนการ
จัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกการบริการ ไดแก (1) ข้ันการเรียนรูผานประสบการณ (2 )      
ข้ันการเรียนรูผานการสะทอนความคิด (3) ข้ันเรียนรูผานการตัดสินใจ (4) ข้ันเรียนรูการปฏิบัติอยาง
ตอเน่ือง การใชรูปแบบการเรียนรู มี 2 ปจจัย ไดแก (1) ปจจัยดานบุคคล ไดแก ผูวิจัยในฐานะผูสอน 
ผูเขารวมกิจกรรมในฐานะผูเรียน และบุคคลภายนอก ประกอบดวย เพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา 
และ ประชาชนที่มาติดตองาน (2) ปจจัยดานสภาพแวดลอม ไดแกสภาพแวดลอมที่ทํางาน 
สภาพแวดลอมในสถานที่อื่นๆ ที่ทําใหเกิดการเรียนรู และ สภาพแวดลอมที่บาน และ 4) เงื่อนไขของ
การใชรูปแบบการเรียนรู ประกอบดวย 2 เงื่อนไข ไดแก (1) เงื่อนไขจากบุคคล ประกอบดวย      
ความพรอมของผูเรียน ประสบการณของผูเรียน พื้นฐานการศึกษาของผูเรียน วิธีการสะทอนความคิด
ของผูเรียน พื้นฐานทางดานครอบครัวของผูเรียน เวลาในการเรียนรูของผูเรียน ภาระงานที่รับผิดชอบ
ของผูเรียน ปญหาสวนตัวของผูเรียน คุณสมบัติของผูสอน และการสนับสนุนจาก ตองสงเสริมให
ขาราชการตํารวจมีการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอจัดอบรมผูที่เปนผูสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู
ตามรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกการบริการของขาราชการตํารวจ  
 

ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยครั้งนี ้
 

1. จัดอบรมการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานการใหบรกิาร
โดยเชิญวิทยากรที่มีความรูความเช่ียวชาญดานการใหบริการมาถายทอดประสบการณดานการ
ใหบริการและสรางความเขาใจถึงคุณคาของงานใหบริการในหนวยงาน 

2. จัดใหมีการประชุม เจาหนาที่ทุกๆ 3 เดือน/ครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟง
ปญหาที่เกิดข้ึนจากการทํางานดานการใหบริการของหนวยงาน เพื่อทราบปญหาที่เกิดข้ึนในการ
ใหบริการของหนวยงานสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อหาแนวทางแกไขรวมกัน 

3. เพิ่มชองทางการใหบริการที่หลากหลายย่ิงข้ึน เชน การใหบริการผานทางสื่อสังคม
ออนไลนตางๆ 
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เพื่อความรวดเร็วในการใหบริการ เชนสื่อสังคมออนไลนตางๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทํางาน
และลดข้ันตอนในการสั่งการปฏิบัติงาน 

4. จัดใหมีการประกวดแขงขันหนวยงานใหบริการดีเดนโดยการมอบรางวัลแกหนวยงานเพื่อ
เปนขวัญกําลังใจในการพัฒนางานดานการใหบริการ ระหวางหนวยงานโดยมอบโลรางวัลแก
หนวยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดนโดยวัดจากการประเมินดานตางๆของหนวยงานใหบริการ 

5. จัดทําคูมือแนวทางการสรางจิตสํานึกในการใหบริการที่ดีเพื่อเปนแนวทางในการใหบริการ
ของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเพื่อใหผูปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเหมาะสม และจริยธรรมในการใหบริการ 

6. สงเสรมิใหบุคลากรทุกคนเห็นถึงความสําคัญของานดานการใหบริการเพือ่สรางจิตสํานึกใน
การใหบริการที่ดีโดยกําหนดเปนนโยบายในการบริการ 
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 

เมื่อการศึกษาจิตสํานึกในการใหบริการของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏธนบุรี แลวไดผลการวิจัยวาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ระดับจิตสํานึกในการใหบริการ
อยูในระดับใดแลว ผู วิจัยจะไดมีการตอยอดสงเสริมการสรางจิตสํานึกที่ ดีในการปฏิบัติงาน            
ใ ห ส า ม า ร ถ ใ ช ไ ด อ ย า ง เ ป น รู ป ธ ร ร ม  แ ล ะ มี ค ว า ม ชั ด เ จ น ม า ก ย่ิ ง ข้ึ น เ พื่ อ ร อ ง รั บ                             
การเปลี่ยนแปลงของสํานักงานในอนาคต โดยการเสนองานวิจัย ดังน้ี 

1. การพัฒนาการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพในยุค 4.0 ของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี  

2. การพัฒนาบุคลากรดานการใหบริการเพื่อรองรับสํานักงานในอนาคต 




