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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ : กรณีศึกษานิติบุคคล
อาคารชุด เอส.เอ็ม.ทาวเวอร คอนโดมิเนียม  เปนการศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการใหบริการของ
ผูใหบริการ  ตลอดจนปญหาอุปสรรคและแนวทางในการแกไขปญหา  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ 
เพื่อประกอบการศึกษาวิจัยในหัวขอดังตอไปนี้ 
  2.1  ขอมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลอาคารชุด เอส.เอ็ม.ทาวเวอร  คอนโดมิเนียม 

2.2  แนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
2.2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการจูงใจ 

  2.2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการ 
  2.2.3  เครื่องมือวัดคุณภาพการบริการ 
  2.2.4  ปจจัยการกําหนดคุณภาพการใหบริการ 
  2.2.5  ขั้นตอนในการพัฒนาคุณภาพการบริการ 
  2.2.6  แนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรม 
  2.2.7  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
  2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
    2.3.1  งานวิจัยภายในประเทศ 
   2.3.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 

2.1  ขอมลูเกี่ยวกับนิติบุคคลอาคารชุด เอส.เอ็ม.ทาวเวอร คอนโดมิเนียม 
 
 นิติบุคคลอาคารชุด  เปนอาคารที่มีผูถือกรรมสิทธิ์รวมกันตั้งแต  2  คนขึ้นไป  หรือ
เรียกกันโดยทั่วไปวาคอนโดมิเนียม  มีการใหบริการแบงเปน  3  ประเภท  คือ  1)  คอนโดมิเนียม
ที่พักอาศัย  2)  คอนโดมิเนียมสํานักงาน  และ  3)  คอนโดมิเนียมศูนยการคา  ซึ่งจะมีรูปแบบ
การบริหารงานที่แตกตางกันไป  แตการดําเนินงานของ3ประเภทนั้นจะตองดําเนินการภายใต
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522  (พ.ร.บ. อาคารชุด 2522)  ถือเปนกฎหมายแมบท  ซ่ึงรายละเอียด
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และเงื่อนไขนั้นจะมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเรียกวา “ขอบังคับนิติบุคคลอาคารชุด” ซ่ึงเปนเงื่อนไขหลัก 
ในการดําเนินการบริหาร  แตจะตองไมขัดตอ พ.ร.บ. อาคารชุด  2522  ทั้งนี้ในการขึ้นทะเบียนอาคาร
ใหเปนนิติบุคคลอาคารชุดที่สมบูรณตาม พ.ร.บ. อาคารชุด  2522  นั้น  จะตองเริ่มจากการจดทะเบียน
เปนอาคารชุดกับสํานักงานที่ดินที่เปนที่ตั้งของอาคารเปนอันดับแรก  

 หลังจากไดรับการตรวจอาคารจากเจาหนาที่ของกรมที่ดินแลววาไดมีการดําเนินการ
แบงแยกพื้นที่เปนสัดสวน  กลาวคือพื้นที่ครอบครองกรรมสิทธิ์  และพื้นที่สวนกลางอยางชัดเจน
แลวจึงจะไดรับหนังสือรับรองหรือเรียกวา  “ทะเบียนอาคารชุด”  จากกรมที่ดินตอจากนั้นจะตองนํา
ทะเบียนอาคารชุดพรอมแผนผังพื้นที่ของอาคารไปขอบานเลขที่จากสํานักงานเขต  เมื่อไดบานเลขที่แลว
จึงจะสามารถนําไปขอจดทะเบียนเปนนิติบุคคลอาคารชุดได  โดยสํานักงานที่ดินจะออกหนังสือ
กรรมสิทธิ์หองชุดใหตามจํานวนบานเลขที่ที่ไดรับมาจากสํานักงานเขต  แตที่สําคัญคือ  จะตองนํา
โฉนดที่ดินที่เปนที่ตั้งของอาคารไปไวที่สํานักงานที่ดิน  เพราะถือวาผูถือหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด
หรือที่เรียกวา  “เจาของรวม”  ทุกรายเปนผูมีกรรมสิทธ์ิรวมกันอันแบงแยกมิได  ยกเวนจะมีการประชุมใหญ
เจาของรวมทั้งหมดมีมติเปนเอกฉันทใหแบงแยกเทานั้น  ซ่ึงถือวาเปนการเลิกอาคารชุด 
 นิติบุคคลอาคารชุด  เอส.เอ็ม.ทาวเวอร คอนโดมิเนียม  ตั้งอยูเลขที่  977,979  ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  10400  เปนอาคารชุดสํานักงานที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522  ภายใตกฎขอบังคับนิติบุคคลอาคารชุด เอส.เอ็ม.ทาวเวอร 
คอนโดมิเนียม 2536  โดยมีเจาของรวมอยูดวยกันทั้งส้ิน  19  ราย  และมีผูประกอบธุรกิจในอาคาร  
40  ราย  โดยในการประกอบธุรกิจจะมีบุคลากรรวมกันทั้งสิ้น  1,492  คน  ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติ
อาคารชุด พ.ศ. 2522  ในมาตราที่  33  ระบุใหนิติบุคคลอาคารชุดมีวัตถุประสงคเพื่อจัดการ  และดูแล
รักษาทรัพยสวนกลาง  และใหมีอํานาจกระทําการใด ๆ เพื่อประโยชนตามวัตถุประสงคดังกลาว  
ตามมติของเจาของรวมภายใตขอบังคับแหงพระราชบัญญัติ  ดังนั้นจึงมีการจัดตั้งฝายบริหารอาคารขึ้นมา
รองรับการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของเจาของรวม  และยังเปนการใหบริการ
ในดานตาง ๆ แกเจาของรวม  ผูใชอาคาร  ซ่ึงรวมไปถึงผูมาติดตออีกดวย  โดยเจตนาตามพระราชบัญญัติ
อาคารชุด  พ.ศ. 2522  ตองการใหเกิดความเปนระเบียบอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน  และที่สําคัญคือ 
จะตองดําเนินการโดยไมหวังผลกําไร ทั้งนี้เนื่องจากคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น  ไดนํามาคํานวณ
และเฉลี่ยเรียกเก็บจากเจาของรวมเปนอัตราคาใชจายสวนกลางตอตารางเมตรแลว  นอกจากคาใชจาย
ในสวนกลางนั้น จะมีการใหบริการอื่น ๆ ที่จะตองเรียกเก็บแยกออกไป  อันเกิดจากการใชบริการ
ที่เกินกําหนดที่เจาของรวมพึงจะไดรับตามปกติอยางเสมอภาค  ไดแก  การบริการเครื่องปรับอากาศ
ลวงเวลา  การเชาใชพื้นที่สวนกลาง  การเชาพื้นที่จอดรถที่มีความตองการมากกวาที่กําหนดให  เปนตน 
โดยมีขอมูลพื้นฐานพอสรุปไดดังนี้ 
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 2.1.1  ประวัติความเปนมา  นิติบุคคลอาคารชุด เอส.เอ็ม.ทาวเวอร  คอนโดมิเนียมเปนอาคาร
สํานักงานมีความสูงทั้งส้ิน  35  ช้ัน  โดยช้ันที่ 1  ถึงชั้นที่ 10  เปนพื้นที่จอดรถ และชั้นที่  11  ถึงชั้นที่  35  
เปนพื้นที่กรรมสิทธิ์ครอบครองของเจาของรวม  ทั้งนี้ในแตละชั้นจะถูกแบงแยกออกเปน  5  ยูนิต
โดยรวมทั้งสิ้น  127  ยูนิต  โดยไดมีการจดทะเบียนเปนอาคารชุด  และนิติบุคคลอาคารชุด 
เมื่อ พ.ศ. 2537  ทะเบียนเลขที่  3/2537  ซ่ึงมีบานเลขที่  977/1-3  และ  979/1-124  ถนนพหลโยธิน   
แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  อาคารดังกลาวอยูหางจากอนุสาวรียชัยสมรภูมิ
ประมาณ  1  กิโลเมตร  ตรงขามกับสถานีวิทยุ  และโทรทัศนกองทัพบกชอง  5  (สนามเปา)  ติดกับ
โรงพยาบาลพญาไท  2  โดยมีพื้นที่ใชสอยในอาคาร  62,322  ตารางเมตร  เปนพื้นที่สวนกลาง
ประมาณ  3,140  ตารางเมตร  มีประชากรเปนผูใชอาคารทั้งสิ้น  1,492  คน  เปนชาย  557  คน  และ
หญิง  935  คน  (นิติบุคคลอาคารชุด เอส.เอ็ม.ทาวเวอร  คอนโดมิเนียม, 2549, หนา 1-16)   
 2.1.2  โครงสราง  นิติบุคคลอาคารชุด เอส.เอ็ม.ทาวเวอร คอนโดมิเนียม  ประกอบดวย 
      1)  เจาของรวม  19  ราย 
   2)  คณะกรรมการควบคุมการจัดการ  9  คน 

3)  ฝายวิศวกรรม  10  คน 
   4)  ฝายดูแลอาคาร  5  คน 

5)  ฝายธุรการและจัดเก็บรายได  5  คน 
 พนักงานที่ปฏิบัติงานจริง ของนิติบุคคลอาคารชุด เอส.เอ็ม.ทาวเวอร คอนโดมิเนียม  มีจํานวน  

20  คน  และลูกจางที่เปนบุคลากรของบริษัทรักษาความปลอดภัย  จํานวน  36  คน  ลูกจางที่เปนบุคลากร
ของบริษัททําความสะอาด  12  คน  รวมทั้งสิ้น  68  คน  ณ  วันที่  1  พ.ย. 2549  (นิติบุคคลอาคารชุด 
เอส.เอ็ม.ทาวเวอร  คอนโดมิเนียม, 2538, หนา 1-8)  
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โครงสรางการบริหารอาคารชุด นติิบุคคลอาคารชดุ เอส.เอ็ม.ทาวเวอร คอนโดมิเนียม 
 
 

เจาของรวม 

ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด 

ผูจัดการอาคาร 

เลขานุการ สํานักงานบัญชี 

ฝายดูแลอาคาร ฝายธุรการ ฝายวิศวกรรม 

แผนก 

รักษาความปลอดภัย 

แผนก 

รักษาความสะอาด 

แผนก 

จัดเก็บรายได 

แผนก 

จัดซื้อ/เอกสาร 

แผนก 

ปรับอากาศ 

แผนก 

สุขาภิบาล/ดับเพลิง 

แผนก 

ไฟฟา/อิเล็คทรอนิค 

คณะกรรมการ 9 คน 

 
 
ภาพ 2 โครงสรางการบริหารอาคารชุด 
(ที่มา : นิติบุคคลอาคารชุด เอส.เอ็ม.ทาวเวอร คอนโดมิเนียม, 2537ก , หนา7) 
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 2.1.3  การบริการ  เพื่อประโยชนของเจาของรวมและผูใชอาคารในนิติบุคคลอาคารชุด
เอส.เอ็ม.ทาวเวอร คอนโดมิเนียม  ตามขอบังคับนิติบุคคลอาคารชุด เอส.เอ็ม.ทาวเวอร คอนโดมิเนียม
มีวัตถุประสงคเพื่อจัดการและดูแลทรัพยสินสวนกลางของอาคารชุด เอส.เอ็ม.ทาวเวอร คอนโดมิเนียม 
และใหมีอํานาจกระทําการใด ๆ เพื่อประโยชนในการใชอาคาร  และการใชทรัพยสินสวนกลางรวมกนั 
ตามมติของเจาของรวมภายใตบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522  ดังตอไปนี้
(นิติบุคคลอาคารชุด เอส.เอ็ม.ทาวเวอร คอนโดมิเนียม, 2537ข, หนา 2) 
  1)  บํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค  เรียกเก็บเงินและหารายไดดวยวิธีการตาง ๆ 
เพื่อใชจายดังกลาว  ตลอดจนเพื่อชําระคาภาษีอากร  คาธรรมเนียมราชการ และคาใชจายตาง ๆ 
ที่นิติบุคคลอาคารชุด  จะตองชําระแกทางราชการและหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของ 
  2)  ดําเนินมาตรการรักษาความปลอดภัย  และปองกันอุบัติเหตุสําหรับอาคารชุด
และทรัพยสวนกลางรวมทั้งทําสัญญาประกันภัยทุกชนิดกับบริษัทประกันภัยที่มีฐานะมั่นคง 
 3)  ดูแลและบํารุงรักษาซอมแซมบรรดาทรัพยสวนกลางที่มีอยูและที่จะมีขึ้นในอนาคต
ใหอยูในสภาพที่เจาของรวมในอาคารชุดสามารถใชประโยชนไดตลอดเวลา 
 4)  ติดตอหนวยราชการ  รัฐวสิาหกิจ  บริษทั  หางราน  หรือบุคคลภายนอกใหเขามา
ดูแลและบํารุงรักษา  ซอมแซมบรรดาทรัพยสวนกลางของอาคารชุด 
 5)  ดําเนินการปองกัน  ตอสูหรือเรียกรองทางกฎหมาย  ซ่ึงสิทธิหรือทรัพยสินใด ๆ 
อันเปนประโยชนรวมกันของเจาของรวม 
 6)  เพื่อจัดการดูแลทรัพยสินสวนกลางทั้งหมดของอาคารชุด  ใหอยูในลักษณะที่เจาของ
รวมสามารถใชประโยชนอยางสม่ําเสมอและเปนสุข 
 7)  เพื่อซ้ือ  จัดหา  รับใหเชา  ถือกรรมสิทธิ์  ครอบครอง  ปรับปรุงใช  และจัดการ
โดยประการอื่นซ่ึงทรัพยสินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพยสินนั้น  รวมตลอดถึง  การขาย  โอน 
จํานอง  จํานํา  แลกเปลี่ยน  และจําหนายทรัพยสิน  โดยประการอื่นเพื่อประโยชนรวมกันของเจาของรวม
เพื่อกูยืมเงิน  เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร  จากบุคคลหรือนิติบุคคลและใหกูยืมเงิน  หรือใหเครดิต
ดวยวิธีการอื่น  ใหกับบุคคลหรือนิติบุคคลโดยจะมีหลักประกัน  หรือไมมีหลักประกัน  หรือ
มีเงื่อนไขตาง ๆ อยางใดก็ได รวมทั้งการรับ  ออก  โอนหรือสลัก  หลังตั๋วเงิน  หรือตราสาร
ที่เปลี่ยนมือไดอยางอื่น  ทั้งนี้  เพื่อประโยชนรวมกันของเจาของรวม 

   8)  ดําเนินการใด ๆ  ภายใตพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522  เพื่อประโยชนในการใช
หองชุดและทรัพยสวนกลางของเจาของรวม 
  2.1.4  อํานาจหนาที่ของนิติบุคคลอาคารชุด  ที่ดําเนินการโดยผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
มีดังนี้  (นิติบุคคลอาคารชุด เอส.เอ็ม.ทาวเวอร คอนโดมิเนียม, 2537ข, หนา 5) 
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   1)  จัดการ  ดูแลทรัพยสวนกลาง  จัดซื้อและจดัหาทรัพยสินตลอดจนจัดใหมีการบริการ
ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหแกเจาของรวม 
   2)  มีอํานาจการกระทําตาง ๆ ทั้งปวง  เพือ่ประโยชนในการจัดการและดแูลทรพัยสิน
สวนกลาง 
   3)  เรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการบริหารและดูแลบํารุงรักษาทรัพยสวนกลาง
จัดใหมี  และดูแลใหเรียบรอย  ซ่ึงบรรดา  ทะเบียน  สมุดบัญชี  เอกสาร  และสิ่งพิมพตาง ๆ ซ่ึงเปน
อุปกรณในการดําเนินงานของนิติบุคคลอาคารชุด 
   4)  ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมเจาของรวม  และ/หรือ  ตามมติของคณะกรรมการ
ทั้งนี้ตองไมขัดตอขอบังคับ  และพระราชบัญญัติอาคารชุด 
   5)  ควบคุมดูแลการใชประโยชนทั้งในหองชุด  และการใชสิทธิ์ในทรัพยสินสวนกลาง
ของเจาของรวม  ขอบังคับ  และกฎระเบียบอาคารชุด  ทั้งที่มีอยูแลว  และที่จะไดตราขึ้นใหม 
   6)  ผูจัดการมีหนาที่เปนผูดําเนินการแทนนิติบุคคลอาคารชุด  กลาวคือมีอํานาจ
กระทําการใด ๆ ในนามนิติบุคคลอาคารชุดไดภายในขอบเขตที่พระราชบัญญัติอาคารชุด  ขอบังคับ 
กฎระเบียบ  หรือมติที่ประชุมเจาของรวม  รวมทั้งมีอํานาจในการติดตามทวงหนี้ฟองรองบังคับคดี 
หรือประนีประนอมยอมความ  ทั้งนี้เปนไปตามความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือ 
ที่ประชุมใหญจากเจาของรวม 
   7)  จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ  การประชุมใหญเจาของรวมในกรณีที่จําเปน
เรงดวนผูจัดการมีอํานาจจัดการในกิจการเพื่อความปลอดภัยของอาคาร โดยความริเริ่มของตนเองได 
และมีอํานาจที่จะกระทําไดดังเชนวิญูชน  จะพึงรักษาและจัดการทรัพยสินของตนเอง 
   8)  มีอํานาจหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยอาคารชุด 
   9)  ผูจัดการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  มีอํานาจกําหนดกฎระเบียบของ
นิติบุคคลอาคารชุด  เพื่อประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของนิติบุคคลอาคารชุด 
เวนแตในกรณีเรงดวนหรือจําเปน  ใหผูจัดการมีอํานาจกําหนดกฎระเบียบได  ทั้งนี้ตองไมขัดตอขอบังคับ 
หรือพระราชบัญญัติอาคารชุด 
   10)  ผูจัดการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละไมเกิน  3  ป  โดยการแตงตั้งนั้น
ตองไดมติตามที่กําหนดไวในขอบังคับแตตองไมขัดตอพระราชบัญญัติอาคารชุด  และหากมิไดมีมติ
แตงตั้งผูจัดการใหมใหผูจัดการคนเดิมดํารงตําแหนงตอไปอีก  3  ป  สําหรับในกรณีตําแหนง
ผูจัดการวางลงกอนครบวาระใหผูที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการทําหนาที่  ควบคุมดูแล
การบริหารงานเสมือนผูจัดการเปนการชั่วคราวจนกวาจะมีการแตงตั้งใหม 
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  11)   ผูจัดการหากพนจากการตําแหนงแลวอาจจะไดรับแตงตั้งใหเปนผูจัดการอีกได 
การแตงตั้งผูจัดการในวรรคแรกนั้นมิใหใชบังคับการแตงตั้งผูจัดการครั้งแรกเพื่อการจดทะเบียน

นิติบุคคลอาคารชุด 
  2.1.5  ผูจัดการอาคาร  หนาที่ความรับผิดชอบ 

1) การรับนโยบายจากผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด เอส.เอ็ม.ทาวเวอร  
2) การดูแลจัดการ  และบริหารอาคาร  
3) การวางแผนการปฏิบัติงาน  และควบคุมคาใชจายการใหบริการ 
4) การรับขอรองเรียน  และประสานงานกับเจาของรวม และผูใชอาคาร 

 การใหบริการ  เจาหนาที่ฝายบริหารอาคาร  หรือเจาหนาที่รับมอบหนาที่ใหดูแลจัดการ
และใหบริการ  ลักษณะเปนกลาง  เพื่อใหทัดเทียมกัน  ทุก ๆ ดาน  พยายามจะใหเกิดความพึงพอใจ
แกผูใชอาคารไดอยางสมบูรณ  ฝายบริหารอาคารมีหนาที่ดูแลเอาใจใส  จะตองชี้แจงรายละเอียด
ของการดําเนินการในแตละสวน  และตอบปญหาที่เกิดขึ้นได  ไมมีสิทธิจะปฏิเสธตองใชวิจารณญาณ
ของผูใหบริการอยางดียิ่ง 
  2.1.6  ฝายธุรการ  หนาที่ความรับผิดชอบ  และขอบขายงาน 
      1)  การดูแลการเรียกเก็บคาใชจายสวนกลาง, คาเชาพื้นที่สวนกลาง 
   2)  การรับเรื่องรองเรียน  หรือแจงซอมการรับเรื่องรองเรียน  

3)  การติดตอส่ังซ้ือ  เช็คราคา  และนําเสนอขออนุมัติซ้ืออุปกรณตางๆ  
4)  การจัดทํารายการทรัพยสิน 
5)  การจัดทําเอกสารสงออก  และการจัดเก็บเอกสารหลักโดยทั่วไป 

2.1.7  ฝายดูแลอาคาร  หนาที่ความรับผิดชอบ  และขอบขายงาน 
   1)  งานดานการรักษาความปลอดภัย / จราจร 
   2)  งานดานการรักษาความสะอาด 
   3)  งานควบคุมผูรับเหมาเขาตกแตง / ปรับปรุงพื้นที่ 
   4)  งานติดตอประสานงานผูใชอาคาร 
   5)  งานควบคุมกฎระเบียบ บริการและอํานวยความสะดวกใหกับผูใชอาคาร 
   6)  งานจัดการและควบคุมกุญแจและการเบิกจายใชงาน 
    7)  วิเคราะหและพิจารณาการปรับปรุงอาคารและเพิ่มเติมสวนตาง ๆ ใหชัดเจน
เพื่อการบริการที่ดี 
   8)  ติดตอเพื่อนบานขางเคียงในกรณีที่มีเรื่องที่ตองประสานงาน 
   9)  ติดตอประสานงานกับหนวยราชการในเบื้องตน 
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   10)  วางแผนงานปฏิบัติงานของบุคลากรในฝายเปนประจําทุกเดือน และประจําป 
   11)  สรุปรายงานดําเนินการประจําเดือน 
   12)  ประสานงานกับฝายตาง ๆ ในสวนของนิติฯ เพื่อใหงานดําเนินไปไดดวยกัน 
   13)  ติดตอประสานงานกับบริษัทประกันภัยและเรียกคาสินไหมทดแทน 
  2.1.8  ฝายวิศวกรรมพนักงานทั้งสิ้น  10  คน  ไดแกหัวหนาแผนกวิศวกรรม  1  คน  
หัวหนาชางเทคนิค  1  คน  และชางเทคนิค  8  คน  มีหนาที่ดังตอไปนี ้
   1)  ซอมแซมวสัดุอุปกรณ  และเครื่องจักรกลตาง ๆ ที่ชํารุดตามการเรียกใชบริการ
ของผูใชอาคาร 
   2)  ดําเนนิการบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องจักรตาง ๆ ตามแผนงานบํารุงรักษา 
    3)  จัดทําและจัดสรางอุปกรณ  และติดตั้งเพิ่มเติม  เพื่อใหเกิดประโยชนในการใชงาน
โดยรวม  หนาที่และความรับผิดชอบ  ของหัวหนาแผนกวิศวกรรม  สามารถแบงออกเปนสวนๆ ได
ดังนี้ 

(1) งานทั่วไป 
ก.  ศึกษาและทําความเขาใจกับงานระบบของอาคาร  เชน  ระบบไฟฟา  

ระบบปรับอากาศ  ระบบสขุาภิบาล  ระบบปองกันอัคคีภัย  และระบบลิฟต  เปนตน 
ข.  จัดทําแบบแผนการซอมบํารุง  (Preventive  Maintenance  Program)

ประจําวัน  ประจําเดือน  ประจํา  3  เดือน  ประจํา  6  เดือน  ประจําป   พรอมแบบฟอรมการซอมบํารุง 
ค.  ออกแบบฟอรมการจดบันทึก  มิเตอรไฟฟา  มิเตอรประปา  ตารางตรวจเช็ค

หองควบ  คุมแตละรอบ  ตารางตรวจเช็ค  อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ  สรุปรายงานประจําวัน  ตาราง
ตรวจเช็คเครื่องทําความเย็นประจําวัน  โปรแกรมตรวจเช็คประจําวัน   

ง.  ศึกษาแผนผังการสงจายไฟฟาแตละตูจายไฟ  (MDB)  ทั้งอาคารอยางละเอยีด  
รวมถึงแผนผังการสงจายน้ําประปา  การสงจายระบบน้ําเย็น  การสงจายน้ําดับเพลิง  เปนตน  รวมทั้ง
ระบบประกอบอาคารอื่น ๆ ใหมีความเขาใจอยางถองแท 

จ.  เตรียมตัว  เพื่อรับการฝกหัด  งานระบบจากผูรับเหมาหลัก  ซ่ึงตองมั่นใจวา  
มีความเขาใจในงานระบบทุกระบบ  ซ่ึงจะตองรวมไปถึงการเรียนรูการชวยผูติดอยูในลิฟต 

ฉ.  จะตองวางแผนการแจกจายงานที่จะตองทําในแตละวันใหกับ
ผูใตบังคับบัญชาอยางมีแบบแผน  และเสมอภาค  รวมทั้งวางระบบการติดตามงานที่ไดรับมอบหมาย 

ช.  ในกรณีที่มีการเริ่มใชแบบแผนการซอมบํารุง   จะตองมั่นใจวา
ผูใตบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานไดอยางเครงครัด  และครบถวนทุกประการตามทีไ่ดวางแผนไว 
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ซ.  เมื่อไดรับแบบฟอรมคําขอบริการ  หรือแบบฟอรมการขอใชแอรลวงเวลา
จะตองปฏิบัติอยางเครงครัด  หรือแจกจายงานใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติตามคําขอบริการนั้น ๆ พรอมทั้ง
รายงานผลปฏิบัติใหทางผูจัดการอาคารทราบความคืบหนา 

ฌ.   จัดทํารายงานผลการตรวจเช็คของงานระบบทุกระบบ  พรอมขอเสนอแนะ
แนวทางการแกไขใหกับผูจัดการอาคารทราบ 

ญ.   ติดตอหารายละเอียด  สถานที่ที่ติดตอ  เบอรโทรศัพทของผูรับเหมา
ระบบทุกระบบ  เพื่อในกรณีที่มีปญหา  หรือตองการคําปรึกษา  ซ่ึงสามารถติดตอไดในทันที 

ฎ.  ใหเบอรโทรศัพทกับเพื่อนรวมงาน  ซึ่งสามารถจะติดตามไดในกรณี
ฉุกเฉิน  ยามวิกาล 

ฏ.  ประสานงานหนวยงานราชการ  เมื่อเกิดปญหาโดยรวมกับระบบภายใน
อาคาร  รวมถึงในการดําเนินการบํารุงรักษางานระบบ  2  งานบํารุงรักษา 

ฐ.  จัดทําแผนงานซอมบํารุง  (Preventive  Maintenance  Program)  ประจาํวนั 
และเปนระยะ 

ฑ.   จายงานใหผูใตบังคับบัญชาดําเนินการ  และติดตามงานอยางใกลชิด 
ฒ.   ตรวจสอบรายงานผลการตรวจเช็ค  อยางละเอียดหากพบความผิดปกติ

ของเครื่อง/ อุปกรณใหทําการจดบันทึกอาการที่เกิด 
ณ.   วิเคราะหแนวโนมการเกิดการขัดของ ประกอบกับผลการตรวจเช็ค 
ด.  ปรับปรุงอุปกรณที่คาดวาจะเกิดปญหาใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ
ต.  จัดทําแผนงานเติมสารหลอล่ืน  เปนระยะ 
ถ.  ดําเนินการเตมิสารหลอล่ืน  หลังจากตรวจสอบพบความผิดปกต ิ
ท.  ทําการเปลี่ยนอะไหลของเครื่องตามวาระ  โดยดูจากคูมือเครื่อง 
ธ.  ประสานงานผูจัดการอาคารในการสั่งซื้อวสัดุ  อะไหล  เพื่อเขามาดําเนินการ 
น.  วางแผนการดําเนินการเปลี่ยนอะไหลใหเหมาะสมกับชวงเวลาใชงาน 

โดยจัดทําแผนงานลวงหนา 
บ.  ควบคุมการซอมแซม  หรือเปล่ียนอะไหล  พรอมบันทึกการดําเนนิการ

ติดตามผลการดําเนินการ  ภายหลังเดนิเครื่อง 
ป.  ศึกษาเรียนรูสวนประกอบภายในเครื่องตามคูมือ  แบบแปลนใหชัดเจน 
ผ.  ควบคุมและตรวจสอบการดาํเนินการ  P.M. ใหเปนไปตามกําหนด 
ฝ.  จัดหาเครื่องมอืที่ใชในการดาํเนินการ 
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(2) งานตกแตง 
ก. ตรวจสอบแบบแปลนที่เจาของรวมหรือผูใชอาคารไดวาจางผูรับเหมา

เขาตกแตงพื้นที่หองชุด  ซ่ึงตองแสดงแบบแปลน  ขนาด  A3  อยางละเอียด  โดยไมผิดจากขอบังคับ 
ในการตกแตง  

ข. ตรวจสอบการทํางานของผูรับเหมา  วาผิดจากขอบังคับการตกแตงหรือไม 
ค. ตรวจสอบการทํางานของผูรับเหมาวา  การวางตําแหนงผนัง   เพื่อช้ีแจง

กับผูใชอาคารในกรณีเกดิการบกพรองในภายหลัง 
ง. ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดกับโครงสราง  กระจก  และงานระบบ 

จากการดําเนินการของผูรับเหมา 
จ. ประสานงานในการเปด-ปด  ไฟฟา  น้ําประปา   และน้ําดับเพลิง  

ในการดําเนินการตกแตง 
ฉ. ประสานงานทดสอบเครื่องปรับอากาศ  ที่ติดตั้งอยูเดิม 
ช. ประสานงานแกไขปญหา 
ซ. เกี่ยวกับงานระบบสวนกลางในการดําเนินการของผูรับเหมาควบคุม

ในการดําเนินการตัด-ตอ ทอน้ําดับเพลิงอยางใกลชิด  ไมใหผิดหลักการปองกันอัคคีภัย 
(3) งานฝกอบรม 

ก. จัดโปรแกรมฝกอบรมการใชเครื่อง  อุปกรณจากผูรับเหมากับชางเทคนิค
และผูเกีย่วของ 

ข. จัดซอมการชวยเหลือบุคคลออกจากลิฟต  แกชางเทคนิคปละครั้ง 
ค. จัดสงพนักงานชางเทคนิคไปอบรมสัมมนาจากภายนอก  เมื่อเห็นวา

สมควรและเปนประโยชนในการทํางานของฝายวิศวกรรม 
ง. จัดพนักงานเขาอบรมการซอมปองกันอัคคีภัย  และการซอมหนีไฟ 

ซ่ึงจัดโดยฝายดูแลอาคาร 
จ. เสริมสรางทักษะของพนกังานเฉพาะดานกบัพนักงานที่มคีวามสามารถ 

   (4)  งานอนุรักษพลังงาน 
ก. ประสานงานหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของในการดําเนินการตาม พ.ร.บ. 

อนุรักษพลังงาน 
ข. ประสานงานบริษัทที่ปรึกษาตรวจสอบการใชพลังงานในอาคาร 

ในการดําเนินการ 
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ค. ประสานงานจดัหา  บริษทัที่ปรึกษาตรวจวัดการใชพลังงานในการดําเนนิการ
ตามกฎหมาย 

ง. รับผิดชอบหนาที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานของอาคารในการบันทกึขอมลู
การใชพลังงานสง กรม 

จ. ประเมินการใชพลังงานของอาคารแตละเดอืน 
ฉ. ตรวจสอบงานดานอนุรักษพลังงานที่สามารถดําเนินการเปนรูปธรรม 
ช. ดําเนินการดานอนุรักษพลังงานใหเหมาะสมและคุมคาแกอาคาร 
ซ. สรุปความเปนไปไดในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน  รวมทัง้คาํนวณหา

จุดคุมทุน 
 

2.2  แนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 
  แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการใหบริการนั้นมีอยูเปนจํานวนมาก  โดยหลักการและแนวทางนั้น 

สามารถนํามาดัดแปลงใชกับการปฏิบัติงานไดบางสวน  ซ่ึงในที่นี้หมายถึง  นิติบุคคลอาคารชุด 
เอส. เอ็ม.ทาวเวอร คอนโดมิเนียม  ซ่ึงเปนการบริหารจัดการของเอกชน  จําเปนที่จะตองนําทฤษฎีตาง ๆ 
มาผนวกใช  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการที่จะสามารถสรางความพงึพอใจ
ใหแกผูรับบริการ  ผูวิจัยจึงศึกษาทฤษฎีที่นาจะมีความเหมาะสมกับการบริหารนิติบุคคลอาคารชุด 
เอส.เอ็ม.ทาวเวอร คอนโดมิเนียม  ดังตอไปนี ้
  2.2.1  แนวคิดเก่ียวกับการจูงใจ 

  เปนแนวคิดที่เปนการปลูกฝงจิตวิทยาในการใหบริการ  และเปนหลักอยางหนึ่งที่ผูบริหาร
ควรจะดําเนินการใหผูใตบังคับบัญชา  ปฏิบัติงานอยางเต็มใจ  ซึ่งจะไดผลของการใหบริการ
สรางความพึงพอใจใหแกผูรับริการ 
  1)  ความหมายของการจูงใจไดมีผูใหความหมายของการจูงใจไว  โดยมีสาระสําคัญ 
ซ่ึงพอสรุปได  ดังตอไปนี ้

 นภดล  เชนะโยธิน  (2540,  หนา 135)  ใหความหมายวา  การจูงใจ  หมายถึง 
การชักนําหรือชักจูงบุคคลใหปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ  โดยใช
ส่ิงจูงใจหรือปจจัยตลอดจนเทคนิคที่สรางความพึงพอใจในการทํางาน  โดยผูบริหารจะตองจูงใจ
ดวยส่ิงที่เขาหวังและมีความพึงพอใจ  ซ่ึงจะเปนแรงผลักดันใหเขาเหลานั้นกระทําในสิ่งที่ผูบริหาร
ตองการ  ซ่ึงมีแนวคิดสนับสนุนของ อุษณีย  จิตตะปาโล  และนุตประวีณ  เลิศกาญจนวัติ  (2540,  
หนา 160)  ที่ใหความหมายวา  การจูงใจ  หมายถึง  การควบคุมพฤติกรรมมนุษยใหเปนไปตามจุดมุงหมาย 
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ที่กําหนดไวโดยมีแนวความคิดเกี่ยวกับปจจัยภายในบุคคล  แนวความคิดเกี่ยวกับปจจัยภายนอกและ
การปฏิสัมพันธระหวางปจจัยภายในกับปจจัยภายนอกโดยมีหลักการสําคัญ  คือ  การใหความสําคัญ
กับปจจัยที่เปนสาเหตุที่แทจริงของพฤติกรรมแตละอยางและโดยการคนหา  ระบุสาเหตุ  แรงกระตุน 
จุดมุงหมายของพฤติกรรมไวลวงหนา  โดยมี สมชาย  หิรัญกิตติ  (2542,  หนา 265)  เพิ่มเติมวา 
การจูงใจ  หมายถึง  แรงผลักดันจากความตองการ  และความคาดหวังตาง ๆ ของมนุษยเพื่อใหแสดงออก
ตามที่ตองการ  การจูงใจ  หมายถึง  การสรางแรงผลักดันใหบุคคลทุมเทความสามารถและความพยายาม
อยางเต็มที่  ดวยความพึงพอใจในการทํางาน  เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายขององคกรที่วางไว 
โดยอาศัยหลักของความพยายามในการตอบสนอง  เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายขององคกรที่วางไว 
โดยอาศัยหลักของความพยายามในการตอบสนองความตองการของบุคคลนั้น ๆ เปนสิ่งจูงใจ 
เพื่อทําใหแสดงพฤติกรรมดังกลาว  และพรนพ  พุกกะพันธ  (2544,  หนา 195)  ใหความหมายวา 
การจูงใจ  หมายถึง  ความเต็มใจที่จะใชพลัง  เพื่อใหประสบผลสําเร็จในเปาหมาย  หรือรางวัล 
การจูงใจเปนสิ่งที่สําคัญของมนุษย  และเปนสิ่งที่ยุใหคนไปถึงซ่ึงจุดประสงคที่มีสัญญาเกี่ยวกับ
รางวัลที่ไดรับ 

    สรุปไดวา  การจูงใจ  หมายถึง  การที่ผูบริหารพยายามดําเนินการใหพนักงาน
เกิดความตองการที่จะทํางานดวยการใหความรวมมือรวมใจกัน  มีความทุมเทในการทํางานเต็มที่  
เปนการสรางแรงกระตุนใหพนักงานทํางานอยางเต็มที่กําลังความสามารถ  ดวยความเต็มใจของ
พนักงานในองคการ  เพื่อใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและไดงานที่มีประสิทธิภาพ 
   2)  องคประกอบของการจูงใจ จากความหมายของการจูงใจจะเห็นวา  การจูงใจ 
มีองคประกอบที่สําคัญดังนี้  

(1) ความตองการ  (Needs)  เปนความตองการทั้งดานรางกายและจติใจที่ตองการ
ไดรับการตอบสนองเพื่อผอนคลายจากความรูสึกตึงเครียดและบีบคั้น 

(2) แรงผลักดัน  (Force)  เปนแรงกระตุนผลักดันใหคนแสดงพฤติกรรม 
ซ่ึงจะไดมาซึ่งการตอบสนองความตองการที่เกิดขึ้นใหบรรเทาหรือผอนคลายลง 

(3) ความพยายาม  (Effort)  เปนตัวบงบอกถึงความหนกัเบาของการจูงใจนั้น 
(4) เปาหมาย  (Goals)  ในที่นี้จะหมายถึงเปาหมายขององคการ 

    3)  ความสําคัญของการจูงใจ  สามารถแยกเปนประเด็นสําคัญได  2  ประการ  คือ 
(อุษณีย  จิตตะปาโล  และนุตประวีณ  เลิศกาญจนวัติ, 2540, หนา 160) 
    (1)  ความสําคัญตอองคกร  เปนการจูงใจซึ่งมีประโยชนตอองคกร  โดยเฉพาะ
การบริหารงานบุคคลชวยใหองคกรไดคนดีมีความสามารถมารวมทํางานรักษาคนดีเหลานี้ใหอยูนาน ๆ 
โดยทํางานอยางเต็มกําลังสามารถและสงเสริมการทํางานทางริเร่ิมสรางสรรค 
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 (2)  ความสําคัญตอบุคลากร จะชวยใหบุคลากรสามารถตอบสนองวัตถุประสงค 
สามารถปรับตัวเองใหเขากับองคกรได  ไดรับความยุติธรรมในเรื่องคาตอบแทนและมีขวัญในการทํางาน 
ไดรับความสนใจในฐานะเปนสิ่งมีชีวิต  ไมใชวัตถุทําใหไมเกิดความเบื่อหนาย 
  4)  ประเภทของสิ่งจูงใจ  การจูงใจจําเปนตองใชส่ิงจูงใจเปนเครื่องชักนําหรือชักจูง
ใหบุคคลปฏิบัติส่ิงตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายขององคกร  ซ่ึงแบงไดหลายลักษณะ  เชน  (นภดล   
เชนะโยธิน, 2540, หนา 138) 
  (1)  ส่ิงจูงใจที่เปนเงิน เชน เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน โบนัส บําเหน็จหรือ
ส่ิงของตาง ๆ ส่ิงเหลานี้สามารถตอบสนองความตองการเบื้องตน ทําใหผูปฏิบัติเกิดความพอใจ ซ่ึง
จะแสดงพฤติกรรมออกมาดวยการปฏิบัติงาน 
  (2)  ส่ิงจูงใจที่ไมใชเงิน เชน ความรูสึกมีสวนรวมในกิจกรรม การยกยองชมเชย 
การไดรูเห็นในผลสําเร็จของงาน การจัดวางตําแหนงหนาที่ใหเหมาะสม และส่ิงจูงใจในทางบวก 
เชน ความมั่นคง ความรูสึกเปนเจาของ การมีสวนรวม สวนสิ่งจูงใจทางลบ เชน การตําหนิ 
  (3)  การจูงใจดวยงาน  มีจุดมุงหมายเพื่อใหพนักงานมีทัศนคติที่ดีตองาน  รูสึกวา
งานนั้นมีคุณคา  ทําใหเกิดความรับผิดชอบ  มีความภาคภูมิใจ  เพียรพยายาม  ทุมเท  และอุทิศตน
ใหกับงานอยางเต็มที่ความสามารถ  โดยทํางานอยางตั้งใจ  และมีความสุขเพราะไดไดถูกบีบบังคับ 
ซ่ึงการจูงใจดวยงานประกอบดวย  ลักษณะเฉพาะของงานที่นาสนใจ  ทาทายโอกาสแหงความสําเร็จ 
การมอบหมายงานใหรับผิดชอบ  ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน  เพื่อใหเกิดความทุมเทเต็มที่ 
เพราะเปนการจูงใจและเปนเครื่องมือทําใหสามารถแกปญหาไดตรงจุดและทันทวงที 
  (4)  การจูงใจดวยสภาพแวดลอมการปฏิบัติงาน  ถาสถานที่ในการปฏิบัติงาน
มีสภาพแวดลอมที่ดี  จะทําใหพนักงานกระตือรือรน  รูสึกสะดวกสบายอยากทํางานและขยันทํางาน
จึงจะมีสวนในการจูงใจใหพนักงานทํางานเต็มที่  โดยควรเปนสภาพแวดลอมที่เหมาะสมเอื้ออํานวยตอ
การทํางาน  มีความพรอมในดานอุปกรณเครื่องใช  สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน  และ
สรางบรรยากาศที่อบอุน  เปนกันเองมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันชวยเหลือเกื้อกูลกันมีความสามัคคีและ
เปนกําลังใจซึ่งกันและกัน 
  (5)  การจูงใจดวยสวัสดิการตาง ๆ เปนการใหสวัสดิการแกพนักงานทําให
มีความมั่นคงปลอดภัย  จะทําใหทํางานดวยความเต็มใจโดยเปนการอํานวยความสะดวกทั่วไป 
การบริการดานสุขภาพ  โดยจัดใหมีหองพยาบาลมีการออกกําลังกาย ดานนันทนาการโดยมีที่เลนกีฬา
จัดกิจกรรมร่ืนเริงตามเทศกาล  ดานการศึกษาโดยจัดใหมีการฝกอบรม  ดูงาน  และการจัดสวัสดิการ
ดานเศรษฐกิจโดยการทําประกันสังคม  การประกันชีวิต  การใหกูยืมเงินในดานตาง ๆ 
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     5)  ประโยชนของการจูงใจ  การจูงใจ  จะทําใหมีความหมายในทางที่จะทาํให
ไดผลงานที่ดีและสูงขึ้น  และเมื่อมีหนทางที่จะไดรับประโยชนหรือไดรับการตอบสนองตรงตาม
ความตองการก็จะปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบอยางเต็มที่และตลอดเวลา  การจูงใจจึงมีประโยชน
ดังนี้ (พรนพ  พุกกะพันธ,  2544,  หนา 271) 
  (1)  คนงานมีความภาคภูมิใจในหนาที่การงานที่ทําอยู 
  (2)  เกิดความรวมมือรวมใจ ทํางานเต็มที ่
  (3)  รูจักหนาที่และชวยเหลือกัน 
  (4)  มีความสนใจในการสรางสรรค 
  (5)  สนใจและพอใจที่จะทํางานนั้น 
  (6)  สงเสริมใหมีพฤติกรรมตามตองการ 
   6)  ทฤษฎีปจจยัการจูงใจ เฮอซเบิรก  (Herzberg’s Two-Factors Theory)  ในทางทฤษฎี
ที่กลาวถึงปจจัยการจูงใจใหคนปฏิบัติงานดวยความพึงพอใจ  ซ่ึงผูวิจัยสามารถที่จะนํามาใชกับ
ผูใหบริการในปจจัยความจําเปน  และผูรับบริการ  ในปจจัยการจูงใจ  ซ่ึงมีอยู  2  ประการคือ 
(สมยศ  นาวีการ, 2545, หนา 169) 
  (1)  ปจจัยที่จําเปน   (Hygience Factors)  คือ   แหลงที่มาของการทําให
เกิดการความไมพอใจในการทํางาน  สวนใหญเกิดจากสภาพงาน  (Job  Context)  ซ่ึงประกอบดวย
รายละเอียดดังนี ้

ก. สภาพการทํางาน  (Working  Conditions)  เชน  สภาพหอง  อากาศ  อุณหภูมิ  
เครื่องมือ  แสงสวาง  เปนตน 

ข. นโยบายบริษัท  (Company  Policy)  สวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับระบบงาน
กฎเกณฑทํางาน 

ค. การบังคับบัญชา (Supervision)  ลักษณะของหัวหนาความเปนผูนํา  ความรู 
หลักการควบคุมปกครองดูแล  ความเชี่ยวชาญและทักษะของหัวหนา 

ง. ความสัมพันธระหวางบุคคล  (Interpersonal  Relations)  ไดแก  
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  ผูบังคับบัญชา  ตลอดจนผูใตบังคับบัญชาและลูกคา 

จ. เงินเดือนคาตอบแทน  (Salary) 
ฉ. ความมั่นคงในงาน  (Job Security) 
ช. สถานะและความเปนสวนตวั  (Status & Personal  Life) 

  (2)  ปจจัยการจูงใจ  (Motivation  Factors)  เปนปจจัยที่สรางความรูสึกพอใจ
ในการทํางาน  อันเปนแรงกระตุนหรือทําใหคนรูสึกอยากทํางานดวยความทุมเทและเต็มใจ  
ซ่ึงประกอบไปดวยปจจัย  ดังนี้ 
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    ก.  ความสําเร็จในการทํางาน  (Job  Achievement)  รูสึกประสบความสําเร็จ
จากการทํางานที่ไดรับมอบหมายหรืองานยาก ๆ ไดสําเร็จ 
  ข.  การยกยองยอมรับ  (Recognition)  คือการไดรับการยกยองใหเกียรติ
และเห็นความสําคัญตอองคกร 

ซ. ความรับผิดชอบ  (Responsibility)  การไดรับความไววางใจใหรับผิดชอบ
งานที่สําคัญหรือทาทาย  มีความยาก  เปนตน 

ฌ. ความกาวหนา  (Advancement)  การไดรับความกาวหนาจากการทํางานเชน 
การเลื่อนตําแหนง  หนาที่รับผิดชอบ  ความรู  ความสามารถที่เพิ่มขึ้น  เปนตน 

ญ. ลักษณะของงาน  (Work  Content)  วามีลักษณะงานเปนอยางไร  
ตรงหรือไม  ตรงกับความชอบใจ 

 สรุปแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจมีประโยชนมาก  การสรางแรงจูงใจเปนสิ่งสําคัญ
ที่จะชวยใหผูใหบริการตั้งใจทํางานเต็มความสามารถ  เพราะโดยธรรมชาติของมนุษย  มีความตองการ
ที่ไมเหมือนกัน  ทฤษฎีการจูงใจและแนวคิดที่นํามาอางอิง  จะมีหลักการและวิธีการที่จะชวยใหการบรกิาร
มีคุณภาพ  ตองศึกษาถึงสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน  โดยจําเปนตองพิจารณาสวนประกอบอื่น ๆ ดวย
เพื่อใหเหมาะสมกับความตองการ และสภาพปญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งจะทําใหผูใหบริการในองคกร
เกิดแรงกระตุน  ปฏิบัติงานอยางเต็มที่เต็มความสามารถ และเพื่อใหงานประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย
ที่กําหนดไว 
  2.2.2  แนวคิดเก่ียวกับการใหบริการ 

 โดยวัตถุประสงคของการวิจัยที่มีจุดมุงหมายในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ  ผูวิจัย
ไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการของผูทรงคุณวุฒิหลายทานดวยกัน  และไดเห็นความสําคัญ
ที่สามารถนํามาเปนเนื้อหาที่อาจจะกอใหเกิดประโยชนในการฝกอบรมผูใหบริการดังนี้ 
   1)  ความหมายของการใหบริการ  งานวิจัยนี้  ไดรวบรวมความหมายของการใหบริการ
จากแนวคิดของหลายทานไว  ดังตอไปนี ้

 วีระรัตน  กิจเลิศไพโรจน  (2547,  หนา 14)  ใหความหมายวา  การใหบริการ 
หมายถึง  การกระทํา  พฤติกรรม  หรือการปฏิบัติที่ฝายหนึ่งเสนอใหอีกฝายหนึ่ง  โดยกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นนั้นอาจมีตัวสินคาเขามาเกี่ยวของหรือไมก็ได  เนื้อแทของส่ิงที่เสนอใหนั้นเปนการกระทํา 
พฤติกรรมหรือการปฏิบัติการ  ซ่ึงไมสามารถนําไปเปนเจาของได  โดย วีรพงษ  เฉลิมจิระรัตน  
(2539,  หนา 7)  เพิ่มเติมวา  การใหบริการ  หมายถึง  ส่ิงที่จับ  สัมผัส  แตะตองไดยาก  และเปนสิ่งที่
เสื่อมสูญสลายไปไดงาย  บริการจะไดรับการทําขึ้น  และจะสงมอบสูผูรับบริการ  เพื่อใชสอย
บริการนั้น ๆ โดยทันที  หรือในเวลาเกือบจะทันทีทันใดที่มีการใหบริการ ซ่ึง ณัฎฐพันธ  เขจรนันทน 
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และคนอื่น ๆ  (2545,  หนา 29)  ใหความหมายวา  การใหบริการ  หมายถึง  คุณภาพของการใหบริการ 
ที่มีความแตกตางจากการผลิตสินคา  คุณภาพของงานใหบริการ  ประกอบไปดวย  ความนาเชื่อถือ 
การตอบสนองความตองการ  ความสามารถ  การเขาถึงได  ความสุภาพ  การติดตอส่ือสาร  ความนาเชื่อถือ 
ความปลอดภัย ความเขาใจลูกคา  และสามารถรูสึกไดในความพรอมและความใสใจในการใหบริการ 
โดยสอดคลองกับแนวคิดของ ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ  (2547,  หนา 18)  ที่วา  การใหบริการ  หมายถงึ
กิจกรรมของกระบวนการสงมอบสินคาที่ไมมีตัวตนของธุรกิจใหกับผูรับบริการ  โดยสินคาที่ไมมี
ตัวตนนั้น  ตองตอบสนองความตองการของผูรับบริการ จนนําไปสูความพึงพอใจได  และสมชาติ  
กิจยรรยง  (2543,  หนา 11)  เพิ่มเติมวา  การใหบริการ  เปนกระบวนการของการปฏิบัติตนเพื่อผูอ่ืน 
เปนการชวยเหลือใหความอนุเคราะห  ความสะดวกในกิจกรรมที่ทําเพื่อผูอ่ืน  ตามหนาที่ 

 สรุปไดวา  การใหบริการ  หมายถึง  การกระทําในการใหความสะดวกในดานตาง  ๆ
ของการใหบริการ  เพื่อตอบสนองความตองการ  โดยเปนการชวยเหลือดวยการปฏิบัติในลักษณะของ
การใหบริการที่ดี  ตั้งใจ  เต็มใจและใสใจที่จะใหบริการ  ดวยความถูกตอง  สะดวก  และรวดเร็ว 
เพื่อใหเกิดความพึงพอใจในการใหบริการนั้น 

2)  องคประกอบของคุณภาพในการบริการ  คุณภาพในการบริการจะมีองคประกอบ
ดังนี้  (ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ, 2547, หนา 106) 

(1) ส่ิงที่สัมผัสได  ไดแก  เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ  เชน  เครื่องคอมพิวเตอร
ปายประชาสัมพันธ  ที่จอดรถ  การตกแตงสํานักงาน  เปนสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่สัมผัสได 

(2) ความเชื่อถือและไววางใจได  เปนความสามารถในการมอบบริการ 
เพื่อสนองความตองการไดตรงวัตถุประสงคของการบริการนั้น  ภายในเวลาที่เหมาะสม 

(3) ความรวดเร็ว  เปนความตั้งใจที่จะชวยเหลือโดยใหบริการอยางรวดเรว็ 
(4) การรับประกัน  เปนการรับประกันวาพนักงานที่มีความรู  ความสามารถ  

มีความสุภาพ มีจริยธรรมในการใหบริการเพื่อสรางความมั่นใจวาจะไดรับการบริการที่มีมาตรฐาน 
(5) การเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล  โดยดูแลเอาใจใสใหบริการอยางตั้งใจ

ในการแกปญหาตามวัตถุประสงคที่แตกตางกัน  โดยมกีารสื่อสารทําความเขาใจ 
   3)  องคประกอบของความสําเร็จในการใหบริการ  ที่เปนสวนที่มีความสําคัญ
ในการที่จะสรางความพึงพอใจใหผูรับบริการไดมากมีดังนี้  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคนอื่น ๆ,  2546,  
หนา 441) 
 (1)  ความพึงพอใจของผูรับบริการ  (Satisfaction)  การใหบริการที่ดีตองมีเปาหมาย
ที่ผูรับบริการ โดยผูใหบริการจะตองถือเปนหนาที่โดยตรง ที่จะตองพยายามทําอยางใดอยางหนึ่ง
ใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจมากที่สุดเทาที่จะทําได 
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  (2)  ความคาดหวังของผูรับบริการ  (Expectation)  ผูใหบริการจําเปนจะตองรับรู
และเรียนรูเกี่ยวกับความคาดหวังพื้นฐาน  ตลอดจนสํารวจความคาดหวังเฉพาะของผูมารับบริการ  
เพื่อสนองบริการที่ตรงกับความคาดหวังซ่ึงจะทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ 
 (3)  ความพรอมในการใหบริการ  (Readiness)  ประสิทธิภาพของการใหบริการ
ขึ้นอยูกับความพรอมที่จะใหบริการในสิ่งที่ผูรับบริการตองการ  ภายในเวลาและรูปแบบที่ตองการ 
 (4)  ความมีคุณคาของการบริการ  (Value)  คุณภาพของการใหบริการที่ตรงไปตรงมา 
ไมเอาเปรียบผูรับบริการ  ความพยายามที่จะทําใหผูรับบริการพอใจกับบริการที่ไดรับ  ยอมแสดงถึง
คุณคาของการใหบริการที่คุมคาสําหรับผูรับบริการเกิดความรูสึกพึงพอใจ 
 (5)  ความสนใจตอการใหบริการ  (Interest)  การใหความสนใจอยางจริงใจตอ
ผูรับบริการทุกระดับ  ทุกคน  อยางยุติธรรมและเทาเทียมกัน  นับเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด 
  (6)  ความสุภาพในการใหบริการ  (Courtesy)  การตอนรับ  และใหบริการ
ดวยใบหนายิ้มแยม  แจมใส  และทาทีที่สุภาพออนโยนของผูใหบริการ  แสดงถึงความมีอัธยาศัย
และบรรยากาศของการใหบริการที่เปนมิตรอบอุนเปนกันเอง  สงผลใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ
ตอบริการที่ไดรับ 
 (7)  ความมีประสิทธิภาพในการใหบริการ  (Efficiency)  ความสําเร็จของ
การใหบริการขึ้นอยูกับความเปนระบบทีม่ีขั้นตอนในการใหบริการทีชั่ดเจนเนื่องจากการใหบริการ

เปนงานที่เกี่ยวของระหวางบคุคลกับบุคคล พัฒนากลยุทธในการใหบริการ  เพื่อใหบริการที่มีคุณภาพ
สม่ําเสมอ  ยอมแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการใหบริการ 
 องคกรที่มีการใหบริการที่ยอดเยี่ยมจะตองมุงตอบสนองความพึงพอใจของ

ผูรับบริการเปนสําคัญ  โดยการใชยุทธศาสตรการพัฒนาที่เหมาะสม  เพื่อสรางความแตกตางทีส่ามารถ
ทําใหเกิดความพึงพอใจในการใหบริการใหมีอยางตอเนื่องได 
 คุณภาพการใหบริการ  เปนสิ่งที่สําคัญที่สรางความแตกตางในการใหบริการ 
การรักษาระดับการใหบริการ  และตอบสนองความคาดหวังของลูกคา  จําเปนจะตองพิจารณาถึง
การบอกตอแบบปากตอปาก  ความตองการสวนบุคคลและประสบการณของผูรับบริการในอดีต
ที่เกี่ยวของกับการใหบริการ  ดังแสดงในภาพ 3 
 
 

  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
25 

 
 
ภาพ 3 แบบจําลองคุณภาพการใหบริการ (The Service Quality Model) 
(ที่มา : Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985 , p. 41) 
 

4)  คุณภาพการรับบริการ  เปนสิ่งที่สําคัญสรางความแตกตางในการใหบริการ  
การรักษาระดับการใหบริการ  และตอบสนองความคาดหวังของลูกคา  จําเปนตองพิจารณาถึง
การบอกตอแบบปากตอปาก  ความตองการสวนบุคคล  และประสบการณของผูรับบริการในอดีต
ที่เกี่ยวของกับการใหบริการดังนี้  (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985,  p.  42) 

(1) การบอกตอแบบปากตอปาก  การประเมินคุณภาพการบริการมีความซับซอน 
มีผลตอความเสี่ยงในการตัดสินใจใชบริการ  ตองพิจารณาขอเสนอตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
การใหบริการจากแหลงบุคคลตาง ๆ เชน  กลุมเพื่อน  และแหลงขอมูลที่มิใชบุคคล  เชน  ส่ือ  
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ลูกคาใชขอมูล  2  แหลงในการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ  เมื่อตองตัดสินใจใชบริการ 
ผูรับบริการจะไววางใจขอมูลที่ไดรับจากแหลงที่เปนบุคคลมากกวา  เพราะสื่อที่สงถึงนั้น  แสดงใหเห็นถึง
คุณภาพการใหบริการที่ผานมาไดนอย  ความสําคัญนี้จะสงผลตอความคาดหวังของผูรับบริการ
เปนการยากที่จะประเมินคุณภาพการใหบริการกอนใชจากประสบการณโดยตรง  การบอกตอ
แบบปากตอปากจากเพื่อน  ครอบครัวเปนแหลงขอมูลที่สงผลตอระดับความตองการในบริการ  
การสรางความพึงพอใจ สนับสนุนการใหขอมูลโดยการบอกตอแบบปากตอปาก 

(2) ความตองการสวนบุคคล ผูรับบริการสามารถจะรับรูคุณภาพการใหบริการ 
คุณภาพการใหบริการจะอยูบนพื้นฐานของความตองการของผูรับบริการ  ซ่ึงตรงกับความคาดหวัง
ความตองการสวนบุคคล เปนสิ่งที่กําหนดการใหบริการที่มีศักยภาพสนองความตองการ  ผูใหบริการ
ตองสงมอบคุณคางานการใหบริการ  ตามที่ผูรับบริการคาดหวังภายในขอบเขตที่เปนไปได 
ความตองการนั้นยังเกี่ยวของกับพนักงาน  ที่สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางไร 
ส่ิงที่สําคัญในการสรางความคาดหวังของผูรับบริการ  จะสงผลถึงคุณภาพการใหบริการที่ผูรับบริการ
สามารถรับรูได 

(3) ประสบการณในอดีตของผูรับบริการที่ เกี่ยวของกับการใหบริการ
ในดานประสบการณของการรับบริการเปนผลมาจากกิจกรรมที่เกิดขึ้น  จากการตัดสินใจใชบริการ  
ซ่ึงประสบการณของการรับบริการ  เรียกวา  การรับรูบริการ  ผูบริหารองคกรตองทราบความคาดหวัง
ของผูรับบริการ 

5)  คุณภาพการใหบริการ  คุณภาพของการใหบริการที่ผูรับบริการใชประเมิน 
มีลักษณะดังนี ้ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคนอื่นๆ,  2545ก,  หนา 342) 

(1) ความเชื่อถือได  บริการถูกตอง  รักษาคํามั่นสัญญา  ไววางใจได 
(2) การตอบสนอง  การตั้งใจ  มีความพรอมในการบริการดวยความรวดเร็ว 
(3) ขีดความสามารถ  เปนทักษะความรูที่ตองใชในบริการ 
(4) การเขาถึงได  งายตอการติดตอ 
(5) อัธยาศัย  ความสุภาพ  เคารพ  เกรงใจ  เปนมิตรในการตอนรับ 
(6) การสื่อสาร  การรับฟงขอมูล  และความคิดเห็นที่เปนมิตรดวยวาจาสุภาพ 
(7) ความนาเชื่อถือ  เปนความไววางใจเชื่อถือและซื่อสัตย 
(8) ความมั่นคง  ความปลอดภัยจากความเสี่ยงหรือความของใจทั้งหลาย 
(9) ความเขาใจเปนความเขาใจถึงความตองการที่แทจริงของลูกคา 
(10)   ลักษณะทางกายภาพที่สัมผัสได เปนกริยาทาทางทั้งหมดในการบริการ 
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 2.2.3  เคร่ืองมือวัดคุณภาพการบริการ 
 เครื่องมือวัดคุณภาพการบริการ  พาราสุราแมน, เซทแฮลม  และเบอรรี  (Parasuraman, 

Zeithaml & Berry, 1985, p. 42)  ไดสรางเครื่องมือวัดคุณภาพการใหบริการจําแนก  5  ดาน  ดังนี้  
1)  ความเปนรูปธรรมของการใหบริการ  (Tangibles)  งานใหบริการควรมีความเปน

รูปธรรมที่สามารถสัมผัสจับตองได  มีลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏใหเห็น  เชน  สถานที่  เครื่องมือ 
อุปกรณตาง ๆ วัสดุ  และบุคคล  ในการติดตอสื่อสารนั้น  เพื่อชวยใหผูรับบริการรับรูวาพนักงาน
มีความตั้งใจใหบริการเห็นภาพไดชัดเจน 

2)  ความเชื่อมั่นไววางใจได  (Reliability)  การใหบริการตองตรงตามการสื่อสาร
ที่นําเสนอแกผูรับบริการ  งานใหบริการที่มอบหมายใหแกผูรับบริการทุกครั้ง  ตองมีความถูกตอง
เหมาะสม  และมีความสม่ําเสมอ  ที่สามารถสรางความเชื่อถือไววางใจในงานใหบริการ 

3)  การตอบสนอง  (Responsive)  พนักงานมีหนาที่ใหบริการดวยความเต็มใจและ
มีความพรอมที่จะชวยเหลือหรือใหบริการทันที  เพื่อไดรับบริการที่สะดวกและรวดเร็ว 

4)  การใหความมั่นใจแกผูรับบริการ  (Assurance)  การใหบริการจากพนักงานที่มี
ความรู  ความสามารถ  ทักษะในการทํางานตอบสนองความตองการ  และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
สามารถทําใหผูรับบริการเกิดความเชื่อถือและสรางความมั่นใจวาไดรับบริการที่ดี 

5)  การเขาใจและรูจักผูรับบริการ  (Empathy)  พนักงานที่ใหบริการดวยความเอาใจใส 
ศึกษาความตองการของผูรับบริการแตละรายมีความเหมือนและความแตกตางในบางเรื่อง  
ใชเปนแนวทางใหการใหบริการลูกคาแตละรายในการสรางความพึงพอใจ จรัส  สุวรรณมาลา 
(2539, หนา 10-11)  ไดกลาวถึง  คุณภาพของการใหบริการประชาชนแตละประเภท  วาอาจจะมีคุณลักษณะ
แตกตางกันออกไป  ตามตัวแปรที่นํามาใชในการกําหนดคุณภาพของการใหบริการโดยความเขาใจ
ของผูวิจัย  ที่นําความหมายมาปรับปรุงเพื่อใหเกิดความสอดคลองกับนิติบุคลอาคารชุดพอสรุปไดดังนี้ 
 (1)  ความถูกตองตามกฎหมาย  บริการที่จัดขึ้นตามพระราชบัญญัติอาคารชุดและ
ขอบังคับนิติบุคคลอาคารชุด  โดยเฉพาะอยางยิ่งบริการที่บังคับใหเจาของรวมและผูใชอาคาร
ตองมาใชบริการ  เชน  การบริการจัดทําบัตรจอดรถ  การรับชําระคาใชจายสวนกลาง  การออกใบอนุญาต
ตกแตงพื้นที่และการออกเอกสารปลอดหนี้ในการโอนสิทธิ์ตาง ๆ จําเปนตองควบคุมใหถูกตอง 
 (2)  ความเพียงพอ  หมายถึง  การใหบริการที่มีจํานวนและคุณภาพเพียงพอกับ
ความตองการของผูใชบริการ  โดยไมมีการรอคอยหรือเขาคิว เพื่อขอรับบริการเพราะหนวยงาน
มีขีดความสามารถในการใหบริการต่ํากวา  ความตองการของเจาของรวมและผูใชอาคาร  เชน 
การบริการเก็บขยะของฝายบริหารอาคาร  จะตองเพียงพอกับความตองการของเจาของรวมและ
ผูใชอาคาร  สามารถเก็บขยะไดหมดทุกวัน  โดยไมมีขยะตกคาง  เปนตน  การใหบริการที่เพียงพอ
กับความตองการของเจาของรวมและผูใชอาคาร  จึงเปนอีกดานหนึ่งของคุณภาพในการใหบริการ 
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 (3)  ความทั่วถึง  เทาเทียม  ไมมีขอยกเวน  ไมมีอภิสิทธิ์  บริการที่ดีตองเปดโอกาส
ใหเจาของรวมและผูใชอาคารทุกพื้นที่  ทุกกลุมที่ประกอบการ  ทุกเพศทุกวัยไดใชบริการประเภทเดียวกัน 
คุณภาพเดียวกันไดอยางทั่วถึงเทาเทียมกัน  โดยไมมีขอยกเวนใด ๆ เชน  ถาจัดบริการดานการรักษา
ความปลอดภัยข้ันพื้นฐานที่ฝายบริหารอาคารจัดไวใหไดอยางเทาเทียมกัน  จึงจะนับไดวาเปนบริการที่ดี
มีคุณภาพ 
  (4)  ความสะดวก  รวดเร็ว  เชื่อถือได  การใหบริการทีด่มีคีณุภาพนัน้  ผูใชบริการ
จะตองไดรับความสะดวก  สามารถใชบริการได  ณ  ที่ตาง ๆ และสามารถเลือกใชวิธีการไดหลายแบบ
ตามสภาพของผูใชบริการ  เชน  เจาของรวมสามารถชําระคาบริการสวนกลางและคาบริการตาง ๆ 
ไดโดยผานระบบธนาคาร  หรือสามารถใชบริการดานกฎระเบียบไดทางระบบการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส 
โดยไมจําเปนตองเดินมายังฝายบริหารอาคาร  เปนตน  ความสะดวกอาจพิจารณาไดจากกระบวนการ
ใหบริการ  เชน  การจัดใหมีจุดใหรับบริการเพียงจุดเดียว  (One-stop Service)  ซ่ึงจะอํานวยความสะดวก
แกผูใชบริการไดดีกวาการใหผูใชบริการเดินไปตามจุดทีใหบริการ  หรือหนวยบริการหลาย ๆ หนวย 
เพียงเพื่อขอรับบริการอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น  สวนความรวดเร็วเปนสวนหนึ่งของการใหบริการ 
โดยเจาของรวมและผูใชอาคารตองรับบริการไดทันที  และความนาเชื่อถือได เปนอีกดานหนึ่งของ
คุณภาพการใหบริการที่ตองมีความตอเนื่อง สม่ําเสมอ  มีระเบียบแบบแผนการใหบริการที่แนนอน 
   (5)  ความไดมาตรฐานทางเทคนิค  หรือมาตรฐานทางวิชาการ  การใหบริการ
บางประเภทจะตองอาศัยความรูความชํานาญทางเทคนิคหรือทางวิชาการ  เชน  บริการทางดาน
การรักษาความปลอดภัย  บริการใหคําปรึกษา  ดานวิศวกรรม  การเงินการบัญชี  กฎหมาย  เปนตน 
บริการดังกลาวนี้จะมีคุณภาพดีก็ตอเมื่อมีบุคลากรและกระบวนการใหบริการที่ไดมาตรฐาน 
 (6)  การเรียกเก็บคาบริการที่เหมาะสม  ตนทุนการใหบริการต่ํา  การใหบริการ
ของนิติบุคคลอาคารชุดบางประเภทมีการเรียกเก็บคาบริการจากผูใชบริการในกรณีดังกลาวนี้

จะตองนําเรื่องการเก็บคาบริการมาพิจารณาดวยเชนเดียวกัน  บริการที่ดีตองมีคาบริการที่เหมาะสม 
ไมสูงจนทําใหบุคคลบางกลุม  ไมสามารถใชบริการได  ในการใหบริการ  การใหบริการกับตนทุน
การใหบริการมักจะมีความสัมพันธกันโดยตรง  การใหบริการที่ดีจะตองมีระบบการจัดบริการที่มี
ประสิทธิภาพ  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกเจาของรวมและผูใชอาคารไดรับบริการที่มีคุณภาพดี
และคาบริการที่ไมสูงเกินไป 
 (7)  ความพอใจ  ประทับใจของผูใชบริการ  อีกดานหนึ่งของคุณภาพการใหบริการ 
คือ  ความพึงพอใจของผูรับบริการ  การบริการที่มีคุณภาพจะตองเปนที่พึงพอใจและเปนที่ไววางใจ
ของผูใชบริการสวนใหญ 
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  2.2.4  ปจจัยการกําหนดคุณภาพการใหบรกิาร 
    1)  ปจจัยการกําหนดคุณภาพการใหบริการ ตามที่ไดกลาวถึงวา  นิติบุคคลอาคารชุด
มีหนาที่ใหบริการเจาของรวมและผูใชอาคารในอาคารนับตั้งแตเร่ิมจดทะเบียนเปนนิติบุคคลอาคารชุด 
มีภารกิจและหนาที่รับผิดชอบมาก  และตองมีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ 
และความรวดเร็วในการแกปญหาความเดือดรอนที่เกิดขึ้น  เพื่อผลการใหบริการเปนที่พึงพอใจ 
งานใหบริการเปนเรื่องที่ตองทําดวยใจจึงจะเกิดคุณภาพ  ตองสรางจิตสํานึกรวมกันของผูใหบริการ 
โดยคุณภาพของการใหบริการจะตองมีความสอดคลอง  ตอความตองการของเจาของรวมและ
ผูใชอาคาร  ระดับความสามารถของการใหบริการ  ในการตอบสนองความตองการ  และระดับ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ  หลังจากไดรับบริการไปแลว  โดยมีปจจัยที่ใชตัดสินคุณภาพของ
การบริการ  10  ปจจัย คือ  (วีรพงษ  เฉลิมจิระรัตน,  2539,  หนา 17) 

(1) Reliability  หรือความเชื่อถือไดในคุณลักษณะหรือมาตรฐานการใหบริการ
เปนชื่อเสียงภาพลักษณของหนวยงานที่รักษาไวดี  จนเกิดความเชื่อไดวาการใหบริการไดมาตรฐาน
อาจเปนการวัดเรื่องเวลาวาจะไมเสียเวลามาก 

(2) Responsiveness  หรือความตอบสนอง การสอนงตอบตอความตองการหรือ
ความรูสึกของผูรับบริการวา  ตองการพบเห็นเรื่องใด  เชน  รีบออกไปบรรเทาความทุกขเรงดวน 

(3) Competence  หรือความสามารถ  สมรรถนะในการใหบริการอยางรอบรู
ถูกตองเหมาะสม  และเชี่ยวชาญรูจริง 

(4) Access  หรือการเขาถึงงาย  การใชบริการไดอยางไมยุงยาก  ไมมีพิธีและ
พรอมจะใหบริการเสมอ 

(5) Courtesy  หรือความสุภาพ  ใหความเคารพ ความออนนอมใหเกียรติและ
มีมารยาทที่ดีของผูใหบริการ  ไมวาจะทักทายหรือแสดงกิริยาใด ๆ 

(6) Communication หรือ  ความสามารถและสมบูรณ  ในการสื่อความและสัมพันธ
กับผูรับบริการ  ทําใหประชาชนทราบ  เขาใจ  และไดรับคําตอบในขอสงสัย  หรือความไมเขาใจตาง ๆ 
ไดอยางกระจางชัด 

(7) Creditability  หรือความเชื่อถือได  ความมีเครดิตของผูใหบริการ 
(8) Security  ความมั่นคงปลอดภัย  สบายใจของประชาชนในขณะใชบริการ 
(9) Customer  Understanding  ความเขาอกเขาใจ  ในประชาชนผูมารับบริการ 
(10)   Tangibles สวนที่สัมผัสได  และรับรูไดทางกายภาพของปจจยัการใหบริการ 

เชน กิริยาทาทางทั้งหมดที่แสดงออกในการใหบริการทั้งนี้ตรงกับงานวจิัยของ  พาราสุราแมน, เซท
แฮลม  และเบอรรี  (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985,  p. 48)  ที่พบวา  ปจจัยซ่ึงผูรับบริการ
ใชในการกําหนดหรือประเมนิคุณภาพการใหบริการ  โดยท่ัวไป  10  ประการ  ดังภาพ  4 
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ภาพ  4  ปจจัยกําหนดคุณภาพการใหบริการ  (Determinants  of  Perceived  Service  Quality) 
(ที่มา : Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985, p. 48) 
 

2)  กลยุทธและปจจัยสูความสําเร็จ  ในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ  จากการวิจัย
เร่ืองคุณภาพการบริการใน  55  องคกร  ครอบคลุม  22  ประเภทของกิจการในสหรัฐอเมริกา  ไดมี
การสรุปลักษณะที่โดดเดน  ที่ทําใหองคกรเหลานี้  ประสบความสําเร็จเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ  
โดยนิตยสารฟอรจูน  ในสหรัฐอเมริกา  ซ่ึงมีหัวขอ  6  ประการ  ที่ไดรับการยอมรับสูงสุด  ไดแก 

(1) กําหนดกลยุทธสูความเปนเลิศองการใหบริการอยางมีคุณภาพ  หรือกลยุทธ
ที่จําเปนเพื่อใหเกิดแรงผลักดันในการปรบัปรุงคุณภาพการใหบริการอยางตอเนื่อง 

(2) ใชเทคโนโลยสีมัยใหมเพื่อปรับปรุงการใหบริการ  การติดตอส่ือสารกับลูกคา
เพื่อลดความผดิพลาด 

(3) มีการวัดคุณภาพการใหบริการ  ความถูกตอง  การใชเวลา  การตอบสนอง
ความตองการและความคาดหวังจากลูกคา 

(4) มีระบบและกลไกในการสอบขอมูลยอนกลับที่จะบอกใหทราบวา  ลูกคา
มีความพึงพอใจหรือไม  การตรงเวลา  การใหบริการตรงความตองการ  ความสุภาพออนนอม
ความสามารถของบุคลากร  ราคา  ช่ือเสียงและภาพลักษณขององคกร 

(5) มีการจัดตั้งองคกรเพื่อรักษาและพัฒนาคุณภาพการใหบริการ  ทุกหนวยงาน
ทุกระดับในองคกร 
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(6) มีโปรแกรมการฝกอบรม  เพื่อใหองคกรมีแรงผลักดันไปสูเปาหมาย 
การที่จะทําใหคุณภาพการใหบริการประสบผลสําเร็จ  เปนที่พอใจของผูรับบริการนั้น  ไมจําเปนตองใช
วิธีการที่คิดวาดีที่สุดเพียงวิธีเดียว  เพราะวิธีการที่ประสบความสําเร็จ  ในที่แหงหนึ่งก็ไมสามารถ
จะรับประกันวา  จะไดผลกับที่อ่ืนดวยเสมอไป  ทั้ง ๆ ที่เปนการใหบริการอยางเดียวกันซึ่งหลักการ
ทั่วไป  ที่ไดรับการยอมรับวาไดผลดี ถึงแมวาเปนหลักการเดียวกันก็ตาม  แตการนําไปประยุกตใช
ก็อาจตองมีความแตกตางกันได  ดังนั้นการใหบริการที่มีคุณภาพ  จึงตองดําเนินการใหเหมาะสมกับ
สภาพของปญหา  และใหเปนไปตามสถานการณที่ตองแกปญหานั้น ๆ 

3)  รูปแบบที่มีประสิทธิผลของคุณภาพการบริการจาก   Service  Quality 
Effectiveness  Model  จะพบวาเนนถึงความสําเร็จของกระบวนการ  ไปสูความเปนเลิศของคุณภาพ
การบริการ  โดยรูปแบบจะกําหนดแนวทาง ทิศทางของความสําเร็จของงานบริการ  ซ่ึงมีปจจัยสําคัญ 
7  ประการ  ดังภาพ 5 
 

 
 

ภาพ 5  รูปแบบประสิทธิผลของคุณภาพการใหบริการ (Service Quality Effectiveness Model)  
 

SERVICE QUALITY EFFECTIVENESS 

Productivity 

Customer 
- External 
- Internal 
   Quality 

Quality Assurance 
 

Methods. 
Systems, and Technology 
 

Quality Awareness 

Customer Satisfaction 
and Beyond 

Recognition 
 

Involvement 
 

Training 

 
 โดยรูปแบบจะกําหนดแนวทางและทิศทางของความสําเร็จของงานบริการ  

ซ่ึงมีปจจัยสําคัญ 7  ประการ  คือ 

(ที่มา : Spechler, 1988, p. 11) 
 

(1)  การทําใหลูกคาพอใจและประทับใจ  (Customer  Satisfaction  and  Beyond) 
(2)  การประกันคุณภาพ  (Quality  Assurance) 
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(3)  วิธีการ ระบบ  และเทคโนโลยี  (Methods, System  and  Technology) 
(4)  การตระหนักถึงคุณภาพ  (Quality  Awareness) 
(5)  การฝกอบรม  (Training) 
(6)  การมีสวนรวม  (Involvement) 
(7)  การเปนที่รูจัก  การยอมรับนับถือ  (Recognition) 

4)  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ  เพื่อเปนการปรับปรุงการบริการ
ในนิติบุคคลอาคารชุดใหมีคุณภาพมากขึ้น  หนวยงานที่จะใหบริการที่เปนเลิศได  จะตองมีลักษณะ
ขอใดขอหนึ่งหรือหลาย ๆ ขอ  หลักการใหบริการ  ดังนี ้

(1)  หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลเปนสวนใหญกลาวคือ 
ประโยชนและบริการที่องคการจัดใหนั้น  จะตองตอบสนองความตองการของบุคลากรสวนใหญหรือ
ทั้งหมดมิใชเปนการจัดใหแกบุคคลกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ  มิฉะนั้นแลวนอกจากจะไมเกิดประโยชนสูงสุด
ในการเอื้ออํานวยประโยชนและบริการแลว  ยังไมคุมคากับการดําเนินงานนั้นๆ ดวย  

(2)  หลักความสม่ําเสมอ  กลาวคือ  การใหบริการนั้น ๆ  ตองดําเนินไปอยางตอเนื่อง 
(3)  หลักความเสมอภาค  บริการที่จัดนั้น  จะตองใหแกผูมาใชบริการทุกอยาง

เสมอหนา สม่ําเสมอมิใชทํา ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผูบริหารหรือผูปฏิบัติงาน  และเทาเทียมกัน 
ไมมีการใชสิทธิพิเศษแกบุคคลหรือกลุมใดในลักษณะแตกตางจาก  กลุมคนอื่น ๆ อยางเห็นไดชัด  

(4)  หลักความประหยัด  คาใชจายที่ตองใชไปในการบริการจะตอง  ไมมากเกินกวา
ผลที่จะไดรับได  

(5)  หลักความสะดวก  บริการที่จัดใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะ
ที่ปฏิบัติไดงาย  สะดวกสบาย  ส้ินเปลืองทรัพยากรไมมากนัก  ทั้งยังไมเปนการสรางภาวะ  ยุงยากใจ
ใหแกผูบริการ  หรือผูใชบริการมากจนเกินไป 
 5)   แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยสําคัญของการใหบริการที่ดี  จากหนังสือ Service America 
ของ คารล อัลเบรก  (Albrecht; อางถึงใน วีรพงษ  เฉลิมจิระรัตน, 2539, หนา 96-97)  เปนแนวคิด
ที่วา  ปจจัยที่ดีควรประกอบดวย ปจจัยหลัก  3  ปจจัย  ซ่ึงแตละปจจัยเปรียบเทียบเสมือนดานแตละดาน
ของรูปสามเหลี่ยมดานเทารูปหนึ่ง  ซึ่งภายในไดบรรจุวงกลม เสมือนผูรับบริการ  หากขาดเสีย
ซ่ึงปจจัยตัวใดตัวหนึ่งไป  สามเหลี่ยมรูปนั้นก็จะไมครบดาน  จะเปนรูปสามเหลี่ยมไปไมได  นั่นคือ
ไมอาจใหบริการที่ดีตอไปไดเลย หรือองคกรจะใหบริการที่ดีไมได  จําเปนตองมีปจจัยทั้ง  3  ดาน
ทั้งพนักงาน  ระบบงาน  และกลยุทธการใหบริการ  ใหครบในสัดสวนที่เหมาะสมดวย สามเหล่ียม
ที่อางถึงนี้  เรียกวา “สามเหลี่ยมแหงบริการ” ดังภาพ 6 
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ภาพ  6  สามเหลี่ยมแหงบริการ  (The Service Triangle) 
(ที่มา : วีรพงษ  เฉลิมจิระรัตน, 2539, หนา 96) 
 

  จากภาพ  6  สามเหลี่ยมแหงบริการนี้  เปนหลักสําคัญในการบรรลุเปาหมาย
การใหบริการ  การสรางความประทับใจแกผูรับบริการ  ตองจัดการเพื่อใหปจจัยแหงสามเหลี่ยม
การใหบริการมีความเหมาะสมและสอดคลองกัน  คือ 

(1) กลยุทธการบริการ  (Strategy)  หรือวัตถุประสงคหลักอันใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติ  ตองกําหนดไวเพื่อทําใหการปฏิบัติเขาสูเปาหมาย  โดยมีความยืดหยุนตัวที่เพียงพอ 
มีความแมนยําตรงขามเปาหมายไดดี  และเปนกลยุทธที่อยูบนพื้นฐานของการตอบสนองความตองการ
ของผูรับบริการไดอยางจริงจัง 

(2) ระบบงาน  (System)  หรือกระบวนการที่ตองเนนใหระบบบริการเปนเรื่อง
เรียบงาย  เกิดความสบายใจเมื่อมาใชบริการ  ไมยุงยากซับซอน เขาใจไดงาย ๆ เขารับบริการได
อยางเปนกันเอง  มีความคลองตัวสูง  และกฎระเบียบตาง ๆ เอื้ออํานวยตอการใหบริการ 

(3) พนักงาน  (Staff)  เปนพนักงานในทุก ๆ ระดับความรับผิดชอบ  ที่ตองมี
สวนเกี่ยวของกับการใหบริการ  จะตองสรรหา  พัฒนา  และปรับพฤติกรรม  ตลอดจนลักษณะการทํางาน
เนนความสําคัญของผูรับบริการ  คือ  มีจิตสํานึกตอการใหบริการที่ดีและดวยความเอาใจใสการจะทําให
สามเหลี่ยมแหงบริการสัมฤทธิผลตองไดรับความรวมมือรวมใจจากทุกฝาย  โดยทําเปนแผนการพัฒนา 
การใหบริการขององคกรใหชัดเจน  มีการรณรงคปลูกฝงจิตสํานึกในการบริการที่ดีแกผูรับบริการ 
พัฒนาปรับปรุงดวยการฝกอบรม  กําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน  มีระบบการจูงใจ
ในการใหกําลังใจ  และระบบประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งตรงกับแนวคิดของ กรอนรูส (Gronroos, 
1990, p. 48)  ที่กลาวถึงเงื่อนไขของการรับรูคุณภาพการใหบริการที่ดีของผูรับบริการมี  6  ประการ  
ดังนี้ 
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ก. ความเปนมืออาชีพและมีทักษะในการใหบริการ  ผูรับบริการจะรับรู
คุณภาพการใหบริการที่ดีไดเมื่อผูใหบริการมีความรู  ทักษะในการแกปญหาอยางมืออาชีพ 

ข. ทัศนคติและพฤติกรรม  เปนความรูสึกของผูรับบริการที่มีตอพนักงาน
ผูใหบริการ  พิจารณาจากความเอาใจใสในการแกปญหาดวยความเต็มใจโดยทันที 

ค. การเขาถึงบริการงายและมีความยืดหยุน  ผูรับบริการ  จะพิจารณาจาก
ผูใหบริการประกอบดวย  สถานที่  ช่ัวโมงการทํางาน  ตัวพนักงาน  และระบบการทํางานที่งายตอ
การเขาถึงบริการ  รวมถึงการใหบริการที่ตรงตามความตองการของผูรับบริการ 

ง. ความไววางใจและความซื่อสัตยของผูใหบริการ  ผูรับบริการจะรูวา 
เมื่อมีการตกลงในการใชบริการ  สามารถจะไววางใจผูใหบริการไดตามสัญญาที่ตกลงไว 

จ. การชดเชย  เมื่อใดก็ตามที่เกิดความผิดปกติในการใหบริการ  หรือ 
ไมเปนไปตามความคาดหวัง ผูใหบริการตองรีบแกไขอยางทันที 

ฉ. การเชื่อถือได  ผูรับบริการเชื่อวาการใหบริการของผูใหบริการสามารถ
เชื่อถือไดและเหมาะสม 
  2.2.5  ขั้นตอนในการพัฒนาคุณภาพการบริการ 

  ขั้นตอนในการพัฒนาคุณภาพการบริการ  แผนพัฒนาการใหบริการจะมีขั้นตอนและวิธีการ
อันจะนําไปสูการปฏิบัติเพื่อการใหบริการที่ประทับใจ  และไดรับประโยชนสูงสุด  โดยเริ่มจาก
ผูบริหารสูงสุดลงไป  ดังนี้  (จินตนา บุญบงการ, 2545, หนา 46) 

1)  ผูบริหารระดับสูงมีเจตนาอันแรงกลาในการใหบริการ  มีนโยบายการใหบริการ
ที่ชัดเจน  กําหนดใหหัวหนาแผนกแถลงเปาหมาย  และโครงการปรับปรุงมาตรฐานการใหบริการ
ในแผนกของตนเปนประจําป  กําหนดคําขวัญประจําองคกร  แถลงนโยบาย  หรือประกาศเปาหมาย
ดานการบริการอยางชัดเจน  และมีการประชุมผูบริหารระดับสูงเพื่อบริการที่เปนเลิศ 

2)  มีการศึกษาหาความรู  และความเขาใจเกี่ยวกับศาสตรการใหบริการในทุกระดับ 
ผูบริหารเรียนรูการกําหนดนโยบายและการจัดทํากลยุทธขององคกร  วิธีการวัดคุณภาพบริการและ
เทคนิคตาง ๆ ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการ  ตองมีการแจงแกพนักงานทุกคนวา  การบริการ
คืองานของทุกคนตองเรียนรูวิธีการใหบริการที่ดีที่สุดในงานของตน 

3)  มีการวางแผนกลยุทธดานการใหบริการที่ชัดเจน  และสอดคลองกบัลักษณะเฉพาะตวั
ขององคกรเทานั้น  โดยผูบริหารระดับสูงมีการมอบหมายใหทีมงานเฉพาะวางแผน  กลยุทธ
ดานการบริการอยางจริงจัง  เปนแผนชัดเจน  กําหนดใหหัวหนาแผนกทุกคนรับรู  มีการประชุมชี้แจง
และเอาไปถือปฏิบัติ  ผูบริหารระดับตาง ๆ ตองนําเสนอแผนงานในหนวยงาน  จะตองสอดคลองกับ
แผนกลยุทธหลักของหนวยงานดานการบริการ  เปาหมายประจําป  และคําขวัญดานการบริการ 
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4)  ศึกษาวิเคราะห  และออกแบบระบบการบริหารงานที่สอดคลองกับนโยบาย
ดานบริการและเอื้อใหแผนกลยุทธดานบริการที่กําหนดไวสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิผล 
มีการวิเคราะหระบบการบริการในแตละวงจรบริการ  โดยใชหลักความรวดเร็ว  และมีมาตรฐาน
ดานความพอใจในทุกจุดที่ใหบริการ  มีการวางผังหนวยบริการใหไหลไดคลองตามลําดับทํางานใหงาย 
ผูใหบริการและผูรับบริการเขาใจ  จัดทําหนังสือคูมือการบริการที่เหมาะกับหนวยงานในแตละหนาที่
แจกโดยเนนการเขียนที่อานงายเขาใจงาย ใชเปนคูมือ ตัดสินใจไดงาย 

5)  มีโครงการสรางจิตสํานึก  การใหบริการที่ดี  และการพัฒนาความสามารถ
ในการใหบริการอบรมขาราชการทุกดานเรื่องการบริการ  จัดสัมมนาใหขาราชการแตละกลุมรูจักวิธีการ
จัดทํารายงาน  การใหบริการแกประชาชน  หาจุดออนในดานการบริการของตนและใชเปนเครื่องมือ
ชวยวางแผนปรับปรุงงานบริการตอไป จัดบรรยายพิเศษดานประสบการณการบริการ จัดทัศนศึกษา
ดูงานการบริการในองคกรที่นาทําเปนแบบอยาง จัดนิทรรศการสงเสริมงานบริการจัดประกวดคําขวัญ
การบริการที่ดี  จัดการประกวดและใหรางวัล  เชน  การขึ้นเงินเดือน  2  ขั้นแกขาราชการดีเดน
ดานบริการ  ใหรางวัลพิเศษแกขาราชการที่ประชาชนคัดเลือกวาใหบริการดีเยี่ยม 

6)  การปรับปรุงยกระดับโครงสรางพื้นฐานที่เอื้อตอการใหบริการ  การปรับปรุง
อาคารสถานที่ใหสวยงาม  สะดวกสบาย  เพื่อผูที่มาติดตอจัดทํามาตรฐานเอกลักษณของหนวยงาน 
มีปายชื่อผูใหบริการ  รณรงคดานความสะอาดเรียบรอย  ทั้งที่ทํางาน  หองน้ํา  สภาพแวดลอมทั้งภายใน
ภายนอกสถานที่ทํางานและใหบริการ 

7)  การยกระดับมาตรฐานการบริการ  โดยเสริมเครื่องอํานวยความสะดวก  เครื่องมือ
เครื่องใชเทคโนโลยี  การใชระบบขอมูลทางการบริการยุคใหม  การใชระบบคอมพิวเตอรเขามาชวย
ดานขอมูลและใหบริการ  ปรับปรุงพัฒนาระบบสื่อสารที่ทันสมัย  เชน  มีโทรศัพทสาธารณะทุกจุด 
มีเครื่องโทรสารทุกหนวยงาน  ใชระบบสํานักงานอัตโนมัติเพื่อใหคุณภาพบริการดีขึ้น  

8)  รณรงคปลูกฝงวัฒนธรรม  ในการใหบริการขององคการกําหนดไวในหนาที่งาน
ของทกุหนวยงานวางานสําคญั  คือ  การใหบริการ  ปลูกฝงคําขวญั  การอบรม  หรือแผนปายใหทกุคน
ตระหนกัวาการสรางความพึงพอใจคือหวัใจของการใหบริการ 

9)  จัดคณะทํางานเพื่อดําเนินโครงการปรับปรุงงานบริการ  คณะทํางานทําแผนกลยุทธ
ดานบริการ  รณรงคสรางเอกลักษณและเสริมภาพลักษณองคกร  ตรวจสอบมาตรฐานงานบริการ 
ประกวดโครงการบริการดีเดนและจิตสํานึกเปนพฤติกรรมเริ่มแรกที่จะทําใหบุคคลตระหนักและ

รูสึกหนาที่ที่ตนเองตองปฏิบัติเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  บุคคลจะเกิดจิตสํานึกในการทํางานได 
ตอเมื่อไดรับการจูงใจหรือการชี้นําใหรูถึงความสําคัญของหนาที่  และจิตสํานึกเปนการแสดงถึง
การปฏิบัติตามภาระหนาที่ในอาชีพของตนเอยางเต็มกําลังความสามารถ  ที่เปยมไปดวยคุณธรรม
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จริยธรรมที่ดีงาม  และสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงการมีจิตสํานึกตออาชีพการใหบริการ  มีดังนี้  (วิภาพร 
มาพบสุข, 2545, หนา 40) 

(1) รูความตองการของผูที่มารับบริการวาเขาตองการความชวยเหลือ  ผูใหบริการ
จึงควรใหความชวยเหลือดวยความเต็มใจ  มีอัธยาศัยที่ดี 

(2) ยิ้มแยมแจมใสในขณะปฏิบัติหนาที่ 
(3) ใชคําสุภาพ  ออนโยน  และใหเกียรติแกผูมารับบริการ 
(4) ใหความยุติธรรมแกผูรับบริการเสมอกัน  กลาวคือใครมากอน  ควรไดรับ

การบริการกอน  เพราะการบริการแกผูที่มาทีหลังกอน  ยอมจะทําใหผูที่มากอนเกิดความไมพอใจ 
และอาจเกิดการโตเถียงกันขึ้นได 

(5) ใหการบริการอยางรวดเร็ว  ทันใจ  ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของผูบริการจะตองมี
ความกระตือรือรนทํางานดวยความรวดเร็ววองไว 

(6) มีบุคลิกภาพนาเชื่อถือ  ทํางานไดถูกตอง  ไมมีความผิดพลาดแมจะเปน
งานบริการเล็ก ๆ นอย ๆ เพราะการใหบริการผิดพลาดถือวาเปนความบกพรองในหนาที่  และ
อาจทําใหเสียภาพพจนของหนวยงาน 

(7) มีสมาธิดใีนการทํางาน  เชน  มีสมาธิในการฟง  การพูด  และการแกไขปญหา
ใหแกผูมารับบริการ 

(8) มีความเมตตา  เห็นใจ  และพรอมที่จะชวยเหลือผูมารับบริการเสมอ 
(9) มีความอดทนตอการปฏิบัตหินาที่  เชน  อดทนตอสภาพอากาศที่รอนอบอาว

ในขณะปฏิบัติงาน  อดทนตอคําพูดและอารมณไมดีของผูมารับบริการ  อดทนตอการทํางานลวงเวลา 
แมจะพนเวลาปฏิบัติงานแลว  แตผูมารับบริการยังไมเสร็จกิจธุระที่มาติดตองาน  ก็ควรบริการกิจนั้น ๆ 
ใหเสร็จเรียบรอย 

10)  การพัฒนาการใหบริการในเชิงรุก  ตามหลักการใหบริการแบบครบวงจร 
เปนการใหบริการในเชิงรุกที่จะตองเปนไปตามหลักการ โดย  ชูวงศ  ฉายะบุตร  (2536,  หนา 11) 
ไดใหแนวคิดเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติในสวนงานของราชการที่มีกฎหมายเปนแนวทาง 
ซ่ึงตรงกับการบริหารอาคารชุดที่มีพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522  เปนหลัก  ดังนั้นผูวิจัย
จึงไดนํามาประยุกตใชโดยการปรับปรุงเนื้อความที่ระบุภาครัฐและประชาชน  มาเปนนิติบุคคล
อาคารชุด  ที่ใหบริการแกเจาของรวมและผูใชอาคาร  ซ่ึงสามารถนําแนวทางมาใชไดจริงในบางขอ
และบางสวนของเนื้อความ  ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ยึดการตอบสนองความตองการ  ความจําเปนของผูใชบริการเปนเปาหมาย
การบริการของนิติบุคคลอาคารชุดในเชิงรับ  เนนการใหบริการตามระเบียบแบบแผนและลักษณะ
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ที่เปนอุปสรรคตอการใหบริการ  เชน  ผูใหบริการที่มีทัศนคติวา  การใหบริการจะเริ่มขึ้นก็ตอเมื่อ
มีผูมาติดตอขอรับบริการมากกวาที่จะตองรูวาตนมีหนาที่ตองจัดบริการใหแกเจาของรวมและผูใช

อาคารตามสิทธิประโยชนที่เขาควรจะไดรับการกําหนดระเบียบปฏิบัติมีลักษณะที่เนนการควบคุม

มากกวาการสงเสริมการติดตอขอรับบริการตองใชเอกสาร  หลักฐานตาง ๆ เปนจํานวนมาก 
ผานการตัดสินใจหลายขั้นตอนซึ่งบางครั้งเกินกวาความจําเปน  ผูใหบริการคิดวาตนมีอํานาจ
ที่จะบันดาลผลไดเสียแกเจาของรวมและผูใชอาคาร  การดําเนินความสัมพันธตาง ๆ จึงเปนไปในลักษณะ
ที่ไมเทาเทียมกัน  นําไปสูปญหาตาง ๆ โดยผูใหบริการตองถือวาการใหบริการเปนภาระหนาที่ 
ที่ตองดําเนินการใหอยางตอเนื่อง  โดยจะตองพยายามจัดบริการใหครอบคลุมผูที่อยูในขายที่ควรจะไดรับ
บริการทุกคน  การวางแผน  การเตรียมการตาง ๆ ใหพรอมที่จะใหบริการ  พัฒนาความรวดเร็วในขั้นตอน
การใหบริการ  เชน  การรายงาน  การติดตามผล  การจัดเก็บเอกสารตาง ๆ เพื่อใหวงจรของการใหบริการ
สามารถดําเนินการตอเนื่องไปไดอยางรวดเร็ว  เชน  การแจงยายปลายทางซึ่งสํานักทะเบียนปลายทาง
จะตองการยืนยันหลักฐานทางทะเบียนจากสํานักงานทะเบียนตนทาง เปนตน 

(2) การใหบริการตองเสร็จสมบูรณ เปาหมายของการใหบริการเชิงรุกแบบครบวงจร
อีกประการหนึ่ง  คือ  ความเสร็จสมบูรณของการใหบริการตามสิทธิประโยชนที่ผูรับบริการจะตองไดรับ
โดยผูรับบริการไมจําเปนตองมาติดตอบอยครั้งนัก  ควรบริการใหแลวเสร็จในการติดตอเพียงครั้ง
หรือสองครั้ง  และพยายามที่จะใหบริการในเรื่องอื่น ๆ ที่สมควรไดรับดวย  

(3) ความกระตือรือรนในการใหบริการ  เปนเปาหมายสําคัญอีกประการหนึ่ง
ในการพัฒนาการเชิงรุก  เนื่องจากประชาชนมีความรูสึกวาการติดตอขอรับบริการ  เปนเรื่องที่ยุงยาก 
เจาหนาที่ไมคอยเต็มที่จะใหบริการ  จึงมีทัศนคติไมดีตอการบริการของเจาหนาที่นําไปสูปญหาของ
การสื่อสารทําความเขาใจกัน  ดังนั้นหากเจาหนาที่ผูใหบริการพยายามใหบริการดวยความกระตือรือรนแลว
จะทําใหผูรับบริการเกิดความรูสึกที่ดี  ยอมรับฟงเหตุผล คําแนะนําตาง ๆ มากขึ้น  เต็มใจมารับบริการ
เร่ืองอื่น ๆ อีก    

(4) การใหบริการดวยความถูกตองสามารถตรวจสอบได  การใหบริการ
ที่เสร็จสมบูรณ  จะตองมีความถูกตองชอบธรรมทั้งในแงนโยบายและระเบียบแบบแผนของ
คณะกรรมการควบคุมการจัดการ ถูกตองในเชิงศีลธรรมจรรยาดวย     

(5) ความสุภาพออนนอม  ผูใหบริการจะตองปฏิบัติตอ ผูมาติดตอดวยความสุภาพ
ออนนอม  จะทําใหผูรับบริการมีทัศนคติที่ดี  ทําใหการสื่อสารทําความเขาใจระหวางกันเปนไปไดงาย
ยิ่งขึ้น  ความสุภาพออนนอมในการใหบริการจะเกิดขึ้นไดก็โดยการพัฒนาทัศนคติของผูใหบริการ
ใหเขาใจวาตนมีหนาที่ในการใหบริการและเปนหนาที่ที่มีความสําคัญรวมทั้งมีความรูสึกเคารพในสิทธิ

และศักดิ์ศรีของผูมาติดตอขอรับบริการ 
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(6) ความเสมอภาค  การใหบริการแบบครบวงจร  จะตองถือวานิติบุคคลอาคารชุด
มีหนาที่จะตองใหบริการโดยเสมอภาคกัน  การใหบริการตองเปนไปภายใตระเบียบแบบแผนเดียวกัน 
และไดรับผลที่สมบูรณภายใตมาตรฐานเดียวกัน  ไมวาผูรับบริการจะเปนใครก็ตาม  ตองคํานึงถึง
ความเสมอภาคในโอกาสที่จะไดรับบริการดวย 
  11)  การระวังความพึงพอใจของผูรับบริการ  ทั้งนี้  ในการพฒันาคณุภาพการใหบริการ
ในภาคเอกชนนั้น  นอกจากการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรแลว  สิ่งที่จะตองนํามาประกอบ
ในการพัฒนาการใหบริการคือ  การจูงใจ  และความพึงพอใจในการใชบริการของผูที่มารับบริการ  
  12)  ลักษณะของการบริการที่ดี  การใหบริการที่จะใหประทับใจผูรับบริการนอกจาก
ตัวพนักงานจะมีคุณสมบัติที่ดีแลว  บริการจะตองเปนบริการที่ดีดวย  ซ่ึงลักษณะบริการที่ดีมี  ดังนี้ 
(อุนเรือน  มงคลชัย,  2540,  หนา 17) 

(1) สะดวก  รวดเร็ว  ถูกตอง  งานมีประสิทธิภาพ 
(2) ผูใหบริการมีอัธยาศัยดี สรางความประทับใจใหแกผูรับบริการ ใหความเปนกันเอง 

   เอาใจเขามาใสใจเรา  มีมนษุยสัมพันธที่ด ี
(3) ใชกฎ  ระเบียบที่งาย  ไมซับซอนมีแบบพิมพที่กรอกงาย  ลดขั้นตอน

ในการติดตอในการขอรับบริการ  มีการปรับปรุงขั้นตอนอยูเสมอ 
(4) มีการประชาสัมพันธที่ดี 
(5) ทํางานตรงตามเวลา 
(6) สถานที่สะดวกสบาย  มีอุปกรณพรอม  สามารถติดตอกับงานที่เกี่ยวของ

ไมไกลนักหรือควรรวมการใหบริการไวในจุดเดียว 
(7) บริการดวยความเสมอภาคเพื่อสรางความพอใจใหกับผูรับบริการ  พยายาม

สนองตอบความตองการใหเปนที่ประทับใจ 
(8) ไมเรียกรองสิ่งใด ๆ  
(9) มีเจาหนาที่เพียงพอ  ที่ไดรับการฝกฝนมาดวยความชํานาญ  เจาหนาที่ระดับลาง 

สามารถตัดสินใจไดในบางเรื่อง 
(10)   ใหบริการกอน  และหลังเวลาปกติ  หรือใหบริการในวันหยุด 
(11)   สามารถตรวจสอบการใหบริการไดวา  มีปญหาที่ใด  เมื่อมีปญหาสามารถ

คนหากฎ  และระเบียบไดทันที 
 13)  ขอปฏิบัติของการบริการที่ดี  ที่จะทําใหผูรับบริการประทับใจ  เกิดความพึงพอใจ 
นอกจากเจาหนาที่จะมีคุณสมบัติที่ดีแลว  บริการที่ใหจะตองเปนบริการที่ดีดวย ซ่ึงนันทพร  รัฐถาวร 
(2543,  หนา 24)  สรุปไดวา  การใหบริการที่ดีจะตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
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 (1)  สะดวกและรวดเร็ว  การติดตอจะตองสะดวกไมสลับซับซอนทั้งในดาน
การจัดสํานักงานและแบบฟอรมตาง ๆ ที่จะตองกรอก  เมื่อมีปญหาสามารถสอบถามได  ตองชี้แจง
ถึงสาเหตุ 
  (2)  สมบูรณและถูกตอง  การทํางานใดอยางเรงดวน  มักจะกอใหเกิดความผิดพลาด
ไดงาย  ในกรณีเชนนี้แกไขดวยการศึกษากฎระเบียบใหชัดเจน  เพื่อสามารถตัดสินใจดําเนินการไดทนัที
เพื่อใหงานมีความถูกตอง คุมครองผลประโยชนของผูรับบริการได 
 (3)  ทั่วถึง  การบริการจะตองใหทั่วถึงแกผูมาติดตอทุกระดับ  โดยมิใชเลือกปฏิบัติ
เฉพาะบุคคลที่มีฐานะทางสังคมเทานั้น  จะตองใหความสําคัญอยางทั่วถึง  โดยปราศจากความลําเอียง 
 (4)  เปนธรรม  ตองใหบริการอยางเปนธรรม  ใหบริการตามลําดับของผูที่มาถึง
กอนหลังมิใหมีการใชอภิสิทธิ์ลัดขั้นตอน 
 14)  ลักษณะเฉพาะของการใหบริการทีเ่ปนพฤติกรรม  การกระทํา  หรือเปนการปฏิบัติการ
ซ่ึงมีลักษณะ ดังนี้ (ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ,  2547,  หนา 27) 
 (1)  ความไมมีตัวตน  หรือไมสามารถจับตองได  (Intangibility)  การใหบริการ
ไมสามารถมองเห็น  จับตอง  และสัมผัสไมได  จะเกดิความรูสึกไดเมื่อมกีารซื้อหรือใหกระทํา 
 (2)  ความแตกตางของการบริการในแตละครั้ง  หรือไมแนนอน  (Variability) 
ลักษณะของการบริการไมแนนอน  ขึ้นอยูกับผูใหบริการเปนใคร  จะใหบริการเมื่อใด  ที่ไหน  และ
อยางไร  โดยองคการจะตองสรางความเชื่อมั่นวาจะสามารถใหบริการไดดี  เพราะความแตกตาง
ในดานคุณภาพการใหบริการที่ตองอาศัยคนในการใหบริการ  จะใหบริการดวยจิตใจอยางแทจริง
ตองขึ้นกับองคประกอบอื่น ๆ ทั้งในดานรางกายและจิตใจ  ดังนั้น  ผูบริหารที่ดีจะตองมีการฝกอบรม
บุคลากรอยางสม่ําเสมอ  และตองทําการสุมทดลองใชบริการ  โดยไมใหบุคลากรนั้น ๆ รูตัว  
เพื่อจะประเมินผลบุคลากรหลังจากการฝกอบรม 
 (3)  ไมสามารถแบงแยกใหบริการ  (Inseparability)  การบริการจะเกิดขึ้นพรอมๆ กัน
ระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ  ผูใหบริการรายหนึ่งสามารถใหบริการไดเพียงหนึ่งเดียว
ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งเทานั้น  ผูใหบริการแตละคนมีลักษณะเฉพาะตัวที่ไมสามารถใหคนอื่นบริการแทน
ไดเหมือนตนเอง  สงผลใหการใหบริการมีขอจํากัดในเรื่องของเวลา  จึงจะตองกําหนดมาตรฐาน
ดานเวลาใหบริการใหรวดเร็ว 
 (4)  ไมสามารถเก็บไวได  (Perishability)  การบริการไมสามารถผลิตเก็บไวได
เหมือนสินคา  ถาความตองการมีสม่ําเสมอ  การใหบริการจะไมมีปญหา  แตถาลักษณะความตองการ
ไมแนนอน  จะทําใหเกิดปญหา  คือบริการไมทันความตองการ  หรือถาไมมีผูรับบริการในชวงเวลาใด
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เวลาหนึ่ง  ผูใหบริการจะวางงาน  ทําใหเกิดการสูญเสียคาใชจายดานแรงงานโดยเปลาประโยชน 
ไมกอใหเกิดรายได  จึงตองมีบุคลากรใหเหมาะสม 
 (5)  ความตองการที่ไมแนนอน  (Fluctuating  Demand)  ความตองการการใชบริการ
ไมแนนอน  ผูรับบริการมากนอยขึ้นกับชวงเวลาและความจําเปน จึงตองมีการบริหารจัดการ
การใหบริการใหเหมาะสมกับความตองการที่มีไมแนนอนนี้ใหได 
 15)  ความแตกตางลักษณะเฉพาะของการใหบริการนี้ สอดคลองกับ คอตเลอร (Kotler, 
2000, p. 438)  ที่วา  การใหบริการมีลักษณะเฉพาะดานที่มีความแตกตางจากสินคา  4  ประการ 
ผูบริหารธุรกิจทางบริการตองมีความเขาใจความแตกตางดังกลาว  เพราะมีความสาํคญัตอการออกแบบ
โปรแกรมทางการตลาดใหรองรับกับลักษณะเฉพาะดานของการบริการ  4  ประการ  ดังตอไปนี้ 
  (1)  การบริการไมคงที่สามารถเปลี่ยนแปลงได  (Variability)  ระดับคุณภาพ 
การใหบริการเปลี่ยนแปลงตามผูใหบริการ  เวลา  หรือสถานที่  ยกตัวอยางเชน  การบริการเสริมสวย
ดานทรงผม  ชางตัดผมแตละคนจะมีฝมือ  และประสบการณตัดแตงทรงผมแบบเดียวกันที่แตกตางกัน 
อาจจะมีการดัดแปลงทรงผมใหเหมาะสมกับสังคมในปจจุบัน  เปนตน  ลูกคาตองหาขอมูลงานบริการ
ที่ตองการเพิ่มเติม  เพื่อชวยในการตัดสินใจ  ผูใหบริการสามารถลดขอจํากัดของการบริการในเรื่องนี้ 
โดยการควบคุมคุณภาพ  เริ่มตนจากการคัดเลือก  และฝกอบรมพนักงานที่ใหบริการลูกคาใหมีความรู 
ความสามารถ  และทักษะเปนมาตรฐานเดียวกัน  กําหนดขั้นตอนการใหบริการในรูปแบบพิมพเขียว
ของการใหบริการ  (Service  Blueprint)  ซ่ึงแสดงขั้นตอนการใหบริการ  และกระตุนเตือนพนักงาน
ตองระวังจุดที่มีโอกาสผิดพลาดรวมถึงการตรวจสอบความพอใจของลูกคาโดยวิธีการรับฟงขอเสนอแนะ

จากลูกคา  การวิจัยตลาด ฯลฯ 
 (2)  การบริการไมสามารถแบงแยกได  (Inseparability)  ผูใหบริการ  และผูรับบริการ
มีปฏิสัมพันธ  (Interactive)  ระหวางกันสูง  เนื่องมาจากการผลิต  และการบริโภคงานบริการ
ตองเกิดขึ้นพรอมกัน  ซ่ึงมีความแตกตางจากสินคาที่สามารถผลิตเปนชิ้นงานไวในคลังสินคากอน 
เพื่อรอจัดจําหนายตอไป  ดังนั้น  การใหความรวมมือระหวางผูใหบริการ  และผูรับริการเปนประโยชน
ตอทั้ง  2  ฝาย  ธุรกิจบริการตองเพิ่มความสามารถในการผลิตงานใหบริการสําหรับลูกคาเปนกลุมที่มี
จํานวนลูกคาหลายคน เชน การจัดฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ เพื่อเพิ่มการใหบริการมีประสิทธิภาพ 
และรวดเร็ว 
   (3)  ไมสามารถเก็บรักษาการบริการไวได  (Perish  ability)  ผูประกอบการธุรกิจ
บริการไมสามารถเก็บรักษางานบริการเพื่อนํามาใชภายหลังได  สงผลตอชวงเวลาที่มีลูกคาจํานวนนอย 
หรือไมมีลูกคา  ธุรกิจงานบริการจึงเสียโอกาสในการขายอยางมาก  เชน  การกอการรายที่สงผลตอ
การเดินทางโดยเครื่องบิน  จะพบวามีจํานวนที่นั่งบนเครื่องบินวางเปนจํานวนมาก  เปรียบเทียบกับ
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ชวงเทศกาลทองเที่ยว  เปนปจจัยสนับสนุนใหคนเดินทางจะพบวามีที่นั่งไมเพียงพอกับผูโดยสาร
จํานวนมาก  นักการตลาดบริการจึงตองมีวิธีการจัดการอุปสงค  อุปทานอยางมีประสิทธิภาพ 
  (4)  การบริการไมมีตัวตน  (Intangibility)  ลูกคาไมสามารถใชประสาทสัมผัส
ทั้ง  5  ในการประเมินผลงานบริการกอนการตัดสินใจซื้อ  เพราะงานบริการไมมีตัวตน  ดังนั้น  ลูกคา
มีความเสี่ยงสูงในการตัดสินใจใชงานบริการ  ซ่ึงลูกคาจําเปนตองศึกษาหาขอมูลจากลุมลูกคาที่มี
ประสบการณโดยตรงกับงานใหบริการประเภทเดียวกัน  หรือจากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่นาเชื่อ 
ตองนําเสนอคุณภาพของการใหบริการผานสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่สามารถจะสังเกตได  เชน สถานที่
ใหบริการที่มีความสะอาดและปลอดภัย พนักงานที่มีความรู  ความสามารถ  และมีความเชี่ยวชาญ 
เครื่องมือ  อุปกรณที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ  สัญลักษณองคกรที่ส่ือความหมายแสดงความสามารถ
ในผลงานใหบริการที่ตอบสนองความตองการ  และรับประกันความพึงพอใจ 
  16)  คุณสมบัติของผูใหบริการ  เพื่อจะสรางคุณภาพในการใหบริการ  เพื่อใหเกดิ
ความพึงพอใจ  จึงตองเขาใจถึงคุณสมบัติของผูใหบริการ  ดังนี้  (สมชาติ  กิจยรรยง, 2543, หนา 42) 
 (1)  รักงานบรกิาร  มีจิตใจทีช่อบใหบริการชวยเหลือ  ดูแล  คุมครองผูใชบริการ 
  (2)  รูงานรูหนาที่  มีความรอบรูในรายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน 
 (3)  มีความกระตือรือรน  มีความคลองตัวในการใหบริการชวยเหลือ  ดูแลเอาใจใส 
ดวยความตั้งใจที่ดี 
 (4)  อดทน  สนใจ  ตองมีความอดทนตอสภาพ  หรือสถานการณตาง ๆ เชน 
อดทนตอการตําหนิ รองเรียน หรือคําบน 
  (5)  มีอัธยาศัยไมตรี  เพื่อใหบริการดวยมิตรภาพที่ดี  ซึ่งตองรูจักสังเกต  หรือ
สอบถามปญหาความตองการของผูใชบริการ 
  (6)  มีความยิ้มแยม แจมใส  ตองสรางบรรยากาศที่ดี เพื่อใหเกิดความราบรื่น 
  (7)  มีไหวพริบปฏิภาณ  ตองรูจักแกปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได 
  (8)  ประสานงานเปนเลิศ  ความสัมฤทธิผลในการบริการเกิดจากทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ  มีการประสานงานที่ดีที่ตองเกี่ยวของสัมพันธกัน 
    (9)  เกิดความจดจํา  ใชขอมูลจากการบันทึกเอกสารหรือคอมพิวเตอรรวบรวมขอมูล 
หรือใหชวยจํา 
    (10)  น้ําใจงดงาม  เปนการสรางน้ําใจใหกับผูใชบริการ  โดยการสรางคําขวัญ 
สมิต  สัชฌุกร  (2545, หนา 23-27)  มีแนวคิดที่สอดคลองกันในการพิจารณา  คุณสมบัติของผูใหบริการ
วาเหมาะสมกับงานใหบริการนั้น  ควรมีลักษณะ  ดังนี้ 
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ก. มีจิตใจรักงานบริการ  คนเราจะทําสิ่งหนึ่งส่ิงใด  ดวยความสมัครใจ
ทุมเทแรงกายแรงใจใหแกส่ิงนั้น  ยอมเกิดจากความมีใจรักเปนทุนเดิม  ดังจะเห็นไดจากการทีเ่ราใหเวลา
ใหความเอาใจใสสนใจกับงานอดิเรกไมวาจะเปน  งานเขียนหนังสือ  งานปลูกตนไม  หรืองานเก็บสะสม
ส่ิงของหายาก  ซ่ึงตองใชความมุงมั่นมานะเพียรพยายามเปนพิเศษมากกวาปกติในหนาที่ประจาํ 
ซ่ึงเปนงานที่ไดรับมอบหมายใหทํา  ไมไดเกิดจากความสมัครใจ  เวนเสียแตงานในหนาที่เปนงานที่เรารัก 
ชอบ  และถนัด  เราก็จะเกิดความสมัครใจทํา  ซ่ึงเปนผลใหเราเอาใจใสตองานนั้น  งานบริการกเ็ชนกนั 
ผูซ่ึงจะทําไดดีก็จะตองมีใจรักและชอบงานบริการ 

ข. มีความรูในงานที่จะบริการ  งานใหบริการตองการความถูกตอง
ครบถวนสมบูรณเปนสิ่งสําคัญ  ดังนั้น  ผูซ่ึงจะทํางานบริการในเรื่องใดจําเปนตองมีความรู  ความเขาใจ
ในงานที่ตนจะตองใหบริการอยางถูกตอง  มิฉะนั้นจะกอใหเกิดความผิดพลาดแกงานบริการนั้น ๆ ได 
เพื่อใหมีคุณลักษณะเพียงพอแกการเปนผูใหบริการในงานที่ตนรับผิดชอบ 

ค. มีความรูในตัวสินคาหรือบริการ  เหตุผลที่วา  ผูทํางานบริการจําเปนตอง
มีความรูในตัวสินคา  หรือบริการที่ตนจะเปนผูใหบริการ  เพราะการใหความรู  และสารสนเทศ 
(Information)  เกี่ยวกับสินคาหรือบริการเปนสวนสําคัญของงานบริการ  เปนงานบริการขั้นพื้นฐาน
ที่ทุกคนจะตองทําในแตละหนาที่  หากผูทํางานบริการไมมีความรูในตัวสินคาและบริการแลว 
ก็ไมสามารถอธิบายหรือใหคําชี้แจงเปนการชวยเหลือแกผูรับบริการได 

ง. มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติตน  ผูทํางานบริการจะตองติดตอสัมพันธ
เกี่ยวของกับคนตาง ๆ มากหนาหลายตา  การวางตนจึงเปนสิ่งสําคัญ  เพราะเปนพันธะผูกพัน
ตอผลที่ไดกระทําลงไป  หากการปฏิบัติตนเปนผลใหผูรับบริการพึงพอใจก็ดีไป  แตในทางตรงกันขาม
การปฏิบัติตน ที่เปนผลใหผูรับบริการเกิดความไมพอใจ  ก็ยอมจะสงผลเสียตองานใหบริการได 
การปฏิบัติตนเปนเรื่องที่ตองระมัดระวังทั้งดานกายและวาจา  เนื่องจากเปนสิ่งปรากฏใหเห็นไดงาย 
ทั้งจากการแตงกาย  การแสดงกิริยามารยาท  การพูด  การสื่อสารทั้งที่ใชถอยคําและไมใชถอยคํา 

จ. มีความรับผิดชอบตองานในหนาที่  ผูใดที่ขาดความรับผิดชอบ  
ยอมไมอาจทํางานใดใหสําเร็จได  เพราะความรับผิดชอบเปนเงื่อนไขสําคัญที่จะทําใหงานบรรลุผล 
ผูซ่ึงไมมีความรับผิดชอบ  ยอมจะไมผูกพันตอผลของการกระทํา  อาจเพิกเฉยละเลยตอส่ิงที่ควรทํา
เพื่อใหเกิดผลดีตองานบริการไมเอาใจใสตอการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ  หรือทําหนาที่
ในการใหบริการอยางเสียไมได  ความรับผิดชอบตองานในหนาที่จึงเปนคุณลักษณะที่สําคัญมาก 

ฉ. มีความรับผิดชอบตอลูกคาหรือผูใชบริการในดานการตลาด  การขายและ
งานบริการ  เราปลูกฝงทัศนคติใหเห็นความสําคัญลูกคา  หรือผูใชบริการดวยการยกยองเปรียบเทียบ
ใหสูงสงตาง ๆ นานา  และไมวาลูกคาจะเปนอยางไร  เรายังตองยอมตั้งสมมติฐานวา “ลูกคา
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เปนฝายถูกเสมอ”  ทั้งนี้ก็ใหเพื่อมีความรับผิดชอบตอลูกคาหรือผูใชบริการอยางดีที่สุด  เมื่อใดก็ตาม 
ที่ผูใหบริการมีการผูกพันตนตอผลของการกระทําหรือพันธกิจที่ดีตอลูกคาหรือผูใหบริการ

ยอมเปนหลักประกันไดวา  จะมีการใหบริการอยางมีคุณภาพ  เพราะจะระมัดระวังที่จะสรางความพอใจ 
และสนองตอบความตองการของลูกคาอยางสอดคลองถูกตองและครบถวน 

ช. มีทัศนคติตองานบริการดี  การบริการในความหมายก็บงบอกแลววา
เปนการใหความชวยเหลือ  ผูทํางานบริการเปนผูใหจึงตองมีความคิดความรูสึกตองานบริการ
ในทางที่ชอบ  และเต็มใจที่จะใหบริการ ถาผูใดมีความคิดรูสึกไมชอบงานบริการ  แมจะพอใจ
ในการรับบริการจากผูอ่ืน  ก็ไมอาจจะทํางานบริการใหเปนผลดีได  ทัศนคติมีอิทธิพลตอกระบวนการคิด
ของผูทํางานบริการเปนอันมาก  ถาบุคคลใดมีทัศนคติตองานบริการดี  ก็จะใหความสําคัญตองาน
ใหบริการ  และปฏิบัติงานอยางเต็มที่  เปนผลใหงานบริการมีคุณคาและนําไปสูความเปนเลิศ 

ซ. มีจิตใจมั่นคงไมโลเล  ผูทํางานบริการจะตองมีความมั่นคงในจิตใจ 
ไมวาจะมีส่ิงหนึ่งสิ่งใดมากระทบก็จะตองตั้งสติ  ระลึกถึงงานบริการเปนสําคัญ  หากมีอารมณออนไหว 
เกิดเหตุการณใดมากระทบจิตใจ  ทําใหเกิดปฏิกิริยาในทางรายอยางรุนแรงยอมจะทําใหการบริการ
มีผลเสียไปได  ในการบริหารงานใหบริการมีนโยบายควบคุมการทํางานใหเปนไปตามแผนการใหบริการ 
ผูทํางานใหบริการจะตองปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด  แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนไป  ผูทํางานบริการก็จะตองปรับวิธีการใหบริการโดยไมโลเล
ยึดถืออยูในนโยบายเดิม 

ฌ. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  ผูทํางานบริการ  เปนผูที่อยูกับหนางาน
ไดพบเห็นเหตุการณตาง ๆ เปนประสบการณตรง จึงควรมีความคิดใหม ๆ ในการปฏิรูปงานบริการไดดี 
ไมควรยึดติดอยูกับการใหบริการที่เคยทํามาอยางไรก็ทําไปอยางนั้น  เปนการสานตองานที่ไมดีเลย
ไมเกิดการพัฒนา  ควรที่จะเปนผูมีลักษณะเฉพาะในการคิดเปลี่ยนแปลงใหมใหดีกวาเดิม  มีการคิด
ดัดแปลงการใหบริการที่เหนือกวาเดิม  ทั้งนี้ผูมีความสรางสรรคจะมีการรับรู  และสรางจินตนาการ
จากประสบการณมาใชในการสรางสรรคงานบริการใหดีขึ้น 

ญ. มีความชางสังเกต  ผูทํางานบริการจะตองมีลักษณะเฉพาะตัว  เปนคนมี
ความชางสังเกต  เพราะหากมีการรับรูวาบริการอยางไร  จึงจะเปนที่พอใจของผูรับบริการ  ก็จะพยายาม
นํามาคิดสรางสรรคใหเกิดบริการที่ดียิ่งขึ้น  เกิดความพอใจและตอบสนองความตองการของผูใชบริการ
ไดมากยิ่งขึ้น  การรับรูที่ไดมาจากการสังเกตติดอยูในความทรงจํา  สามารถนํามากอใหเกิดความคิด
สรางสรรคในงานบริการได ผูทํางานบริการที่ไมมีความชางสังเกตจะคิดไมออกและแยกไมไดวา
บริการที่ดีกับบริการที่ไมดีมีจุดแตกตางกันอยางไร 
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ฎ. มีวิจารณญาณไตรตรองรอบคอบ  ในการบริการอาจมีเหตุการณที่เกิดขึน้
เฉพาะหนา  ซ่ึงผูทํางานบริการตองพิจารณาคิดทบทวนใครครวญอยางรอบคอบวา  จะทําประการใดเชน 
ในกรณีขอบริการที่เกินกวาจะปฏิบัติได  การขอสิทธิพิเศษการแลกเปลี่ยนหรือการขอคืนสินคา 
ผูทํางานบริการจึงตองใชวิจารณญาณไตรตรองวาควรจะทําประการใด  มิใชนําเรื่องที่เปนปญหา
มาใหผูบังคับบัญชาตองพิจารณาวินิจฉัยส่ังการในทุกเรื่อง 

ฏ. มีความสามารถวิเคราะหปญหา  ผูทํางานบริการจะตองมีความสัมพันธ
ทั้งโดยตรงและโดยออมกับบุคคลตาง ๆ ซึ่งมีภูมิหลังที่หลากหลายตางกัน  ผูรับบริการสวนใหญ
ก็มีการติดตอสัมพันธดวยตามปกติ  แตบางคนอาจนําปญหามาใหผูทํางานบริการ  ทั้งที่เปนปญหา
เกิดจากดานผูรับบริการทําขึ้น  ดําเนินการลาชาในการใหบริการ  ลวนเปนปญหาผูใหบริการ
จะตองสามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหา  หาสาเหตุที่แทจริงใหพบและคิดหาวิธีแกปญหา  
เปนทางเลือกหลาย ๆ ทาง  และเลือกทางแกปญหาที่ดีที่สุด 

  วีรพงษ   เฉลิมจิระรัตน   (2539, หนา  7)  ที่วาคุณลักษณะ   7  ประการ
แหงการบริการที่ดีนั้น  มีนักบริหารงานใหบริการไดสรรหาคําที่มีความหมายดี ๆ จํานวนหนึ่ง
มารวมกันไดเปน  SERVICE  เพื่อจะใชในการอบรมแกพนักงานบริการวา  “บุคลากรผูใดที่มีคุณลักษณะ 
7  ประการแหงการบริการที่ดีนั้นจะไมมีวันตกงานเด็ดขาด”  ซ่ึงคุณลักษณะที่กลาวถึง  มีดังนี้ 
 S = Smiling & Sympathy  ยิ้มแยมและเอาใจเขามาใสใจเรา  เห็นอกเห็นใจตอ
ความลําบากยุงยากของลูกคา 
 E = Early Response  ตอบสนองตอความประสงค  จากลูกคาอยางรวดเร็วทันใจ 
โดยมิทันไดเอยปากเรียกหา 
 R = Respectful  การแสดงออกถึงความนับถือ ใหเกียรติลูกคา 
 V = Voluntariness Manner  ลักษณะการใหบริการเปนแบบสมัครใจและเต็มใจทํา 
มิใชทําแบบเสียมิได 
 I = Image Enhancing  การแสดงออกซึ่งการรักษาภาพพจนของผูใหบริการ  และ
เสริมภาพพจนขององคการดวย 
 C = Courtesy  กิริยาอาการออนโยน  สุภาพและมีมารยาทดี  ออนนอมถอมตน 
 E = Enthusiasm  มีความกระฉับกระเฉง  และกระตือรือรนขณะบริการจะใหบริการ
มากกวาที่คาดหวังเสมอ 
 องคกรใดสามารถสรางพนักงานของตน ใหสามารถใหบริการไดดวยลักษณะนี้
ได จัดไดวาองคการนั้น สามารถสรางยุทธศาสตรที่จะชวยพัฒนาบุคลากร ใหประสบความสําเร็จ 
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ในการใหบริการไดดีเปนเลิศ สามารถนึกถึงสถานที่ที่เคยไปใชบริการ แลวเกิดความประทับใจมาก 
เพื่อดูวาบุคลากรของสถานที่นั้น มีคุณลักษณะขางตนนี้กี่ขอ 
  17)  พื้นฐานสูความสําเร็จของการใหบริการที่มีคุณภาพ  ที่นําเอาคําวา  SERVICE 
มาแยกตัวอักษรแตละตัว  เปนคําขึ้นตนของความสําเร็จในการใหบริการ  โดยจัดระบบการใหบริการ
ใหมีคุณภาพ  ตองคํานึงถึงองคประกอบสําคัญดังนี้  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542, หนา 89) 

(1) ความพึงพอใจของผูใหบริการ  (Satisfaction)  การใหบริการที่ดีจะตองมี
เปาหมายอยูที่ผูรับบริการเปนหลักสําคัญ  โดยผูใหบริการตองถือเปนหนาที่โดยตรงที่ตองพยายาม
กระทําอยางใดอยางหนึ่ง  ใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  เพราะผูใชบริการ
จะตองมีจุดมุงหมายของการมารับบริการ  และคาดหวังใหมีการตอบสนองความตองการนั้น 
หากผูใหบริการ  (ผูบริหารและผูที่ปฏิบัติงานใหบริการ)  สามารถรูเทาทันหรือรับรูความตองการ
ของผูรับบริการ  และสามารถแสดงพฤติกรรมที่สนองการบริการไดตรงกันพอดี  ผูรับบริการ
ยอมเกิดความพึงพอใจและมีความรูสึกที่ดีตอการบริการดังกลาว  ดังนั้น  คุณภาพของการบริหาร
การบริการและการใหบริการของพนักงานบริการ  นับเปนปจจัยสําคัญที่นําไปสูความสําเร็จ
ของการบริการ  ซ่ึงขึ้นอยูกับการวางแผนการบริการที่ตองสอดคลองกับความคาดหวังของผูรับบริการ 
และการพัฒนาคุณลักษณะของพนักงานใหบริการที่ดี  ไดแก  การเปนผูมีจิตสํานึกของการใหบริการ 
รวมทั้งการมีความรู  ความสามารถ  เจตคติ  ตลอดจนบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการ  นอกจากนั้น
สภาพแวดลอม และบรรยากาศของการบริการที่ดีก็เปนปจจัยที่ไมควรละเลย  การจัดสภาพแวดลอม
ของสถานที่ใหบริการใหสะอาด  เปนระเบียบเรียบรอย สะดวกสบาย  สวยงาม  และมอุีปกรณเครือ่งใช
ที่ทันสมัยสําหรับใหบริการแกผูมาใชบริการ  รวมทั้งบุคลากรผูปฏิบัติงานบริการ  จะชวยเสริมสราง
บรรยากาศของการใหบริการที่สรางความรูสึกที่ดีและความพึงพอใจของการใหบริการทุกระดับ 

(2) ความคาดหวังของผูรับบริการ  (Expectation)  เมื่อผูรับบริการมาติดตอกับ
องคกร  หรือธุรกิจบริการใด ๆ  ก็มักจะคาดหวังที่จะไดรับการใหบริการอยางใดอยางหนึ่ง  ซ่ึงผูใหบริการ
จําเปนที่จะตองรับรูและเรียนรูเกี่ยวกับความคาดหวังพื้นฐาน  และรูจักสํารวจความคาดหวังเฉพาะ
ของผูรับบริการ  เพื่อสนองบริการที่ตรงกับคาดหวัง  ซ่ึงจะทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจหรือ 
อาจเกิดความประทับใจขึ้นได  หากการใหบริการนั้นเกินความคาดหวังที่มีอยู  เปนที่ยอมรับวา
ผูรับบริการมักจะคาดหวังการใหบริการที่รวดเร็วทันใจ  มีประสิทธิภาพ  และแสดงออกดวย
อัธยาศัยไมตรีที่ดีงาม  ทั้งนี้ส่ิงที่ลูกคาคาดหวังไวนั้น  จะแตกตางผันแปรไปตามลักษณะของงานบริการ 
เชน  ความคาดหวังของคนไขที่รอใหแพทยมาตรวจเช็คอาการปวย  ยอมแตกตางจากการคาดหวัง
ของวัยรุนที่ยืนรอเขาแถวเพื่อขึ้นเรือเหาะในสวนสนุก  เพราะคนไขรูสึกไมสบายกจ็ะคาดหวงัใหไดรับ
บริการที่รวดเร็วและเอาใจใสอยางดีเปนพิเศษ  การวิจัยตลาดที่เกี่ยวกับความตองการ  การรับรู  
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การจูงใจ  และเจตคติ  รวมทั้งพฤติกรรมของผูที่เกี่ยวของกับการใหบริการ  จะชวยคนหาขอมูลเกี่ยวกับ
ส่ิงที่ผูรับบริการคาดหวังจากงานใหบริการหรือความตองการบริการใหม ๆ ซึ่งจะเปนการชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการใหบริการใหสามารถดําเนินไปอยางราบรื่น 

(3) ความพรอมในการใหบริการ  (Readiness)  ประสิทธิภาพของการบริการ
ยอมขึ้นอยูกับความพรอมที่จะใหบริการในสิ่งที่ผูรับบริการตองการ  ภายในเวลาและดวยรูปแบบ
ที่ตองการ  ความตองการของบุคคลเปนเรื่องที่ซับซอน  และไมอาจกําหนดใหตายตัวได  เพราะความตองการ
ของแตละบุคคลจะแตกตางกันตามธรรมชาติ  ทั้งแปรเปลี่ยนไปไดทุกขณะตามสถานการณที่เกิดขึ้น 
ความตองการของบุคคลเปนเรื่องที่ซับซอน  และไมอาจกําหนดใหตายตัวได  เพราะความตองการ
ของแตละบุคคลจะแตกตางกันตามธรรมชาติ  ทั้งแปรเปลี่ยนไปไดทุกขณะตามสถานการณที่เกิดขึ้น 
หนวยใหบริการจําเปนตองการสอบดูแลใหบุคลากร  รวมทั้งอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ใหมีความพรอม
อยูตลอดเวลาในอันที่จะสนองบริการ  ไดอยางฉับพลันและทันใจ  โดยเตรียมทุกอยางที่เกี่ยวของกับ
การใหบริการไวพรอมสรรพที่จะใหบริการไดทันทีเมื่อมีผูมารับบริการ 

(4) ความมีคณุคาของบริการ  (Values)  คุณภาพของการใหบริการทีต่รงไปตรงมา
ไมเอาเปรียบลูกคา  ดวยความพยายามที่จะทําใหลูกคาชอบและถูกใจกับบริการที่ไดรับ  ยอมแสดงถึง
คุณคาของการใหบริการที่คุมคาสําหรับผูรับบริการ  อาชีพใหบริการมีลักษณะตาง ๆ กันและมีวิธีการ
ใหบริการที่ไมเหมือนกนั  คณุคาของการใหบริการจึงขึ้นอยูกับสิ่งที่ผูรับบริการไดรับและเกดิความรูสึก
ประทับใจ  เชน  ลูกคาเขาไปในภัตตาคารแหงหนึ่งพนักงานเสิรฟใหการตอนรับดวยความสุภาพ 
รับคําสั่งและนาํอาหารมาเสิรฟถูกตอง  ไมตองรอนาน  อาหารมีรสชาตดิ ี โตะอาหารถูกจดัไวสวยงาม 
ภัตตาคารตกแตงอยางทันสมัย  ไมแออัด  และสะอาดเรียบรอย  หลังจากที่จายเงินคาบริการลูกคา
ไมมีความรูสึกเสียดายเงินที่จายไป  และตั้งใจวาจะกลับมาภัตตาคารนี้อีก  เพราะวาอาหารอรอย 
บริการดีเยีย่ม  เหลานี้แสดงใหเห็นวา  ลูกคาไดรับคุณคาจากการบริการอยางเต็มเปยม 

(5) ความสนใจตอการใหบริการ  (Interest)  การใหความสนใจอยางจริงใจตอ
ลูกคาทุกระดับและทุกคนอยางยุติธรรมหรือการใหบริการเทาเทียมกัน  นับเปนหลักการของ
การใหบริการที่สําคัญที่สุด  ไมวาลูกคาเปนใครก็ตามเขาตองการไดรับบริการที่ดีดวยกันทั้งสิ้น 
ผูใหบริการจึงจําเปนตองสนใจตอลูกคาหรือผูรับบริการที่เขามาติดตอโดยเสมอภาคกัน  การเอาอกเอาใจ
เฉพาะลูกคาที่ซ้ือสินคาครั้งละมาก ๆ หรือลูกคาที่มีฐานะดีแตงตัวดีโดยไมเอาใจตอลูกคาอื่น  
ยอมจะทําใหลูกคาหรือผูรับบริการนั้น  รับรูถึงการปฏิบัติที่แตกตางกันนี้  ซ่ึงการปฏิบัติตอลูกคา
จะตองสุภาพ  ออนโยน  และใหเกียรติลูกคาตลอดเวลา  ผูใหบริการจะตองทราบเทคนิคการใหบริการ
ที่เหมาะสมและเรียนรูพฤติกรรมของลูกคาในการใหความสนใจไดอยางเหมาะสมดวย 
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(6) ความมีไมตรีจิตในการบริการ  (Courtesy)  การตอนรับลูกคาดวยใบหนา
ที่ยิ้มแยมแจมใสและทาทีที่สุภาพออนโยนของผูใหบริการ  แสดงถึงอัธยาศัยของความเปนมิตรและ
บรรยากาศของการใหบริการที่อบอุนและเปนกันเอง  จะสงผลใหผูรับบริการเกิดความรูสึกที่ดีและ
ประทับใจตอการใหบริการที่ไดรับ  คุณสมบัติของผูใหบริการและพฤติกรรมการบริการที่ดี

จึงเปนปจจัยสําคัญในการใหบริการดวยไมตรีจิต  ทั้งนี้ผูใหบริการจะตองมีบุคลิกสงางาม  มีชีวิตชีวา
ยิ้มแยม  แจมใส  พูดจาสุภาพออนโยน  รูจักคนหาความตองการของผูรับบริการที่มีทักษะและจิตสํานึก
ของการใหบริการ 

(7) ความมีประสิทธิภาพของการดําเนินงานบริการ  (Efficiency)  ความสําเร็จ
ของการใหบริการขึ้นอยูกับการบริการอยางเปนระบบที่มีขั้นตอนที่ชัดเจน  เนื่องจากการบริการ
เปนงานที่เกี่ยวของระหวางคนกับคนการกําหนด  “ปรัชญาการบริการ”  พัฒนากลยุทธการใหบริการ
เพื่อการใหบริการที่มีคุณภาพสม่ําเสมอ  ยอมแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการใหบริการ 
ซ่ึงเริ่มตนจากการวิเคราะหวิจัยความตองการปฏิกิริยาตอบสนอง  ความประทับใจของผูรับบริการ 
เพื่อนํามากําหนดเปาหมายของการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ  ใหความสําคัญ
กับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน  ตลอดจนการฝกอบรมบุคลากรผูปฏิบัติงานบริการใหสามารถปฏิบัติงาน
ในหนาที่ไดมาตรฐานคุณภาพของงานใหบริการอยางสม่ําเสมอ 
  18)  คุณลักษณะที่ดีของผูใหบริการ  ซ่ึงกระทรวงมหาดไทย  ไดกําหนดคุณสมบัติ
ของผูใหบริการที่ดีไววาตองเปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตองมีความอดทน  อดกลั้น  ควบคุมอารมณไดดี 
มีใจรักในงานบริการ  มีไมตรีจิต  ชอบชวยเหลือผูอ่ืน  มีความซื่อสัตยสุจริต  รักและเสียสละเพื่อองคกร 
ตองมีความกระตือรือรน  มีความรู  และมีความรับผิดชอบ  โดยมีขอที่ควรปฏิบัติดังตอไปนี้  
  (1)  การปฏิบัติตน  ผูใหบริการควรยึดธรรมะเปนหลักในการบริการ  คือ  ธรรมะ
สรางคน พรหมวิหาร  4  คือ  เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา  และธรรมสรางงาน  อิทธิบาท  4  คือ 
ฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  วิมังสา  และที่สําคัญ  คือ  ความอดทน  อดกลั้น  ควรใชเหตุผล  หลีกเลี่ยง
การใชอารมณ  อีกทั้งหลีกเลี่ยงการโตแยงแสดงความฉุนเฉียว  มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน  
รักษาวินัย  มีความสามัคคี  ชวยเหลือในการทํางานซึ่งกันและกัน  มีมารยาทในการใหบริการและ
แตงกายสุภาพเรียบรอยถูกกาลเทศะ 
  (2)  การปฏิบัติงาน  ผูใหบริการควรชี้แจง  แนะนํา  เพื่อใหผูรับบริการเขาใจถึง
ขั้นตอนวิธีการ  ระยะเวลาของการใหบริการวามีอุปสรรคอยางไร  ตองรวดเร็ว  ถูกตอง  เปนธรรม 
โปรงใส  สามารถใหมีการตรวจสอบได ถามีการรอนานควรสังเกตรีบเขาไปสอบถาม  ควรตองยึดถือ
กฎหมายระเบียบแบบแผนในการทํางาน  แตพยายามลดขั้นตอนการทํางานใหมากที่สุด  เพื่อใหงาน
เร็วยิ่งขึ้นตองสรางศรัทธา  ความเชื่อถือ  และความประทับใจ  ตองปฏิบัติหนาที่แทนกันได  
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เพื่อใหการใหบริการมีความตอเนื่อง  ตองมีคูมือการใหบริการ  เอกสารแนะนํา  มีประกาศหรือ
ปายประชาสัมพันธใหชัดเจน 
  19)  การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  หนาที่ของผูบริหารระดับสูง  เพื่อการใหบริการ
ที่ประชาชนประทับใจ  ยังคงยึดหลักขั้นตอนการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  ดังนี้  (นภดล  เชนะโยธิน,  
2540, หนา 66) 
  (1)  การวางแผน  (Planning) 
  (2)  การจัดองคการ  (Organizing) 
  (3)  การจัดคนเขาทํางาน  (Staffing) 
  (4)  การอํานวยการ  (Directing) 
  (5)  การประสานงาน  (Coordinating) 
  (6)  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  (Reporting) 
  (7)  การจัดสรรงบประมาณ  (Budgeting) 
  20)  การบริหารทุกหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ  จะตองมีชวงการบังคับบัญชาที่เหมาะสม
ผูบริหารจะเอาภารกิจเพื่อการใหบริการประชาชนไปดําเนินการ  ไดดังนี้ 
 (1)  การวางแผน  กําหนดวัตถุประสงคเพื่อการบริการกําหนดภารกิจของ
แตละหนวยงาน  กําหนดมาตรฐานผลงานที่วัดไดชัดเจน  กําหนดเวลาของแผนงานวาจะใหเห็นผล
เมื่อใด 
  (2)  การจัดองคการ  จัดเปนรูปแบบวงจรบริการที่งาย  ขั้นตอนนั้น  วิเคราะหกิจกรรม
ในการใหบริการตาง ๆ วามีความยุงยากเพียงใด  วิเคราะหหนาที่ตาง ๆ วาเหมาะสมจําเปนเพียงใด 
ทบทวนการใชอํานาจตัดสินใจวาทําอยางมีประสิทธิภาพหรือไม 
 (3)  การจัดคนเขาทํางาน  เปนการสรรหาคนที่เหมาะสมกับงาน  การฝกอบรม
และพัฒนาบุคลากรที่เลือกสรรมาแลว  การดูแลรักษาบุคลากรใหมีความผูกพันตองาน 
  (4)  การอํานวยการ  การนําไปปฏิบัติ  การสอนงาน  เปนพี่เล้ียงการใหลองปฏิบัติ
ดวยตนเอง  การใหรางวัลตอบแทนเมื่อทําไดตามเปาหมาย  การจูงใจและการเลื่อนขั้น 
     (5)  การประสานงาน  เพื่อใหดําเนินงานเปนไปดวยดี  มีมาตรฐานบริการ  วัดผล
การใหบริการ  ประเมินผลหาปญหาทั้งทางตรงและทางออม  เพื่อหามาตรการแกไข 
  (6)  การรายงานผลการปฏิบัติงาน   การเก็บรวมรวบขอมูล   รับฟงเสียง
แสดงความคิดเห็นจากประชาชน  วิเคราะหผลการทํางาน  รายงานผลและปอนกลับผลงาน 
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  (7)  การจดัสรรงบประมาณ  วิเคราะหคาใชจาย  และความตองการในทุกรูปแบบ 
จัดสรรทรัพยากรขององคการ  ศึกษาประสิทธิผลการใชงบประมาณในทุกรูปแบบดวย  การวางแผน
และควบคุมงบประมาณ 
  (8)  การใหบริการอยางเสมอภาค  โดยเจตนาของพระราชบัญญัติอาคารชุด 
พ.ศ. 2522  ไดระบุเจตนาไวอยางชัดเจนที่เกี่ยวกับการใหบริการ  อีกทั้งยังมีระบุไวในขอบังคับ
นิติบุคคลอาคารชุดอีกดวย  โดยกลาวถึงการใหบริการแกเจาของรวม  กําหนดใหนิติบุคคลอาคารชุด 
ดําเนินการบริหารจัดการในเรื่องตาง ๆ ใหเปนไปอยางเสมอภาคเทาเทียมกันไดทฤษฎีมาจากพัฒนา
สมมติฐานที่วา  กอนที่บุคคลจะถูกจูงใจใหกระทําสิ่งใด  เขาจะตองพิจารณากอนวา  ความสามารถ
และความพยายามของเขา  จะทําใหไดผลตามที่พึงปรารภนาหรือไม  หรืออาจกลาวนัยหนึ่งไดวา 
การจูงใจใหทํางานเปนความคาดหวังที่ยึดถือของแตละบุคคล  ทฤษฎีความคาดหวังมีสวนประกอบ 
3  ประการ  คือ 
  ก.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง  เพื่อโอกาสที่จะไดรับความสําเรจ็
ในอาชีพในอนาคต  โดยแตละบุคคลจะมีความคาดหวังวา  ถาใชความสามารถโดยมีเครื่องมือ 
มีทรัพยากรชวยในการปฏิบัติงานแลว  จะประสบความสําเร็จตามเปาหมาย และถามีการใชความอุตสาหะ
เพิ่มมากขึ้น  จะไดผลผลิตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  แตถาไมเปนไปตามที่คาดหวังแลว  จะมีผลทําให
ทอใจและเกิดความเบื่อหนาย  
  ข.  การประเมินผลของงานกับระบบคาตอบแทน  โดยคาดวาหากทํางานไป
อยางมีประสิทธิภาพและมีผลงานปรากฏแลว ยอมไดรับผลตอบแทนเปนรางวัล  ซ่ึงถาเปนไปตาม
ความคาดหมายแลวก็จะเปนสิ่งที่ทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานตอไป  แตถาผลงานที่ดีเดนของเขา
ถูกมองขาม  ไมไดรับเอาใจใสจากผูบริหารแลว  จะทําใหแรงจูงใจในการทํางานของเขาตกต่ําลงไป 
เกิดความทอถอยในการปฏิบัติงาน  
  ค.  คุณคาของผลตอบแทนที่ไดรับ  เนื่องจากผลตอบแทนที่ไดรับอาจจะไมได
เปนที่พึงพอใจทัดเทียมกัน  บางคนอาจจะคาดหมายผลตอบแทนเฉพาะอยาง  ไมตองการอยางอื่น 
แตละคนจะใหคุณคาของความพอใจตามผลรับที่ไดแตกตางกัน  ถาไดรับผลตอบแทนตามที่ตองการ
ก็จะใหคุณคาเปนบวก  แตถาไมเปนไปตามตองการก็จะใหคุณคาเปนลบ  แตถามีความรูสึกเฉย ๆ 
คุณคาผลตอบแทนจะเปนศูนย 
  (9)  ทฤษฎีความเสมอภาคที่คิดคนขึ้นโดย  J. Stacy Adams นี้กลาวถึงสิ่งสําคัญ 
2 ประการดังนี้ 
  ก.  องคประกอบที่มีผลตอบุคคลเกี่ยวกับความรูสึกเรื่องความยุติธรรมและ
ความเสมอภาค  
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 ข.  พฤติกรรมของบุคคลที่มีความรูสึกวาไมไดรับความยุติธรรมและ
ความเสมอภาค  โดยจะแสดงออกเพื่อปรับเปลี่ยนใหมีความรูสึกวาไดรับความยุติธรรมและเสมอภาค
แลวความรูสึกวายุติธรรมและเสมอภาคเกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบระหวาง  Outcomes  (ส่ิงที่บุคคล
ไดรับจากการทํางาน)  กับ  Inputs  (ส่ิงที่บุคคลใหกับงาน)  Outcomes  หมายถึงสิ่งที่ทุกอยาง
ที่เปนผลมาจากการทํางาน  เชน  คาจาง  สวัสดิการ  การเลื่อนตําแหนง  การยอมรับ ความสําเร็จ  และ
มิตรภาพ  เปนตน  สวน  Inputs  หมายถึง  ทุกสิ่งทุกอยางที่บุคคลใชเกี่ยวของในการทํางาน  เชน 
การศึกษา  การฝกอบรม  ประสบการณ  เวลาในการทํางาน  และความอุตสาหะ  พยายาม  เปนตน 
 2.2.6  แนวคิดเก่ียวกับการฝกอบรม 
  1)  ความหมายของการฝกอบรม  ไดมีผูใหความหมายของการฝกอบรมไวใหเห็นถึง
ประโยชนของการฝกอบรม  พอสรุปไดดังนี้ 

  เสนาะ  ติเยาว  (2543,  หนา 95)  ใหความหมายวา  การฝกอบรม  หมายถึง 
กระบวนการที่จัดขึ้นทําขึ้นเพื่อใหบุคคลไดเรียนรู  และมีความชํานาญเพื่อวัตถุประสงคอยางหนึ่ง 
โดยมุงใหคนไดรูเร่ืองใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ  และเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไปในทางที่ตองการ 
ทําใหไดรับความรูใหม ๆ ไดความชํานาญในการปฏิบัติงานมากขึ้น  เพิ่มประสิทธิภาพในการแกปญหา
และทัศนคติที่จะปรับปรุงงาน  เปลี่ยนแปลงงานใหดีขึ้น  ตามแนวทางองคการที่กําหนด  สอดคลองกับ
แนวคิดของ สุนันทา  เลาหนันทน  (2542, หนา 233)  การฝกอบรม  หมายถึง  กระบวนการพัฒนา
คุณภาพทรัพยากรมนุษยในองคการ  ที่ไดมีการวางแผนอยางเปนระบบ  และออกแบบใหสนองตอบตอ
ความตองการของทั้งองคการและพนักงาน  เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูทักษะ  ทัศนคติและพฤติกรรม
ที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน  โดยผานประสบการณเรียนรู  และการฝกปฏิบัติที่จัดขึ้น  ทั้งใน
สถานที่ทํางานและนอกสถานที่ทํางาน  อันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในตัวพนักงาน  ยังผลให
คุณลักษณะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานไดรับการพัฒนาใหไดตามมาตรฐานของงาน  รวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพ  และทัศนคติไปในทางที่ดีขึ้น  ทําใหผลการปฏิบัติบรรลุเปาหมายทั้งขององคการ  และ
สวนบุคคลเปนการสนองตอความตองการ  ดานกําลังคนขององคการทั้งในปจจุบันและอนาคต  

 ชูชัย  สมิทธิไกร  (2544, หนา 7)  ใหความหมายเพิ่มเติมวา  การฝกอบรม  หมายถึง 
กระบวนการเรียนรู  ซ่ึงถูกจัดขึ้นอยางเปนระบบ  โดยมีจุดประสงค เพื่อพัฒนาความรู  ทักษะ 
ความสามารถ  รวมทั้งตระหนักรู  และแรงจูงใจของบุคลากรในองคการ  อันจะสงผลใหบุคลากรเหลานี้ 
มีเจตคติตอองคการ และผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกวาเดิม 

 ชาญชัย  อาจินสมาจาร  (2542,  หนา 103)  ใหความหมายวา  การฝกอบรม 
หมายถึง  การสอนเพื่อเพิ่มความรู  และทักษะ  สําหรับงานในปจจุบัน  ในดานตรงขาม  การพัฒนา
มีขอบขายกวางขวางกวาและเพงเล็งไปยังการพัฒนาบุคลากรในทุก ๆ ดาน  การฝกอบรมจะเพงเล็งไปยงั
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การไดมาอยางรวดเร็วสําหรับองคการ  ขณะที่การพัฒนาเพงเล็งไปยังความตองการระยะยาว

ประสบความสําเร็จองคการจัดใหมีการพัฒนาผูบริหาร  เพื่อสงเสริมสมรรถนะศักยภาพ  และ
ความสรางสรรค  เพื่อทําใหมีประสิทธิผลมากกวาในการทําหนาที่บริหารตาง ๆ ซ่ึงมีแนวคิดเดียวกัน 
อุษณีย  จิตตะปาโล  และนุตประวีณ  เลิศกาญจนวัติ  (2540,  หนา 136)  ที่ใหความหมายของ 
การฝกอบรมวา  หมายถึงการเพิ่มพูนความรู  ความชํานาญ  ความสามารถและการเปลีย่นแปลงทศันคต ิ
ทาทีความรูสึกของผูเขารับการฝกอบรม  เพื่อใหเขาสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ของตนเอง 
ไดอยางมีประสิทธิภาพผูสามารถแกไขขอบกพรองการทํางานในปจจุบัน  และทาํงานประสบผลสาํเรจ็
ในอนาคต  ตลอดจนการเตรียมคนใหพรอมเพรียง เพื่อรับตําแหนงที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้นไป 
การฝกอบรมถือวาเปนงานสวนหนึ่งของฝายบริหาร  ซ่ึงตองการดําเนินการอยางไมหยุดยั้ง  คําที่มี
ความหมายใกลเคียงกับการฝกอบรม  ไดแก  การเรียนรู  การศึกษา  การพัฒนา  สอดคลองกับแนวคิด 
ของ วิจิตร  อาวะกุล  (2540, หนา 51)  ที่ใหความหมายวา  การฝกอบรมเปนการเพิ่มพูนความรู
ความชํานาญใหแกขาราชการทั้งหลาย  เพื่อใหสามารถไปปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และเปนการเตรียมการเพื่อใหกาวหนา  รับตําแหนงที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้น 

  พนม  วัจนสุนทร  (2541,  หนา 97)  กลาวถึง  การฝกอบรมวา  คือ  กระบวนการ  
พัฒนาเรียนรูทักษะ  และทัศนคติของบุคคล  โดยมีวัตถุประสงค  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในปจจบุนั
และอนาคตไดอยางสัมฤทธิผล  เพื่อสรางความพึงพอใจในการทํางานของแตละบุคคลชวยทําให
เพิ่มประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลขององคกร  โดยสวนรวม  การฝกอบรม  จะชวยกระตุนบุคคล 
ใหเกิดการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน  การปรับตัวใหสอดคลองกับสภาวะของการเปลี่ยนแปลง 
ทั้งภายในองคกร  จึงนับเปนความรับผิดชอบของผูบริหาร  เพื่อการธํารงรักษาบุคลากรไวใหอยูกับองคกร
ใหนานที่สุด  โดยอาศัยการวางแผนลวงหนาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกร  ใหบุคคลเหลานั้น
มีความพรอมที่จะทํางานในหนาที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร 

 สรุปไดวา  การฝกอบรม  หมายถึง  กระบวนการในการเพิ่มพูนความรู  ความสามารถ
และทักษะที่บุคคลควรไดรับใหมากขึ้น  เพื่อสามารถจะชวยใหปฏิบัติหนาที่ของตนเองไดดียิ่งขึ้น
ในสวนที่ตองรับผิดชอบในฐานะเปนสวนหนึ่งขององคการ อีกทั้งยังสามารถเปนแรงกระตุนใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  มีการพัฒนาตนเอง  ทําใหการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ  ตามเปาหมาย
ขององคการ 
  2)  วัตถุประสงคของการฝกอบรม  สุนันทา  เลาหนันทน  (2542, หนา 233)  กลาวถึง
วัตถุประสงคทั่วไปขององคกรในการจัดฝกอบรม  เพื่อพัฒนาความรูในการปฏิบัติงาน  เพื่อเพิ่มทักษะ 
พัฒนาฝมือในการปฏิบัติงานใหสามารถรูถึงระบบและวิธีการทํางานที่ถูกตอง  เพื่อปรับปรุงทัศนคติ
ของพนักงานในปรารถนา  เพื่อชวยแกไขหรือชวยแกไขหรือลดปญหาตาง ๆ เพื่อถายทอดความรู
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ขอมูลและขาวสารที่เปนประโยชน  เพื่อสอนแนะวิธีการทํางานที่ถูกตองที่ดีเหมาะสม  เพื่อจัดวางระบบ
และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  เพื่อฝกฝนเตรียมบุคลากร  เพื่อพัฒนาพนักงานใหสามารถปรับตัว 
ใหสอดคลองกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่ใชในการปฏิบัติงานและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทํางาน 
 วัตถุประสงคสวนบุคคลของผูเขาฝกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะ  หรือความชํานาญ

ในการทํางานใหดีขึ้น  เพื่อพัฒนาทัศนคติและบุคลิกภาพใหถูกตอง  เพื่อปรับปรุงสภาพการทํางาน
ใหดีขึ้น  เพื่อฝกฝนความสามารถในการใชดุลยพินิจประกอบการตัดสินใจ  เพื่อเรียนรูงานรูจักใช
เครื่องมือใหมีโอกาสเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้น  และเพื่อใหมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

 การฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคคล  เปนเรื่องที่มีวัตถุประสงคเฉพาะเจาะจง  เนนถึง
การเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางาน  ซ่ึงตัวบุคคลนั้นปฏิบัติอยู  หรือจะปฏิบัติตอไปในระยะยาว 
เนื้อหาของเรื่องที่ฝกอบรมอาจเปน  เรื่องที่ตรงกับความตองการของตัวบุคคลนั้นหรือไมก็ได 
แตจะเปนเรื่องที่มุงเนนใหตรงกับงานที่กําลังปฏิบัติอยู  หรือกําลังจะไดรับมอบหมายใหปฏิบัติการ
ฝกอบรมเปนเรื่องที่จะตองมีกําหนดระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดลงอยางแนนอน  โดยมีจุดประสงค
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ซ่ึงสามารถจะประเมินผลไดจากการปฏิบัติงาน  หรือผลงานหลังจาก
ไดรับการฝกอบรม  
  3)  ประเภทของการฝกอบรม การฝกอบรม จําแนกได  4  ประเภท  คือ  (อุษณีย  
จิตตะปาโล  และนุตประวีณ  เลิศกาญจนวัติ, 2540, หนา 138)  
  (1)  การฝกอบรมกอนเขาทํางาน  มุงตองการฝกฝนอบรม  ใหมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับลักษณะของงานในหนาที่ที่บุคคลนั้นจะตองปฏิบัติตอไป เมื่อบุคคลใดที่ไดรับการฝกอบรม
ประเภทนี้แลว  ยอมแสดงวาพรอมที่จะปฏบิัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตอไปได 
  (2)  การฝกอบรมปฐมนิเทศ  มีวัตถุประสงคเพื่อตอนรับ  และแนะนําผูที่
เขาทํางานใหมใหทราบและเขาใจถึงเรื่องราวตาง ๆ ที่มีโดยทั่วไปเกี่ยวกับองคการ  ดานความเปนมา 
นโยบาย  ผลงาน  บุคคลสําคัญ  หัวหนางาน  ตลอดจนเพื่อนรวมงาน  สิทธิประโยชนที่พึงจะไดรับ 
ระเบียบวินัย  กฎขอบังคับ  เพื่อผูทํางานใหมเกิดความประทับใจ  มีทัศนคติที่ดีตอองคการ  สามารถ
ปรับตัวเขากับบุคคลและสภาพแวดลอมไดงายและถูกตอง 
  (3)  การฝกอบรมหลังเขาทํางานแลว  บุคคลใดที่ทํางานมาชวงระยะหนึ่งแลว
ยอมตองมีความจําเปนตองเขารับการฝกอบรมในโครงการตาง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติงานใหมากขึ้น  เมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและวิธีการบริหารงานใด ๆ 
ตองใหบุคลากรไดเรียนรูสามารถปรับตัวใหเขากับระบบ  และวิธีการบริหารงานแบบใหมได 
เปนการฝกอบรมโดยลงมือปฏิบัติงานจริง ๆ ในสถานที่จริง  การฝกอบรมในหองทดลองปฏิบัติการ
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และการฝกอบรมนอกสถานที่ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับเรื่องทําการฝกอบรมและพัฒนา  เพื่อจะทําให
เห็นสภาพที่แทจริง 
  (4)  การฝกอบรมกอนที่จะไดรับการเลื่อนตําแหนง เปนการฝกอบรมกอนเลื่อน
ตําแหนงหรือโอนถายสูตําแหนงใหม  ที่มีลักษณะที่แตกตางกันจากหนาที่เดิม  เพื่อเปนการสราง
ความเขาใจ  ใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดถูกตองและเกิดผลดี 
   5)  ความสําคัญของการฝกอบรม  การฝกอบรมมีความสําคัญที่รวบรวมได  ดังนี้ 
(ชาญชัย อาจินสมาจาร, 2542, หนา 105) 
  (1)  การปฏิบัติงานที่ดีกวา  การฝกอบรมนําไปสูการเพิ่มทักษะของพนักงานและ
เขาก็จะปฏิบัติงานไดดีกวาชวยปรับปรุงคุณภาพของงาน  การฝกอบรมยังชวยในการเพิ่มผลผลิตและ
เพิ่มคุณภาพของผลผลิต  
  (2)  การควบคุมนอยลง  พนักงานที่ไดรับการฝกอบรม  มักจะไมคอยทําอะไร
ผิดพลาดเขารูงานของเขาดี  ดังนั้นเขาจึงตองการควบคุมนอยลง  หัวหนางานสามารถใชเวลาของเขา
กับงานที่เรงดวนกวา  พนักงานสามารถพึ่งตัวเองได 
  (3)  ประหยัดในการใชวัสดุและอุปกรณ  พนักงานที่ฝกอบรมจะสามารถใชวัสดุ
อุปกรณไดประหยัดกวา  ไมกอใหเกิดความเสียหาย  ความสูญเปลาชวยลดคาใชจาย ๆ ไดขวัญและ
กําลังใจสูงขึ้น  นอกจากการเปลี่ยนเจตคติ  และทัศนะของพนักงานนอกจากการเพิ่มความรูและทักษะแลว 
จะมีความเชือ่มัน่มากขึน้  ขวัญของพนักงานจะสูงขึ้นเพราะการสนับสนุนที่ไดรับจะทําใหมีความซื่อสัตย
ตอองคกรมากขึ้นความสอดคลองกันและความเปนมาตรฐาน 
  (4)  การทํางานและมาตรฐานของวิธีการปฏิบัติ  จะลดความผิดพลาดจากพนักงาน
เพราะทํางานดวยความระมัดระวังและความเขาใจมากขึ้นเวลาการเรียนรูนอยลง  โปรแกรมการจัด
ฝกอบรมที่จัดระเบียบอยางดี  และเปนระบบจะชวยลดชวงการเรียนรู 
  (5)  การบริหารที่มีประสิทธิผล  หัวหนาสามารถมอบหมายอํานาจ  ใหกับบุคลากร
เพื่อการควบคุมทางการบริหารที่ดีกวาตอบสนองตอขอกําหนดของทรัพยากรมนุษย  การใหการฝกอบรม
จะชวยเพิ่มทักษะ  ความรูและความสามารถพิเศษทําใหสามารถดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น  สงเสริมให
เล่ือนตําแหนงขึ้นได 
  6)  เทคนิค  การฝกอบรม  หมายถึง  วิธีการสอน  การอบรมในรูปแบบตางที่ทําให
ผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ตามวัตถุประสงคของการฝกอบรมที่ใชกันทัว่ไป 
คือ  (วิจิตร อาวะกุล, 2540, หนา 88)  
  (1)  การบรรยาย  เปนการสอน  โดยอาศัยหลักความแตกตางของความรู 
โดยที่ผูบรรยายจะมีความรูสูงกวาผูเขารับการฝกอบรม  ผูสอนถายทอดความรูใหแกผูรับการอบรม
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ทางเดียวมีลักษณะเปนการบอกเลาทางวิชาการ  เปลี่ยนแปลงความรูสึกนึกคิด  หรือความเชื่อ
เพื่อใหเกิดการยอมรับเรื่องราว  หลักการทฤษฏี  โดยมีเอกสารประกอบการบรรยาย 
  (2)  การประชุม  เปนวิธีหนึ่งของการฝกอบรมในหนวยงาน  ธุรกิจขนาดเล็กใหญ
มักจะใชการประชุม  เปนวิธีการฝกอบรม  เพื่อชี้แจง  ทําความเขาใจในเรื่องราว  นโยบายใหม ๆ 
หรือเร่ืองอื่น ๆ สรุปเปนมติของที่ประชุมที่ตองปฏิบัติหรือทําตาม 
  (3)  การอภิปราย  เพื่อใหความรูโดยการเปลี่ยนแปลงประสบการณของผูเขารวมอบรม 
สามารถแสดงความคิดเห็นอยางมีเสรีมีการถายทอดแลกเปลี่ยนความรูใหแกกันเปนการเรียนรู

จากประสบการณรวมกันมาพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
  (4)  การสัมมนา  มีลักษณะคลายการประชุม  แตการพิจารณาปญหาที่กวางกวา
มุงแกไขปญหาเปนจุดรับฟง  นโยบาย  วัตถุประสงค  มีการใหความรูเกี่ยวของ  เพิ่มพูนความรู
เทคนิคใหม ๆ เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติในเรื่องที่สามารถจะปฏิบัติได 
  (5)  การระดมความคิด เปนเทคนิคในการฝกอบรมที่เปดโอกาสใหทุกคน
ในกลุมแสดงความคิดเห็นอยางเสรี  ไมคํานึงวาจะผิดหรือถูก  เปนความคิดแนะนําสั้น ๆ อาจเปนการพูด
หรือการเขียนก็ได  แลวรวบรวมจัดลําดับขอเสนอแนะที่เหมาะสมไวใช 
  (6)  การสอน  เรื่องบางเรื่องตองใชการสอนการอบรมเปนรายตัว  หัวหนางาน
จะสอนแนะหรือสอนโดยการใชสถานการณจริงที่ปฏิบัติ 
  (7)  การฝกงาน  เปนการสงคนไปฝกงาน  ไมใชสงไปฝกใหทําเปนอยางเดียว
แตตองฝกใหใชสมอง  สติปญญาไปดวย  โดยฝกใหคิดรูจักวิธีคิด ฝกใหเผชิญปญหา  แกปญหาและ
ฝกการทํางานที่รวดเร็วมีไหวพริบ 
  (8)  การสาธิต  เปนการนาํเอาของจริงมาแสดงวิธีทาํใหผูเขาอบรมเห็นจริง
กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  วิธีการใชเครื่องมือ  จัดใหเห็นอยางชัดเจน  เหมาะกับกลุมเล็ก ๆ 
เหมาะกับงานที่ตองปฏิบัติจริง  ทําใหเขาใจไดงายข้ึน 
  (9)  การศึกษากรณีตัวอยาง  เปนการนําเอาประเด็นเรื่องราวหรือเหตุการณ
ที่เปนประโยชน  และเหมาะสม มาใหฝกอบรมวิเคราะหและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
ซ่ึงอาจเปนกรณีที่สรางขึ้น  หรือเหตุการณจริงที่ควรตองเปลี่ยนชื่อเพื่อไมใหเกิดความเสียหาย 
  7)  วงจรการฝกอบรม  การฝกอบรมมีวงจร  ดังนี้  (วิจิตร  อาวะกุล, 2540, หนา 161)  
   (1)  ระบุปญหา 
 (2)  จัดลําดับปญหาตามความสําคัญ 
  (3)  วิเคราะหปญหาที่แกไขไดดวยการฝกอบรม 
  (4)  วางแนวคิด  เปาหมาย  ลักษณะงาน  วิธีการทํางาน 
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  (5)  วางแผนเขียนหลักสูตร  โครงการเลือกวิธีการฝกอบรม 
  (6)  สํารวจทรัพยากรดําเนินการตามแผน 
  (7)  วัดผล  ประเมินผล  ติดตามผลการฝกอบรม 
  8)  ความจําเปนที่จะตองมีการฝกอบรม  การฝกอบรมมีความจําเปนเพราะจะใหเกิด
ประโยชน  ดังนี้  (ทูลธรรม วรรณคํา, 2546, หนา 5) 
  (1)  การฝกอบรมเปนตัวเชื่อมระหวางความรูทางทฤษฎีกับความรูทางปฏิบัติ 
  (2)  การฝกอบรมชวยแกปญหาในการทาํงานของบุคลากร  อันเนื่องมาจาก
การขาดความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม ๆ 
  (3)  การฝกอบรมชวยพัฒนาจิตใจ  ความรูสึก  และพฤติกรรมตลอดจนพัฒนา
ภาวะการเปนผูนําของบุคลากร 
  (4)  การฝกอบรมชวยลดคาใชจาย  แรงงาน  และเวลาในการปฏิบัติงานใหนอยลง 
  (5)  การฝกอบรมชวยลดเวลาเรียน  วิธีปฏิบัติงานใหนอยลง 
  (6)  การฝกอบรมทําใหบุคลากร  ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  (7)  การฝกอบรมทําใหการบริหาร  การควบคุมงาน  การติดตอส่ือสารและ
การประสานงานดีขึ้น 
  (8)  การฝกอบรมชวยพัฒนาสัมพันธภาพระหวางเพื่อนรวมงานระหวางองคการ 
  (9)  การฝกอบรมชวยใหแตละคน  แตละกลุมรูจักวิธีคิดรวมกันเพื่อแกปญหา 
  (10)  การฝกอบรมชวยใหบุคลากรแตละคนมีโอกาสไดพฒันาตน  และพัฒนางาน 
  (11)  การฝกอบรมชวยเสริมสรางขวัญของบุคลากร  เพราะทําใหเกิดความมั่นใจ
วามีความสามารถที่จะทํางานได 
  (12)  สรุปคือบุคคลในองคกรจําเปนตองไดรับการพัฒนา  ตองจัดกิจกรรม
เพื่อกระตุนจูงใจใหเรียนรูในสิ่งใหม ๆ เพื่อสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได 
  9)  ขั้นตอนในการจัดฝกอบรม  การฝกอบรมควรไดดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
(รติมา  ปริกสุวรรณ, 2545, หนา 43) 
  (1)  ศึกษาความตองการ  หนวยงานไหนตองการฝกอบรม  ใครตองการฝกอบรมบาง
และตองการฝกอบรมเรื่องใด  หรือทําการสํารวจปญหาที่เกิดขึ้นในองคกร  เชน  ผลการทํางานตกต่ํา 
พนักงานมีความตั้งใจในการทํางานนอยลง  อุบัติเหตุเกิดขึ้นบอยครั้ง  มีการลาปวยลากิจและ
ขาดงานมาก  การบริการที่ใหแกผูมาติดตอชักชา  สิ้นเปลืองเวลาและคาใชจาย  ขาดความรวมมือ 
ประสานงาน  งานไมเสร็จสิ้นตามกําหนด  และการควบคุมงานไมดี  เปนตน 
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  (2)  กําหนดวัตถุประสงคการฝกอบรม  เจาหนาที่ฝกอบรมจะตองประชุมรวมกัน
กําหนดวัตถุประสงคในการฝกอบรม  เพื่อชวยช้ีใหเห็นกิจกรรมตาง ๆ  ที่จะทําใหสนองวัตถุประสงคนัน้ ๆ  
เชน  การทํางานใหรวดเร็วขึ้น 
  (3)  กําหนดขอบขายของหลักสูตรที่จะจัดขึ้นในกิจกรรมนั้น ๆ วาควรจะแบงชวง
เนื้อหาในการอบรมเปนกี่ระยะ  หรืออบรมรวดเดียวทั้งหมด 
  (4)  กําหนดวิธีการฝกอบรม  ดวยการตระหนักถึง  หลักการเรียนรูของผูรับ
การฝกอบรม  ในที่นี้รวมไปถึงการจัดลําดับเนื้อหา  การจัดเวลา  อุปกรณ  สถานที่  บรรยากาศตางๆ 
ตลอดจนกระทั่งคุณสมบัติของผูบรรยาย  การเตรียมจัดสรรงบประมาณและเตรียมแบบสอบถาม
ที่จะประเมินการฝกอบรม 
  (5)  ดําเนินการฝกอบรม  เปนขั้นดําเนินการฝกอบรมจริง ๆ ตองคอยดูแล 
ความเรียบรอย  เอาใจใสฟงการบรรยายเพื่อเก็บขอมูลตาง ๆ ไวปรับปรุงใหการฝกอบรมสมบูรณขึ้น 
เพื่อใหผูรับการฝกอบรมมีความรู  ทัศนคติ  และทักษะเปนไปตามเปาหมายที่วางไว 
  (6)  ประเมินผล  การประเมินผล เปนกิจกรรมที่ตองทําทุกครั้งดวยการให
ตอบแบบสอบถาม  เพื่อรูถึงขอบกพรองตาง ๆ ที่จําเปนตองปรับปรุง 
  (7)  การติดตามผล  ภายหลังการอบรมสิ้นสุดลง  ควรดําเนินการใหมกีารติดตามผล
การปฏิบัติงาน  เพื่อวิเคราะหดูวาการอบรมไดผลมากนอยเพียงใด  คุมคาใชจายที่ตองลงทุนไปดวย
หรือไมเพื่อใหเปนการฝกอบรมอยางเปนระบบ  มีความสมบูรณ  และเกิดผลสําเร็จตรงตามเปาหมาย 
ซ่ึงอาจใหความหมายและคาํอธิบาย  สําหรับแตละขั้นตอน  ของกระบวนการ ฝกอบรมไดดังนี้ 
(ทูลธรรม  วรรณคํา, 2546, หนา 20)  

ก. การหาความจําเปนในการฝกอบรม  หมายถึง  การคนหาปญหาที่เกิดขึ้น
ในองคกรหรือในหนวยงาน  วามีปญหา  เรื่องใดบาง  ที่จะสามารถแกไขใหหมดไปหรืออาจทําให
ทุเลาลงไดดวยการฝกอบรม  โดยรวมไปถึงการพยายาม  หาขอมูลดวยวา  กลุมบุคลากรเปาหมาย
ที่จะตองเขารับการอบรมเปนกลุมใด  ตําแหนงงานอะไร  มีจํานวนมากนอยเพียงใด  จะตองจดเปน 
โครงการฝกอบรมให หรือเพียงแตสงไปเขารับการอบรมภายนอกองคการเทานั้น มีภารกิจใดบางที่
ควรจะตองแกไข  ปรับปรุง  ดวยการฝกอบรม พฤติกรรมประเภทใดบาง  ที่ควรจะตองเปลี่ยนแปลง
ดานความรู  ทักษะ  ทัศนคติ  หรือประสบการณ  ทั้งนี้  สภาพการณที่เปนปญหาและแสดงถึงความจําเปน
ในการฝกอบรมอาจมีทั้งที่ปรากฏชัดแจง  และเปนสภาพการณที่  ซับซอนจําเปนตองวิเคราะหหาสาเหตุ
ของปญหาเพื่อคนหา  วิธีการที่ใชในการวิเคราะหหาความจําเปนในการฝกอบรมมีหลายวิธี  เชน 
การสํารวจ  การสังเกตการณ  การทดสอบ  และการประชุม  เปนตน 
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ข. การสรางหลักสูตรฝกอบรม  หมายถึง  การนําเอาความจําเปนในการฝกอบรม
ซ่ึงมีอยูชัดเจนแลววา  มีปญหาใดบาง  ที่จะสามารถแกไขไดดวยการฝกอบรม  กลุมเปาหมายเปนใคร
และพฤติกรรมการเรียนรูที่ตองการจะเปลี่ยนแปลงเปนดานใดนั้น  มาวิเคราะหเพื่อกําหนดเปนหลักสูตร 
ประกอบดวยวัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม  หมวดวิชา  หัวขอวิชา  วัตถุประสงคของแตละหวัขอวชิา 
เนื้อหาสาระหรือแนวการอบรม  เทคนิคหรือวิธีการอบรม  ระยะเวลา  การเรียงลําดับหัวขอวิชา
ที่ควรจะเปน  ตลอดจนการกําหนดลักษณะของวิทยากรผูดําเนินการฝกอบรมทั้งนี้  เพื่อจะทําให
ผูเขาอบรมไดเกิดการเรียนรูอยางมีขั้นตอน  และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจนทําใหส่ิงที่เปนปญหา
ไดรับการแกไขลุลวงไปได  หรืออาจทําใหผูรับเขาการฝกอบรมทํางานที่ไดรับมอบหมาย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  และเต็มใจยิ่งขึ้น 

ค. การกําหนดโครงการฝกอบรม คือ การวางแผนการดําเนินการฝกอบรม
อยางเปนขั้นตอนดวยการเขียนออกมาเปนลายลักษณอักษร  ดังที่เรียกวา  โครงการฝกอบรม 
เปนการระบุรายละเอียดที่เกี่ยวของทั้งหมด  ตั้งแตเหตุผลความเปนมา  หรือความจําเปนในการฝกอบรม 
หลักสูตรหัวขอวิชาตาง ๆ วิทยากร  ตลอดจนรายละเอียด  ดานการบริหารและธุรการตาง ๆ 
ของการฝกอบรมทั้งนี้เนื่องจากการฝกอบรมเปนกิจกรรมที่มีผูเกี่ยวของมีหลายฝาย  ตั้งแต  ผูที่จะเขารับ
การฝกอบรม  ผูบังคับบัญชา  ในหนวยงานตนสังกัดของผูที่จะเขารับการฝกอบรมผูบังคับบัญชา 
ในหนวยงานตนสังกัดของผูเขารับการฝกอบรม  วิทยากร  และที่สําคัญคือ  ผูบริหารซึ่งมีอํานาจ
อนุมัติโครงการและคาใชจาย  จําเปนจะตองเขาใจถึงรายละเอียดตาง ๆ ของการฝกอบรมโดยใชโครงการ
ฝกอบรมที่เขียนขึ้นเปนสื่อนั้นเอง 

ง. การบริหารโครงการฝกอบรม  สําหรับขั้นตอนนี้  ในตําราการบรหิารงาน
ฝกอบรมบางเลม  ระบุเปนขั้นตอนของการดําเนินการฝกอบรม  แตเนื่องจากพิจารณา  ดูเหมือนวา
การดําเนินการฝกอบรมเปนหัวใจสําคัญของการจัดโครงการฝกอบรม แทที่จริงแลวการดําเนินการ
ฝกอบรมเปนเพียงสวนหนึ่งของการบริหารโครงการฝกอบรม  เพราะการฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพ 
และสามารถบรรลุวัตถุประสงคของโครงการนั้น  นอกจากจะมาจากวิทยากรที่มีความรู  ความสามารถ
และหลักสูตรฝกอบรมที่เหมาะสม  ยังจําเปนตองอาศัยเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการฝกอบรม  ที่เขาใจ
หลักการบริหารงานฝกอบรมพอที่จะสามารถวางแผนดําเนินงานธุรการทั้งหมดในชวง  ทั้งกอนระหวาง 
และหลังการอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย จึงไดกําหนดขั้นตอนนี้เปนการบริหารโครงการ
ฝกอบรม  เพื่อใหครอบคลุมเนื้อหาที่ผูจัดโครงการฝกอบรมควรทราบทั้งหมด  ซึ่งสวนใหญ
เปนพนักงานระดับปฏิบัติการใหเปนไปในทิศทางที่องคการที่ตองการโดยเฉพาะดานใดดานหนึ่ง 
ระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรมจะไมยาวนาน  เนนใหผูเขารับการอบรมสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงาน 
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จ. การประเมินและติดตามผลการฝกอบรม  ขั้นตอนของการกําหนดโครงการ
ฝกอบรมผูรับผิดชอบจะตองคํานึงถึงการประเมินผลการฝกอบรมดวยวา  จะดําเนินการประเมินผล
ดวยวิธีการใดบาง  โดยใชเครื่องมืออะไร  และจะดําเนินการติดตามผลการฝกอบรมหรือไม  เมื่อใด
ทั้งนี้  เพราะเมื่อการฝกอบรมเสร็จส้ินลงแลว ผูรับผิดชอบโครงการจะตองทําการสรุปประเมินผล 
การฝกอบรม  จัดทํารายงานเสนอใหผูบังคับบัญชา  ไดพิจารณาถึงผลของการฝกอบรม  ผูรับผิดชอบ
โครงการเอง  ก็จะตองนําเอาผลการประเมินโครงการฝกอบรมทั้งหมดมาเปนขอมูลยอนกลับ  
ใชพิจารณาประกอบในการจัดฝกอบรมหลักสูตรเชนเดียวกัน ในครั้งตอไป  ในขั้นตอนของ
การหาความจําเปน  การฝกอบรมวาควรตองมีการพัฒนา  ปรับปรุงหลักสูตร  หรือการดําเนินการ
ในการบริหารงานฝกอบรมอยางไรบาง  เพื่อทําใหการฝกอบรมเกิดสัมฤทธิผลตรงตามวัตถุประสงค
ของโครงการเพิ่มขึ้น 
  10)  ประโยชนของการฝกอบรม  การฝกอบรมบุคลากรเปนเครื่องมือขององคการ
บริหารชนิดหนึ่ง  ซึ่งไดรับการจัดทําขึ้นเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคการ 
การฝกอบรมบุคลากรควรตอบสนองตอเปาหมายขององคการ  และมีบทบาทในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ขององคการไดในหลาย ๆ ทางดวยกัน  ดังนี้  (ชูชัย สมิทธิไกร, 2544, หนา 14) 
  (1)  ชวยพัฒนา  ความรู  ทักษะ  ความสามารถและเจตคติของพนักงาน  และ
การฝกอบรมจะชวยปรับปรุงใหพนักงานมีคุณสมบัติที่จําเปนตอการทํางานดีขึ้นกวาเดิม 
 (2)  ชวยลดคาใชจาย ดานคาจางแรงงาน  โดยการลดปริมาณเวลาที่ใชในการผลิต
หรือใหบริการ  แตไดบริการที่มีปริมาณและคุณภาพเทาเดิม 
 (3)  ชวยลดตนทุนการผลิต 
 (4)  ชวยลดคาใชจายดานบริหารงานบุคคล 
  (5)  ชวยลดคาใชจายในการใหบริการแกลูกคา 
 (6)  ชวยพัฒนาพนักงานเพื่อใชเปนกําลังทดแทนในอนาคต 
 (7)  ชวยเตรียมพนักงานกอนมีตําแหนงสูงขึ้น 
  (8)  ชวยขจัดความลาหลังดานทักษะ  เทคโนโลยี  วิธีการทํางานการฝกอบรม
จะชวยใหพนกังานมีความรู  ทักษะ  ความสามารถที่ทันกับความเปลี่ยนแปลงโลก 
  (9)  ชวยปรับปรุงและพัฒนาความสัมพันธเพิม่พูนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ชวยแบงเบาภาระหนาทีก่ารงานของผูบังคับบัญชา ไมตองเสียเวลาชี้แจง 

 สุนันทา  เลาหนันทน  (2542, หนา 236)  กลาวถึงประโยชนในการฝกอบรม
ที่มีตอพนักงานดังนี้  
  (1)  ชวยปรับปรุงทักษะในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบใหดีขึ้น 
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  (2)  ชวยใหประสิทธิภาพการทํางานสูงขึ้น  สงผลใหมีโอกาสไดรายไดสูงขึ้น
และมีโอกาสเลื่อนตําแหนงในหนาที่ใหสูงขึ้นอีกดวย 
  (3)  ชวยใหมีขวัญกําลังใจที่ดีขึ้นและมีความเชื่อมั่นในการทํางานไมตองกังวลใจ
กับการเรียนรูงานดวยตนเอง 
  (4)  ชวยลดความเหนื่อยหนาย เฉื่อยชาในการทํางาน  โอกาสความผิดพลาด
ทางการทํางานนอยลง 
  (5)  ชวยใหมีทัศนคติที่ดีตอองคการ  พรอมจะใหความรวมมือ  และสนับสนุน
องคการในการทํากิจกรรมที่เกี่ยวของ 
  (6)  ชวยทําใหเขาใจระบบของการทํางานขององคการดีขึ้น  รับรูถึงความสัมพันธ
ที่เกี่ยวของของงานตาง ๆ กับงานของตนที่รับผิดชอบ  ชวยทําใหการประสานงานดีขึ้น  และทําให
ความขัดแยงลดลง 
  (7)  ชวยใหอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานลดนอยลง  เพราะรูจักใชเครื่องมือ 
อุปกรณตาง ๆ อยางถูกวิธี 
  (8)  ชวยใหเปนพนักงานผูใหบริการที่มีคุณภาพ  มีศักดิ์ศรีในการทํางาน  และ
บุคลิกภาพดีขึ้น 

 สรุปไดวา  การฝกอบรม  คือการชวยเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ใหไดรับความรู  ความชํานาญมากขึ้น  และสามารถจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากร
ไปในทางที่ตองการได  เพราะวาบุคลากรจะมีโอกาสพัฒนาตนและพัฒนางาน  ทําใหคุณภาพ

การใหบริการดีขึ้นได  เนื่องจากเกิดความมั่นใจวา  สามารถทําไดเมื่อไดมีการฝกอบรม  และการฝกอบรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพการใหบริการ  เปนเรื่องที่มีวัตถุประสงคเฉพาะเจาะจง  ตองเนนเพิ่มประสิทธิภาพ
ของงาน  ซ่ึงตัวบุคคลนั้นปฏิบัติอยู  หรือจะปฏิบัติตอไปในระยะยาว  เนื้อหาของเรื่องที่ฝกอบรม
ตองเปนเรื่องที่ตรงกับความตองการและสภาพปญหา  มุงเนนใหตรงกับงานที่กําลังปฏิบัติอยู 
เพื่อทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ซ่ึงจะสามารถประเมินผลไดจาการปฏิบัติงาน  หลังจาก
ไดรับการฝกอบรม 
  2.2.7  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
   1)  ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ไดมีผูใหความหมายของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย  และการบริหารงานบุคคล  ซ่ึงพอสรุปไดดังนี้ 

  สุนันทา  เลาหนันทน  (2542, หนา 224)  ไดใหความหมายวา  การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย  หมายถึง  กระบวนการที่ไดออกแบบไวอยางมีเปาหมาย  เพื่อใหผูปฏิบัติงาน 
ไดมีโอกาสเรียนรูโดยการฝกอบรม  การศึกษา  และการพัฒนาเปนการเพิ่มพูนความรู  และศักยภาพ
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ในการทํางานรวมทั้งปรับพฤติกรมของผูปฏิบัติงานใหพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบ  
ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการ  ใหเกิดความรูสึกรวมแรงรวมใจกันอยางแทจริง  มีความตั้งใจ
อยางแนวแนที่จะจะพัฒนาองคการใหเจริญกาวหนา  และเติบโตไปอยางมั่นคง  การที่จะเปนไปตาม
แนวความคิดนี้ไดผูบริหารมีบทบาทสําคัญมาก  ที่จะตองบูรณาการแนวความคิดและความเขาใจ
อยางแนวแนที่จะพัฒนาองคการใหเจริญกาวหนา  และเติบโตไปอยางมั่นคง  ผูบริหารจําเปนตองพัฒนาตน
ในฐานะที่เปนผูนํา  มาพัฒนากิจกรรมตาง ๆ ที่กอใหเกิดการสื่อสารที่ดีตอกันอันเปนทางนําไปสู
ความเขาที่ดี  ปราศจากขอขัดแยงตาง ๆ ผลที่สุดสมาชิกในองคการมีความสุของคการเจริญกาวหนา   

 สมชาย  หิรัญกิตติ  (2542, หนา 1)  ไดใหความหมายเพิ่มเติมวา  การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยของธุรกิจ  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ  เปนนโยบายการปฏิบัติ  กิจกรรม
ที่ออกแบบเพื่อจัดหาความรวมมือกับทรัพยากรมนุษยขององคการซึ่งทําใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 ธงชัย  สันติวงษ  (2540,  หนา 3)  ใหความหมายวา  การบริหารงานบุคคล 
หมายถึง  ภารกิจของผูบริหารทุกคนที่มุงปฏิบัติในกิจกรรมทั้งปวงที่เกี่ยวกับบุคลากร  เพื่อปจจัย
ดานบุคคลขององคการ  เปนทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา  ซ่ึงจะสงผลสําเร็จตอ
เปาหมายขององคการ  

 อุษณีย  จิตตะปาโล  และนุตประวีณ  เลิศกาญจนวัติ  (2540, หนา 3)  ใหความหมายวา 
การบริหารงานบุคคล  หมายถึง  การปฏิบัติเกี่ยวกับตัวบุคคล  หรือตัวเจาหนาที่ในองคการใดองคการหนึ่ง 
นับตั้งแตการสรรหาคนเขาทํางาน  การคัดเลือก  การบรรจุ  แตงตั้ง  โยก  ยาย  ฝกอบรม  พิจารณา
ความดีความชอบ  เลื่อนตําแหนง  เลื่อนเงินเดือน  ปกครองบังคับบัญชา  ดําเนินการทางวินัย 
การใหพนจากงาน  และการจายบําเหน็จบํานาญเมื่อออกจากงาน 

  สรุปไดวา  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  หมายถึง  การดําเนินการพัฒนาบุคลากร
ใหมีความรู  ความสามารถ  และทักษะ  เพื่อจะใชประโยชนจากศักยภาพที่มขีองบคุลากรใหปฏิบตังิาน
ไดเต็มความสามารถอยางมีคุณภาพ  โดยพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพปญหา  จะทําใหการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรมีประสิทธิภาพเปนไปตามวัตถุประสงคได 
  2)  ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
ซ่ึงมีความสําคัญที่สามารถเอื้ออํานวยใหองคการบรรลุเปาหมาย ที่เปนความเจริญเติบโต  มุงพัฒนา
ปรับปรุงใหพนักงาน  มีความรู  ความสามารถ  โดยการแสวงหาวิธีการอบรมที่เหมาะสม  รวมทั้ง
ตระหนักถึงสภาพทางรางกายและจิตใจ  มีการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
จึงกอใหเกิดความสําคัญ  ดังนี้  (พยอม วงศสารศรี, 2545, หนา 6) 
  (1)  ชวยพัฒนาใหองคการเจริญเติบโตเปนสื่อกลางในการประสานงานกับ
แผนกตาง ๆ เพื่อแสวงหาวิธีใหไดบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาทํางานในองคการ 

  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
61 

  (2)  ชวยใหบุคคลที่ปฏิบัติงานในองคการมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
เกิดความจงรักภักดีตอองคการที่ปฏิบัติงานอยู 
  (3)  ชวยเสริมสรางความมั่นคง  แกสังคม  และประเทศชาติ  ถาดําเนินอยางมี
ประสิทธิภาพแลวจะทําใหสังคมโดยสวนรวมมีความเขาใจที่ดีตอกนั 
   3)  ความรับผิดชอบรวมกันในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการที่เกี่ยวของ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีหลายฝาย  ตั้งแตผูบริหารระดับสูง  ผูบังคับบัญชาในสายงาน 
หนวยงานที่รับผิดชอบดานการฝกอบรม  การพัฒนา  และพนักงานผูใหบริการ  ทุกฝายลวนมีความสําคัญ
ตอความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม  เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยความสัมพันธที่มีของทุกฝาย
ที่รับผิดชอบ  คือความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูง  ผูรับผิดชอบสูงสุดของโปรแกรมในการฝกอบรม
และการพัฒนาขององคการในแงของอํานาจหนาที่  คือ  ผูบริหารระดับสูง  ซึ่งจะเปนผูกําหนด
แนวนโยบาย  และอนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการโปรแกรมการฝกอบรม  การพัฒนาตาง ๆ 
ฝายปฏิบัติการซึ่งในที่นี้  หมายถึง  ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษย  และหัวหนาแผนกฝกอบรม
จะตระหนักดีวา  ถาโปรแกรมการฝกอบรมไมไดรับการสนับสนุน  หรือถาผูบริหารระดับสูง
ไมเห็นความสําคัญแลว  โปรแกรมที่จัดขึ้นจะประสบความสําเร็จไดยาก  ซ่ึงความรับผิดชอบของ
ผูบริหารระดับสูงที่มีตอการฝกอบรมและการพัฒนา  มีดังนี้ 

(1) กําหนดนโยบาย  แนวคิดที่แนนอนชัดเจน  รวมถึงมีวิสัยทัศนที่กวางไกล
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

(2) จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอเหมาะสมตอการดําเนินการตามโปรแกรม 
(3) สรรหากําลังคนที่มีคุณภาพและจํานวนที่พอกับงานที่จะรับผิดชอบ

ใหการสนับสนุนตลอดจนใหความเอาใจใส  และเห็นคุณคาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
(4) ความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชาในสายงาน  หลังจากที่ผูบริหารระดับสูง

ไดกําหนดนโยบาย  และกรอบแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการแนนอนแลว
ความรับผิดชอบทางดานการฝกอบรม  และการพัฒนา  กระจายไปยังหัวหนาหรือผูบังคับบัญชา
ในระดับตางๆ  

(5) โปรแกรมที่ดําเนินการจะไดรับความสําเร็จมากนอยเพียงไร  ยอมขึ้นอยูกับ
การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชามีความสําคัญมาก  โดยเฉพาะชวงการฝกอบรม  ซ่ึงเปนระยะที่แสดง
ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน บทบาทความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชาควรมีดังนี้ 

ก. ดูแลพนักงานในสายบังคับบัญชาวา  มีใครควรไดรับการฝกอบรมและ
การพัฒนาในดานใดอยางไร 

ข. ใหการสนับสนุนและสงเสริม  ตลอดจนเห็นคุณคาของการฝกอบรม 
และการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 
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ค. ติดตามผลการฝกอบรมและการพัฒนารายงานผลนั้น  ใหแกผูบังคับบัญชา
ระดับสูงขึ้นไปไดรับทราบ เพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

ง. เปดโอกาสใหผูผานการฝกอบรม  ไดแสดงความคิดเห็นทดลองใชความรู
ที่ไดมาปรับปรุงงาน  โดยอํานวยความสะดวกและใหความรวมมือในดานตาง ๆ ตามเห็นสมควร 
  4)  ความรับผิดชอบของหนวยงานที่รับผิดชอบในเรื่องการฝกอบรมและการพัฒนา
หนวยงานที่รับผิดชอบในเรื่องการฝกอบรมและพัฒนาของแตละองคการ โดยองคการมีหนาที่
ตองดําเนินการจะครอบคลุม  ตั้งแตการสํารวจหาความตองการในการฝกอบรม  การจัดโปรแกรม
มาจัดทําหลักสูตรฝกอบรม  การบริหารในโครงการฝกอบรม  ตลอดจนติดตามผล  และประเมินผล
โปรแกรมเหลานั้น  ความรับผิดชอบในการฝกอบรม  และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เร่ือง  การจัดเตรียม
กําลังคณะทํางานดานฝกอบรมที่พรอมดวยคุณสมบัติ  ความรูความสามารถในกระบวนการฝกอบรม
และการพัฒนาที่ถูกตองและเหมาะสม  ความสามารถที่จะแนะนํา  ชวยเหลือได 
  5)  ความรับผิดชอบของพนักงานที่รับการฝกอบรมและการพัฒนาโปรแกรมที่จัดขึ้น
ใหแกพนักงานจะประสบความสําเร็จ  หรือไดผลเพียงใด  ยอมขึ้นอยูกับพนักงานที่เขารบัการฝกอบรม
เปนปจจัยสําคัญ  แมโปรแกรมไดมีการวางแผนดําเนินงานอยางเปนระบบและรัดกุมเพียงใดก็ตาม 
ถาปราศจากความรวมมือของพนักงานแลว  โปรแกรมนั้นก็จะประสบความลมเหลวในที่สุด  บทบาท
และคุณลักษณะของพนักงานที่รับการฝกอบรมและการพัฒนาควรมี ดังนี้ 
 (1)  เปนผูที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถพัฒนาได 
 (2)  เปนผูที่พรอมที่จะรับการฝกอบรมและการพัฒนา 
   (3)  ใหความสนใจและมีทัศนคติที่ดีที่จะเรียนรูจากการฝกอบรมและการพัฒนา 
  (4)  เปนผูที่มีความกระตือรือรนใสใจที่จะพัฒนาและปรับปรุงตนเองอยูเสมอ 
  6)  หลักการจัดการบุคคล  มีหลักในการจัดการดังนี้  (อุษณีย  จิตตะปาโล  และ
นุตประวีณ  เลิศกาญจนวัติ, 2540, หนา 5)   
  (1)  เลือกคนทีด่ีและเหมาะสมกับงานที่สุดมาปฏิบัติงาน 
  (2)  การฝกอบรม  การสอนแนะ  ทั้งกอนทาํงานและระหวางการทํางาน 
  (3)  ใหผลตอบแทนที่เหมาะสมและคุมคากับงานที่ปฏิบัติหนาที ่
  7)  งานดานการบริหารงานบคุคล  การบริหารงานบุคคลมหีนาที่ที่จะตองดําเนนิการ 
ดังนี้  (ธงชัย  สันติวงษ, 2540, หนา 40) 
  (1)  การออกแบบงานและการวิเคราะหเพื่อจัดแบงตําแหนงงาน 
  (2)  การวางแผนกําลังคน 
  (3)  การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน 
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  (4)  การปฐมนิเทศบรรจุพนักงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  (5)  การอบรมและพัฒนา 
  (6) การจายคาตอบแทน 
  (7)  การทะนุบํารุงรักษาทางดานสุขภาพ 
  (8)  การใชวินัย  การควบคุมและประเมินผล 
  8)  ประโยชนของการพัฒนาบุคลากร  บุคลากรเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหองคกร
มีความเจริญรุงเรืองตามเปาหมาย  การพัฒนาบุคลากรจึงมีประโยชนหลายประการ  ดังนี้  (อุษณีย 
จิตตะปาโล  และนุตประวีณ  เลิศกาญจนวัติ, 2540, หนา 147) 
  (1)  ชวยทําใหระบบ  และวิธีการปฏิบัติงานมีสมรรถภาพดียิ่งขึ้นมีการติดตอ
ประสานงานที่ดี  มีความสํานึกรับผิดชอบในหนาที่ 
  (2)  ชวยทําใหสามารถแกปญหาขอบกพรอง  และปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  (3)  ชวยใหประหยัด  ลดความสิ้นเปลืองของวัสดุที่ใชในการปฏิบัติงาน
เพราะเมื่อบุคคลไดรับการพัฒนา  ยอมเขาใจ  ทําใหปฏิบัติไดถูกตองสามารถลดคาใชจายลงได 
  (4)  ชวยลดระยะเวลาในการเรยีนงานใหนอยลง  เพราะไมตองลองผิดลองถูก 
  (5)  ชวยแบงเบาภาระหนาที่ของผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาหนวยงานตาง ๆ 
ในการตอบคําถามหรือคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา 
  (6)  ชวยกระตุนเพื่อใหการปฏิบัติงาน  มีความเจริญกาวหนาในตําแหนงหนาที่
การงาน  ผูไดรับการพัฒนาแลวยอมมีโอกาสมากกวาผูไมไดรับการพฒันา 
  (7)   ชวยทําใหบุคลากรมีโอกาสไดรับความรู  ความคิดใหม ๆ  มีความทันสมัย 
 9)  ทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  สอดคลองกับความคาดหวังของ วรูม 
(Expectancy Theories or Vroom Theory)  เปนผลงานของนักจิตวิทยา ช่ือ วรูม  (Vroom)  ที่ไดพัฒนาขึ้น 
ซ่ึงพยอม วงศสารศรี  (2545, หนา 239)  กลาวถึงวาบุคคลจะไดรับการกระตุนใหกระทําสิ่ง  ซ่ึงสามารถ
บรรลุเปาหมาย  ถาเชื่อในคุณคาของเปาหมาย และคาดหวังวาจะบรรลุผลได  โดยแรงผลักดันหรือ
แรงกระตุนในการจูงใจจะขึ้นอยูกับคุณคาความพอใจตอผลลัพธที่จะไดจากการกระทํา  คูณดวย
ความคาดหวัง  หรือความเชื่อมั่นที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย  และชูชัย  สมิทธิไกร  (2544, หนา 112-113) 
กลาวถึง  ทฤษฎีนี้ที่เสนอวา  มนุษยแตละคนเปนนักตัดสินใจที่มีเหตุผล  และจะเลือกกระทําแตส่ิงที่คิดวา
จะนําไปสูผลลัพธที่นาปรารถนาเมื่อจําเปนตองตัดสินใจทํา  เขาจะคิดวามีโอกาสเปนไปไดสูง
ที่การกระทํานั้นจะนําไปสูผลลัพธที่เขาปรารถนาดังนั้นองคประกอบสําคัญของทฤษฎีนี้ประกอบดวย 
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  (1)  ผลลัพธ  (Outcome)  หมายถึง  ผลที่ไดรับจากการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  เชน 
การไดขึ้นเงินเดือน  การเลื่อนตําแหนง  การถูกไลออกจากงาน  ความบาดเจ็บ  ความยอมรับจากเพื่อนฝูง 
เปนตน 
  (2)  คุณคาของผลลัพธ  (Valence)  หมายถึง  ความนาปรารถนาหรือความพึงพอใจ
ของผลลัพธตามความรับรูของบุคคล  เชน  พนักงาน ก. อาจใหคณุคาแกการไดขึ้นเงนิเดือนมากกวา
การไดเล่ือนตาํแหนง  แตพนักงาน ข. อาจจะรูสึกในทางตรงกันขามกไ็ด 
  (3)  ความคาดหวังเกี่ยวกับความพยายามและผลการปฏิบัติงาน  (Effect Performance 
Expectancy)  หมายถึง  ความเปนไปไดตามความรับรูของบุคคล  ที่วาความพยายามจะนําไปสู
ผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น  เชน  งานมีคุณภาพหรือปริมาณตามที่หวัง 
  (4)  ความคาดหวังเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานและผลลัพธ  (Performance Outcome 
Expectancy)  หมายถึง  ความเปนไปได  ตามความรับรูของบุคคล  ที่วา  ผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
จะนําไปสูผลลัพธที่นาปรารถนาโดย ทฤษฎีความคาดหวัง  ยังเชื่อวา  กอนที่บุคคลจะตัดสินใจวา
ตนเองจะทุมเทความพยายามลงไปเทาไร  เขาจะถามตนเองวา 
 ก.  มีความเปนไปไดสูงหรือไมที่ความพยายามนี้  นําไปสูผลการปฏิบัติงาน
ที่ดีขึ้น 
 ข.  ผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นนี้  จะทําใหไดรับผลลัพธที่คาดไวหรือไม 
  ค.  ผลลัพธที่ไดรับมีความนาปรารถนาหรือไม 
 นอกจากนี้แนวคิดของทฤษฎีความคาดหวังไดใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน

สําหรับการฝกอบรมหลายประการ คือ ประการแรก โครงการฝกอบรมที่จะประสบผลสําเร็จไดนั้น
ผูรับการอบรมจะตองมีความเชื่อวา “การฝกอบรมนี้มีอะไรที่ใหประโยชนแกตัวฉัน” พวกเขาจะรับรู
วาการเขารวมการฝกอบรม  จะนําไปสูผลลัพธที่นาปรารถนา  เชน  การมีโอกาสที่จะไดเล่ือนตําแหนง 
การมีความรูทักษะในการทํางานที่ดีขึ้น  ถาหากผูเขาอบรมคิดวา  การฝกอบรมเปนสิ่งไรประโยชน
และเสียเวลาแลว  พวกเขาจะไมใหความสนใจ  และอาจขาดการฝกอบรมได  ประการที่สอง  องคกร
ควรชวยใหผูรับการอบรม  เชื่อวาความพยายามจะนําไปสูผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นโดยการจัดหาวิทยากร
ที่มีความสามารถขจัดอุปสรรคของการปฏิบัติงาน  และคัดเลือกผูรับการฝกอบรม  ซ่ึงมีความสามารถ
และแรงจูงใจที่เหมาะสม ประการที่สาม  องคกรควรตองแจงใหผูรับการอบรมทราบอยางแนชัดวา 
ความสําเร็จหรือผลการฝกอบรมที่ดีเยี่ยมนั้นจะมีผลอยางไรตออาชีพการงานของพวกเขา  และ
ประการสุดทาย องคกรควรสํารวจวา  ผลลัพธหรือรางวัลประเภทใดที่มีคุณคาในสายตาของพนักงาน 
เพื่อที่จะไดใชรางวัลเหลานั้นเปนสิ่งจูงใจการทํางาน 

  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
65 

  11)  ทฤษฎีการเสริมแรง  (Reinforcement  Theories)  เปนทฤษฎีที่วาดวยเรื่อง
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมที่กระทํากับผลที่เกิดจากพฤติกรรมดังกลาว  ซ่ึงเปนกระบวนการ
เรียนรูจากประสบการณในอดีต  โดยมีนักจิตวิทยาชื่อ สกินเนอร  (Skinner)  เปนผูพัฒนาทฤษฎีนี้ 
โดยมีสาระสําคัญที่วา ผลอันเกิดจากสภาพแวดลอม  เปนตัวกําหนดพฤติกรรมของคน  ซึ่งแทนที่
จะพิจารณาปจจัยภายในแตเปนปจจัยภายนอก  และสงผลตอพฤติกรรมนั่นก็คือ  พฤติกรรมของคน
จะเปลี่ยนแปลงไปตามผลของพฤติกรรมนั้น  ทฤษฎีเสริมแรงอาจจะอธิบายดวยหลักการและกฎ 
ดังตอไปนี้  คือ  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคนอื่น ๆ, 2545ข, หนา 322) 
 (1)  การรูมาหรือจําได  (Cognitive  Explanation)  เชน  ถาเคยคุยกันในหองเรียน
เสียงดัง  แลวถูกอาจารยตําหนิ  คร้ังหนาก็จะรูทันทีวาถาคุยกันเสียงดังอีก  ก็จะถูกตําหนิอีก  เปนตน 
  (2)  การเสริมแรงจูงใจ  (Reinforcement  Explanation)  เชน  ถาเคยเรียน
ไดผลการเรียนดีแลวพอแมใหรางวัล  ก็จะทําใหนักเรียนคนนั้นตั้งใจเรียนมากขึ้น  เพราะอยากได
รางวัลอีก  นั่นคือรางวัลที่ไดเปนการเสริมแรงจูงใจใหอยากทําเชนนั้นอีก 
  (3)  กฎแหงผลการกระทํา  (Law of  Effect)  กลาวคือ  เมื่อพฤติกรรมใดทําแลว
เกิดผลดีในทางบวกตอผูกระทํา  บุคคลนั้นก็จะกระทําพฤติกรรมนั้นซ้ํา ๆ อีก  ในทางกลับกัน
พฤติกรรมใดที่ทําแลวใหผลเสียในในทางลบตอผูกระทํา  บุคคลนั้นก็จะเลิกพฤติกรรมดังกลาว  และ
การเสริมแรงจูงใจเปนพฤติกรรมที่เกิดจากผลการกระทําซ่ึงแบงออกเปน  4  แบบ  คือ 
 (4)  การเสริมแรงดานบวก  (Positive  Reinforcement)  เปนการเสริมแรงจูงใจ
เพื่อสงเสริมหรือเพิ่มพฤติกรรมที่ตองการ  โดยการใหรางวัลหรือผลตอบแทนในทางบวกแกบุคคลนั้น
ตามผลของพฤติกรรมนั้น  เชน  การใหคําชมเชยของหัวหนาเมื่อพนักงานทํางานไดเสร็จตามกําหนด 
อันเปนการกระตุนใหแสดงพฤติกรรมนี้อีกในอนาคต  เปนตน 
 (5)  การเสริมแรงดานลบ  (Negative  Reinforcement)  หรือเรียกวาการเรียนรู 
การหลีกเลี่ยง  (Avoidance  Learning)  เปนการเสริมแรงจูงใจเพื่อเพิ่มพฤติกรรมที่ตองการและ
ลดพฤติกรรมที่ไมตองการลง  อันเกิดจากการเรียนรูในการหลบเลี่ยงผลลัพธที่ไมพึงปรารถนา
โดยการเลิกกระทําพฤติกรรมที่ไมตองการที่จะกอใหเกิดผลลัพธดานลบดังกลาว  และหันไปทําพฤติกรรม
ที่ตองการแทน  เชน  อาจารยสั่งวาใครที่สงรายงานชา  จะถูกตัดคะแนน  ดังนั้นทุกคนจะพยายาม
สงรายงานใหทันเวลา  เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตัดคะแนน  เปนตน 
 (6)  การขจัดหรือยับยั้งพฤติกรรม  (Extinction)  เพื่อเปนการลดพฤติกรรม
ที่เคยทําบอย ๆ ลงหรือทําใหพฤติกรรมนัน้หมดไป  เมือ่ผูบริหารตองการ  โดยการไมใหรางวัลหรือ 
ไมใหผลตอบแทนในทางบวกที่เคยใหตามผลของพฤติกรรมนั้น  เชน  ถาผูบริหารตองการ
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ที่จะใหพนักงานทํางานลวงเวลานอยลง  อาจจะใชวิธีเลิกใหคําชมเชยพนักงานที่ทํางานลวงเวลา  หรือ
การลดทอนเงนิตอบแทนที่เคยใหมากอน  อันเปนการกระตุนใหพนกังานทํางานลวงเวลานอยลง 
  (7)  การลงโทษ  (Punishment)  เพื่อที่จะลดพฤติกรรมที่ทําบอย ๆ ลง  หรือ
ทําใหพฤติกรรมนั้นหมดไป  โดยการใหผลตอบแทนในทางลบหรือการลงโทษตามผลของพฤติกรรมนั้น 
เชน  การที่ผูจัดการไมขึ้นเงินเดือนใหกับพนักงานที่มาทํางานสายเปนประจํา  เพื่อเปนการลงโทษ
และกระตุนไมใหแสดงพฤติกรรมดังกลาวอีก  เปนตน 

  โดยความสําคัญของทฤษฎีนี้  ผูวิจัยเห็นวา  จะกอใหเกิดประโยชนของการพัฒนา
ทรัพยากรมนษุยที่เปนบุคลากรในองคกร  เพือ่การกําหนดกฎระเบียบในการปฏิบัติงานของผูใหบริการ 
อันเปนการปรามไปพรอม ๆ กับการกระตุนเตือนใหมีการพัฒนาตนเองในการใหบริการ 

  สรุปไดวา  การนําแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ มาใชในการวิจัยนี้  เพื่อเปนกรอบในแนวคิด
ของผูวิจัย  โดยนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ จะชวยใหมีแนวทาง  ไดรับรูถึงหลักการ
วิธีดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพ  ในการใหบริการ  สามารถนําแนวคิดตาง ๆ มาประยุกต  
เพื่อนําไปปฏิบัติไดจริงจากการปฏิบัติงานในชีวิตประจําวัน  เพราะการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
ตองอาศัย ผูใหบริการที่มีความรู  ความสามารถ  ทักษะ  และความตั้งใจ  ในการทํางานทําใหผูใหบริการ
ในองคกร  เกิดความพึงพอใจ  และปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ  โดยมีทฤษฎีและแนวคิด 
ที่นํามาอางอิงเปนแนวทางในการดําเนินงาน  เชน  ทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจ  นํามาเพื่อจูงใจผูใหบริการ
ในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการดีขึ้น  ผูใหบริการเปนสวนหนึ่งของการใหบริการ  มีความแตกตาง 
ความตองการไมเหมือนกัน  ตองรูจักจูงใจใหเหมาะสม  เนื่องจากการจูงใจเปนการกระตุนใหกระตือรือรน 
มุงมั่นในการทํางาน  เปนแรงบันดาลใจ  อีกทั้งยังเปนเครื่องมือควบคุมประสิทธิภาพการทํางานได 
โดยพยายามดึงความสามารถที่มีของผูใหบริการมาใช  เพื่อจะทําใหพวกเขาเกิดความพึงพอใจ
ในการทํางาน  และทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด  เพราะคุณภาพของผูใหบริการสามารถ
สรางความแตกตางในการใหบริการได  แนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการนํามาเพื่อใหเห็นถึงแนวทาง 
หลักการ  วิธีการตาง ๆ ที่ควรนํามาใชและควรรูในการใหบริการในเรื่องคุณภาพของการใหบริการ 
ลักษณะเฉพาะของการใหบริการที่ดี  คุณสมบัติของผูใหบริการ  และแนวทางอื่นๆ ในการปฏิบัติ
แลวทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ  การฝกอบรมนํามาเพื่อเปนกระบวนการในการที่จะทําให
ผูใหบริการ  มีความรูในเรื่องที่ควรรูมากขึ้น  เพิ่มทักษะทําใหไดรับประโยชนจากการฝกอบรม 
ไดแนวคิด  วิธีการเกิดความกระตือรือรน  รูจักที่จะคิดนําความรูที่ไดมาประยุกตใช  และมีความตั้งใจ
ในการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น  เพราะการฝกอบรมเปนยุทธศาสตรที่ดีอยางหนึ่งในการกระตุนให
ผูใหบริการทุมเท  ทํางานอยางเต็มที่  และใสใจที่จะปรับปรุงการทํางานเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม
ไปในทางที่ดีเพื่อชวยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  นํามาเพื่อใหรูถึงแนวทางในการจะชวยให
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การปฏิบัติงานในหนาที่ของตนเองนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เพราะผูใหบริการ เปนสวนหนึ่งของ
การใหบริการ  และเปนหัวใจแหงความสําเร็จในทุก ๆ เร่ืองขององคกร 
 

2.3  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัย  เร่ือง  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ

กรณีศึกษานิติบุคคลอาคารชุด เอส.เอ็ม.ทาวเวอร คอนโดมิเนียม  ซ่ึงคนควางานวิจัยท่ีมีผูศึกษาไวดังนี้ 
  2.3.1  งานวิจัยภายในประเทศ 

 อุนเรือน  มงคลชัย  (2540,  หนา 12)  วิจัยเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการ
งานการบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่บุคคล  ศึกษาแนวทางการแกไขปรับปรุงคุณภาพการบริการ
และทดสอบประเมินผลแนวทางแกไข  ใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  มีรูปแบบกึ่งทดลองศึกษาผลกอน
และหลังการใหกิจกรรมแทรกแซงแกผูใหบริการ  6  เดือน  เพื่อการพัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคล 
โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา  ไดแกผูรับบริการเปนเจาหนาที่ฝายตาง ๆ จํานวน  546  คน  และ
ประชากร  ผูใหบริการ  เปนเจาหนาที่บุคคลงานการบริหารงานบุคคล  และชุดที่  2  แบบสอบถาม
ผูรับบริการเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูรับบริการ  โดยสรุปวา  การบริหารงานบุคคล  หมายถึง
กระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคคลเพื่อใหไดมาซึ่งคนดี  มีความรู  ความพงึพอใจทีจ่ะปฏบิตังิาน
กับหนวยงานนานที่สุด  และผลจากการวิจัย  พบวา  ผูใหบริการ  มีความเขาใจในกฎ  ระเบียบ  และ
หลักเกณฑในการปฏิบัติงานดีขึ้น  อันเปนผลใหผูรับบริการมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับมากขึ้น
ซ่ึงเปนผลมาจากการใหกิจกรรมแทรกแซงที่ประกอบดวย  การนิเทศงานใหผูบริการ  การอภิปราย
เปนรายบุคคล  การจัดอบรมเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคล 
และการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการสรางผลงาน  โดยมีขอเสนอแนะใหพัฒนาประสิทธิภาพ

การใหบริการดานการบริหารงานบุคคลอยางตอเนื่อง  โดยใหมีกิจกรรมแทรกแซงตอผูใหบริการ
และควรใหมีการประเมินผลผูใหบริการอยางนอยปละครั้ง 

 สุทธิศักดิ์  จรัญศิริไพศาล  (2541,  หนา 6)  วิจัยเร่ือง  แนวทางการพัฒนาผูบริหารระดับตน
ตามทัศนะคติของผูบริหารบริษัท  วอลโวทรัคแอนดบัส  (ประเทศไทย)  จํากัด  มีวัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารระดับตนที่พึงประสงค  และกําหนดแนวทางการพัฒนาผูบริหาร
ระดับตนที่พึ่งประสงค  ใชการวิจัยศึกษาเชิงสํารวจ  เครื่องมือที่ใชทําการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถาม  ที่จัดทําตามกรอบแนวคิดดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ประชากรที่ใช
ในการศึกษาวิจัยไดแกผูบริหารระดับกลางและสูงของ บริษัทวอลโวทรัคแอนดบัส  (ประเทศไทย)  จํากัด 
จํานวน  10  คน  โดยสรุปไดวา  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนการเพิ่มพูนทักษะ  ความรู  ความสามารถ 
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ตลอดจนการอุทิศตัว  บุคลิกภาพ  การปรับตัว  และการคิดริเริ่มของทรัพยากรมนุษยในองคการ 
โดยผานกระบวนการของการศึกษา  การอบรมและการพัฒนา  ซ่ึงองคการจัดใหมีขึ้นเพื่อใหเกิดการพัฒนา
ทางดานความคิด  ความรู  จิตใจ  และบุคลิกภาพในการทํางาน  เมื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ไดดําเนินการแลวสามารถวัดผลงานหรือความประพฤติของพนักงานในองคการไดวาเปลี่ยนแปลง

ในทางที่ดีขึ้นหรือไมเพียงใด  และควรทําแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ชัดเจน  คือ  แผนการพัฒนา
ระบบงาน  ภายใตความเห็นรวมกันของผูบริหารและนโยบายบริษัท  สอดคลองกับอํานาจหนาที่ 
รวมทั้งมีขั้นตอนปฏิบัติงาน  การติดตาม  ประเมินผล  ตลอดจนแนวทางการใหคุณใหโทษที่ชัดเจน
และการพัฒนาตัวบุคคล  วามีเร่ืองใดที่ควรพัฒนา  เชน  การพัฒนาโดยการฝกอบรม  การใหการศึกษา
ระบบพี่เล้ียง  การสอนแนะ  เปนตน  ตองใหผูรับผิดชอบในดานการปฏิบัติจัดทําแผนการดําเนินงาน
พัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวทางที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพดวย 

 นันทพร  รัฐถาวร  (2543,  หนา 112)  วิจัยเร่ือง  การพัฒนาคุณภาพการบริการของเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด  มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาสภาพปญหา  ความตองการในการใหบริการ  ศึกษาความพอใจ
ของผูใหบริการ  ผูรับบริการตอการใหบริการ  และศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการ
ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  เครื่องมือที่ใช เปนแบบสอบถามกอนและ
หลังกิจกรรมแทรกแซง  เพื่อวัดความคิดเห็นของเจาหนาที่ที่ใหบริการ  และวัดความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ  กลุมตัวอยางที่ใชมี  2  กลุม  คือ  ผูใหบริการ  ซ่ึงเปนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานบริการของ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  จํานวน  60  คน  สุมตัวอยางแบบเจาะจง  จากจํานวนประชากร  99  คน  และ
ผูรับบริการ  ซ่ึงเปนประชาชนที่มาติดตอรับบริการดานตาง ๆ ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  กอนและ
หลังการใหกิจกรรมแทรกแซง  จํานวนกลุมละ  400  คน  ใชวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญจากประชากร 
จํานวน  36,665  คน  โดยสรุปวา  ผลของกิจกรรมแทรกแซงของการวิจัยคร้ังนี้  คือ  การอบรมเกี่ยวกับ
คุณภาพการใหบริการ  คุณสมบัติผูใหบริการการแจกคูมือการใหบริการ  การประชาสัมพันธ
รูปแบบตาง ๆ การดําเนินกิจกรรม  5  ส  และการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน  ทําใหประชาชน
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ  กิจกรรมแทรกแซง ที่ไดกําหนดไวจึงเปนแนวทาง  ในการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการ  และปจจัยที่สําคัญที่สุดจะทําใหการพัฒนาคุณภาพการบริการประสบความสําเร็จ
ได ผูใหบริการตองมีสํานึกการใหบริการ  ปรารถนาที่จะปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการ  ทําให
เกิดความพึงพอใจตอผูรับบริการ 

 สุวิท  เหลาฤทธิไกร  (2544,  หนา 34)  วิจัยเร่ือง  ความพึงพอใจของประชาชนตอ
การใหบริการของเทศบาลนครระยอง  จังหวัดระยอง  มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครระยอง  ใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา  
ไดแก  ประชาชนที่พักอาศัยอยูในเขตเทศบาลระยอง  จํานวน  380  คน  จากการสุมแบบแบงชัน้จาก
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ประชากรจํานวน  54,151  คน  เครื่องมือที่ใชเก็บรวมรวมขอมูล  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลนครระยอง  โดยสรุปไดวา  ความพึงพอใจเปนพฤติกรรม
ที่เกิดจากการสัมผัสรับรู  สามารถแสดงออกและจัดไดดวยความรูสึกตาง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัย
หรือตัวแปรที่เกี่ยวของ  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานของเทศบาลนครระยอง 
จะเปนตัวช้ีวัดในการทําใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  พนักงานเทศบาลวาความสอดคลอง
เหมาะสมและเปนประโยชนตอทองถ่ินอยางแทจริงเพียงใด  อันเปนผลกระทบโดยตรงตอการปรับปรุง
แกไขในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดตอไป 

 กัญญาภัค  จันทรสมบัติ  (2545, หนา 11)  วิจัยเร่ือง  สภาพปจจุบันและความตองการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรประจําสถานีอนามัยในเขตจังหวัดขอนแกน  ใชวิธีการวิจัย
เชิงสํารวจ  มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันในการปฏิบัติงาน  และศึกษาความตองการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติของบุคลากรประจําสถานีอนามัยในเขตจังหวัดขอนแกนใชกลุมตัวอยาง

จํานวน  409  คน  จากการสุมแบบแบงชั้นหลายขั้นตอน  จากประชากร  701  คน  เครื่องมือที่ใช
เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยพบวา  
ความตองการวิธีการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ตองการมากที่สุด  คือ 
การฝกอบรม  เพื่อเพิ่มพูนทักษะเพราะการพัฒนาบุคลากร  เปนการดําเนินการเพื่อใหบุคลากร
ไดเพิ่มพูนความรู  ความสามารถ  ทักษะ  มีทัศนคติในการทํางานตลอดจนสามารถรับผิดชอบงาน
ในอนาคตไดตามสภาพการที่เปลี่ยนแปลงและเจริญขึ้นในอนาคตเพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

และไดผลงานตามที่หนวยงานตองการ 
 รุทธ  สุขสําราญ  (2546,  หนา 29)  วิจัยเร่ือง  การศึกษาสภาพปญหาและความตองการ

ของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษา
และเปรียบเทียบสภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสํานักงาน

ที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  3  ดาน  ไดแก  ดานปจจัยการใหบริการ  ดานกระบวนการใหบริการ  และ
ดานความพึงพอใจตอการใหบริการ  ใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน  367  คน 
ซ่ึงไดจากการสุมอยางงาย จากประชากรจํานวน  7,711  คน  และเครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม
ประกอบดวย  ขอมูลทั่วไป  สภาพปญหา  และความตองการของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ
ของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  โดยสรุปวา   การใหบริการที่ดีนั้นเปนการปฏิบัติ
เพื่อความสะดวกตาง ๆ ตอผูอ่ืนดวยความรับผิดชอบ  ยิ้มแยม  ใหเกียรติ  ออนนอม  ออนโยน สุภาพ  
และมีมารยาทดี  เพื่อรักษาภาพลักษณของผูใหบริการและภาพลักษณขององคกรดวย  ทั้งนี้  เพื่อสนอง
ความตองการของผูรับบริการโดยสวนรวม 
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 สมบุญ  สุนาวิท  (2547,  หนา 33)  วิจัยเร่ือง  ความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการ
ของเทศบาลตําบลทาสะอาน  อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีวัตถุประสงค  ของงานวิจัยนี้ 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการของเทศบาลตําบลทาสะอาน  และเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของประชาชนในการบริการ  6  ดานไดแก   ดานสุขอนามัย  โครงสรางพื้นฐาน  
ดานสวนสาธารณะ  ดานทะเบียนราษฎร  ดานประชาสัมพันธ  และดานปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
ใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ  ใชกลุมตัวอยางจํานวน  338  คน  ใชวิธีสุมแบบแบงชั้น  จากประชากรจํานวน 
3,451  คน  เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาความพึงพอใจของประชาชน
ตอการใหบริการของเทศบาลตําบลทาสะอาน  โดยสรุปไดวา  ความพึงพอใจเปนพฤติกรรมที่เกิดจาก
การสัมผัสรับรู  สามารถแสดงออกและจัดไดดวยความรูสึกตาง ๆ ขึ้นอยูกับปจจัยและตัวแปรที่เกี่ยวของ 
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทาสะอาน  จะเปนตัวชี้วัด
ในการทําใหทราบถึงผลการปฏิบัติการของฝายบริหาร  และของพนักงานเทศบาลวาความสอดคลอง
เหมาะสมและเปนประโยชนตอทองถ่ินเพียงใด  อันเปนผลกระทบโดยตรงในการปรับปรุงแกไข
การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดตอไป 

นพมาศ  ชวยนุกูล  (2547,  หนา 25)  วิจัยเร่ือง  การคนหาความจําเปน เพื่อจัดทําโครงการ
ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร  กรณีศึกษาสํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา  2  โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความจําเปนในการจัดทําและนําโครงการไปฝกอบรม  และพัฒนาความรูความสามารถ
ใหกับบุคลากร สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  บุคลากรของ
สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา  2  จํานวน  13  คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  ประกอบดวย
แบบสัมภาษณบุคลากร  การประเมินผลโครงการฝกอบรมจะใชแบบประเมินความรูกอนฝกอบรม
และหลังการฝกอบรม ผลการวิจัย  พบวา  บุคลากรมีความจําเปนจะตองไดรับการพัฒนาความรู 
ความสามารถในการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ที่แตกตางกันไป  โดยโครงการฝกอบรม  และการฝกอบรม 
เปนกระบวนการที่ใชในการเพิ่มพูนความรู  ทักษะ  และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลในองคการ 
เพื่อสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  และเกิดประสิทธิผลตอองคการตามที่ไดวางไว
เปาหมายไว  จะตองใหความสําคัญกับการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง  โดยการดําเนินการในรูปแบบโครงการฝกอบรม เพื่อใหการแกไขปญหา  การขาดความรู 
ความสามารถ  เกิดผลเปนรูปธรรม 

สมทรง  สุขุมมะสวัสดิ์  (2549, บทคัดยอ)  วิจัยเรื่อง  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ

การใหบริการ : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลทาขามอําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาสภาพปญหาที่เกี่ยวของกับการใหบริการ  พัฒนายุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ  
โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน  390  คน  มีขั้นตอนในการวิจัย   คือ  การศึกษาสภาพปญหา  การแสวงหา
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะการแกปญหา  การวิเคราะหขอมูล  การคนหายุทธศาสตร  การทดลอง
นําแผนยุทธศาสตรที่ไดไปใช  และการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ  เครื่องมือท่ีใช
ในการศึกษาวิจัย  คือ  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ  และแบบสัมภาษณผูใหบริการ  
ผลการวิจัย  พบวา  สภาพปญหาที่พบเปนเรื่อง  ความรวดเร็วในการใหบริการ  ขั้นตอนการใหบริการ  
และการตอนรับทักทาย  แผนยุทธศาสตรที่ไดพัฒนาขึ้น  คือ  โครงการฝกอบรม  การใหคําปรึกษา  
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การมีจุดตอนรับประชาสัมพันธ  และการแจกคูมือกฎหมายเกี่ยวกับ
ชีวิตประจําวันของประชาชน  โดยหลังการใชแผนยุทธศาสตร  พบวา  ยุทธศาสตรที่นํามาใชมผีลทาํ
ใหคุณภาพการใหบริการดีขึ้น   
  2.3.2  งานวิจัยตางประเทศ 

 พาราสุราแมน, เซทแฮลม  และเบอรร่ี (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985, pp. 49-50) 
ไดศึกษาวิจัยคุณภาพการใหบริการ เริ่มจากทํา  Focus-group  Interviews  ในธุรกิจการใหบริการ
หลายประเภทที่เกี่ยวของ  โดยศึกษาจากลุมตัวอยางทั้งหมด  12  กลุม  มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาวา
อะไรคือ  วิธีที่ผูรับบริการใชในการประเมินคุณภาพการใหบริการที่แทจริง  ผูรับบริการไดมีการกําหนด
ปจจัยที่จะใชในการประเมินคุณภาพการใหบริการหรือไม  ถาหากผูรับบริการมีการกําหนดปจจัย
ที่จะใชในการประเมินคุณภาพการใหบริการปจจัยเหลานั้นประกอบดวยอะไรบาง  ในแตละประเภท
ของการใหบริการที่แตกตางกัน  ผูรับบริการมีการกําหนดปจจัยที่แตกตางกันหรือไม  งานศึกษาวิจัย
ในชวงแรก เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยผลจากการศึกษา  พบวา  ผูรับบริการจะประเมินคุณภาพ
การใหบริการวามีคุณภาพสูงหรือต่ํา  จากการเปรียบเทียบบริการที่ไดรับจริงกับบริการที่คาดหวัง
หรือปรารถนาโดยมีปจจัย  4  ประการ  คือ  ประการแรก  ส่ิงที่รับฟงจากการบอกปากตอปาก  พบวา 
การบอกปากตอปากเปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอการความคาดหวังของผูรับบริการมาก  
ประการที่สอง  ความตองการสวนบุคคลที่จะถูกกําหนดจากอุปนิสัยและสถานการณ  ประการที่สาม 
ประสบการณในอดีตของผูรับบริการ  ประการสุดทาย  การสื่อสารประชาสัมพันธของผูใหบริการ 
เชน  การโฆษณา  แผนปายประชาสัมพันธ  งานวิจัยในชวงสอง เปนการวิจัยเชิงปริมาณ  โดยการสราง
ชุดคําถามจํานวน  97  รายการ  เพื่อวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานตาง ๆ พบวา  ปจจยัทีผู่รับบรกิาร
ใชกําหนดในการประเมินคุณภาพการใหบริการทั่วไป  10  ประการ  ไดแก  ลักษณะทางกายภาพ 
ความนาศรัทธา  การตอบสนองอยางรวดเร็ว  ความสามารถ  การมีมารยาท  ความนาเชื่อถือ  ความปลอดภัย  
การเขาถึงผูรับบริการ  และในแตละประเภทของการใหบริการที่แตกตางกันผูรับบริการมีการกําหนด
ปจจัยที่ไมแตกตางกัน 

 ขอมูลจากการสํารวจทั้งหมด  ไดถูกนํามาวิเคราะห  และพัฒนาเปนเครื่องมือสําหรับ
วัดคุณภาพการใหบริการ  โดยการนําแบบจําลองชองวางมาสราง  เครื่องมือที่ใชวัดคุณภาพการใหบริการ 
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เรียกวา  SERVQUAL โดยเครื่องมือนี้แบงออกไดเปนสองสวน  คือ  สวนแรกเปนสวนที่ใช
วัดความคาดหวังของผูรับบริการตอการใหบริการ  ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับความคาดหวังตอ
การใหบริการ  สวนที่สอง  เปนคําถามเพื่อวัดคุณภาพตามจริง  ที่ผูรับบริการรับรูไดประกอบดวยชุด
คําถามซึ่งเขาคูกับชุดคําถามแรก  พัฒนาจากปจจัยพ้ืนฐาน  10  ประการ  ซ่ึงถือไดวาเปนปจจัยพ้ืนฐาน
ที่กําหนดความคาดหวังและการรับรูตอคุณภาพการใหบริการ  ผูรับบริการจะรูสึกพึงพอใจ
เมื่อระดับการรับรูมีคาเทากับหรือมากกวาระดับความคาดหวัง  แตถาระดับการรับรูมีคานอยกวา
ระดับความคาดหวัง  ผูรับบริการก็จะรูสึกไมพึงพอใจตอการใหบริการ  และความพอใจหรือไมพอใจ
จะเพิ่มมากขึ้น  เมื่อความตางของระดับความคาดหวังและการรับรูสูงขึ้น  โดยตองการออกแบบ
ใหเปนเครื่องมือที่มีมาตรฐาน  เพื่อใชไดกับงานใหบริการทุกประเภท  สามารถปรับเปลี่ยนไดเล็กนอย
ตามความเหมาะสมในเรื่องการใหบริการจะใหความสําคัญและยึดถือความตองการตามความคาดหวัง

ของผูรับบริการ  เพื่อเปนบรรทัดฐานในการวางแผนและดําเนินการใหบริการ  และตอบสนอง
ความตองการตาง ๆ ที่มีไดอยางถูกตอง  โดยสามารถสรางความพึงพอใจใหเกิดแกผูรับบริการ 

ทวิทิยาแมน  (Tavitiyaman, 2004,  p. 10)  ไดศึกษาเรื่องของการจัดการคุณภาพการใหบริการ
ทางความพึงพอใจในงานของพนักงานและพฤติกรรมการใหบริการ  มีวัตถุประสงคในการศึกษา 
เพื่อทดสอบผลกระทบของการจัดการเรื่องคุณภาพการใหบริการ  และพฤติกรรมการใหบริการของ
พนักงานผูใหบริการ  กลุมที่ไดใหความรวมมือเปนกลุมตัวอยางที่เลือกจากพนักงานตอนรับและ
ผูจัดการ  ที่ทํางานแผนกตอนรับของโรงแรม  โดยเลือกจากโรงแรมในกรุงเทพฯ ประเทศไทย
เปนสถานที่ศึกษาวิจัย  โดยสงแบบสอบถามที่จัดทําขึ้นใหผูที่ถูกคัดเลือกเปนกลุมตัวอยาง  เพื่อวิเคราะห
ปจจัยเกี่ยวของที่เชื่อถือได  ซ่ึงผลจากการศึกษาวิจัยพบวา  ผลลัพธในดานบวกของคุณภาพการใหบริการ
ที่สรางความพึงพอใจในการทํางาน  และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใหบริการได  
ตองมีการจูงใจที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ  ในการทํางานเชนเรื่อง การสรางความสมัพนัธทีด่ี
ระหวางกัน  การใหรางวัล  การมอบอํานาจ  และการฝกอบรม  ซ่ึงนอกจากนั้นยังพบวา  ความพึงพอใจ
ดานบวกในเรื่องงานของพนักงานผูใหบริการ  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใหบริการและ
ความรวมมือของพนักงานดวย 

 อนูจา  (Anuja,  2004,  p. 13)  ไดศึกษาถึงการเตรียมโครงการจัดทําคูมือการฝกอบรมเกี่ยวกับ
ปจจัยของการใหบริการที่มีคุณภาพและสรางความพึงพอใจใหลูกคาของกลุมคลินิกทําฟนเนื้อหา

ของคูมือนี้  ถูกออกแบบเฉพาะแตละคลินิกเพื่อความเหมาะสม  คําถาม  20  หัวขอ  ในคูมือจะมี
โครงสรางที่คลายคลึงกัน  เพราะเนนที่ตัวกิจกรรมของงานนั้น ๆ คูมือการฝกอบรมที่สรางขึ้น
ตองการที่จะเสริมสรางความรวมมือรวมใจใหบริการคนไขดวยรูปแบบที่ดีขึ้น  สรางความทรงจําและ
ประสบการณดี ๆ ใหคนไข  ใหเกินกวาความคาดหวัง ซ่ึงคูมือนี้จะจัดเตรียมพื้นฐาน  เพื่อทําใหดีขึ้น
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ในการสรางความสัมพันธกับคนไข  โดยจะตองสรางลูกคาและคนไขใหมีความจงรักภักดีในระยะยาว 
เพื่อใหกลุมคลินิกทําฟนเจริญกาวหนา  เพราะมีคุณภาพในการใหบริการที่ดี  สรางความพึงพอใจ
ใหคนไขได 

 ชิงฮี  (Ching-he,  2006,  p. 11)  ไดศึกษาถึงผลกระทบของวัฒนธรรมในเรื่องคุณภาพ
การใหบริการและระดับความพึงพอใจของลูกคา  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อจะทดสอบวา  วัฒนธรรม
และสัญชาติ  มีความเกี่ยวของหรือมีความสัมพันธกับคุณภาพของงานบริการอยางไร  และการประเมนิ
ความพึงพอใจของลูกคา  ระหวางลูกคาตางชาติกับลูกคาชาวไตหวัน  ที่มีความแตกตางของภูมิหลัง
วัฒนธรรม  โดยทําการสุมตัวอยางจากลูกคา  จํานวน  344  คน  ของ  Cosby  Saloon  จากประเทศ 
อเมริกา  เยอรมัน  ญี่ปุน  และไตหวัน  โดยผูตอบแบบสอบถาม  ตองประเมินคุณภาพของการใหบริการ 
และความพึงพอใจ  ในภาพรวมของ  Cosby  Saloon  ตอบแบบสอบถามโดยใชภาษาของผูตอบ 
เหตุผลที่เลือกจากลูกคาจากทั้ง  4  ประเทศ  เนื่องจากคนตะวันออกและคนตะวันตก  มีความแตกตางกัน 
ทั้งเชื้อชาติ  วัฒนธรรม  และความเปนปจเจกบุคคล  เอกสารประกอบดวยเรื่อง  การรับรูคุณภาพ
ของการใหบริการ  ความพึงพอใจของลูกคา  วัฒนธรรมของแตละชาติ  และภูมิหลังของผูตอบแบบสอบถาม 
โดยคุณภาพการใหบริการและความพึงพอใจของลูกคา  เปนสองแนวคิดที่เปนปญหายุงยากของ
การดําเนินงาน  ซ่ึงตองมีวิธีในการแกไขคุณภาพการใหบริการ  จากการคาดเดาความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ  ซ่ึงความแตกตางของภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่มีผลตอความพึงพอใจในการใหบริการ
ที่แตกตางกัน 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ  ขอที่คนพบในทุกงานวิจัย  คือ  ความสําคัญในการพัฒนา
ความรู  ความสามารถใหบุคลากรก็เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  สรางคุณภาพในการใหบริการ
ทุกเรื่องจะเนนการพัฒนาความรู  ความสามารถใหบุคลากร  เพื่อใหสามารถนําความรูที่ได  ไปพัฒนา
ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมาย  ซ่ึงจากงานวิจัยของ  อุนเรือน  
มงคลชัย  (2540, หนา  12)  และนันทพร  รัฐถาวร  (2543,  หนา 11)  ที่ใชการฝกอบรมใหบุคลากร
ในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ  เพื่อเพิ่มความรู  ความสามารถ  และสรางจิตสํานึกในเรื่อง
การใหบริการที่ดี  สอดคลองกับงานวิจัย  ของกัญญาภัค  จันทรสมบัติ  (2547,  หนา 11)  ที่พบวา 
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน  ตองเพิ่มความรู  ความสามารถ 
และทักษะดวยการฝกอบรม  โดยมีงานวิจัยของนพมาศ  ชวยนุกูล  (2547, หนา 44)  สนับสนุนวา 
บุคลากรจําเปนตองไดรับการพัฒนาความรู  ความสามารถในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ที่แตกตางกัน 
โดยดําเนินการในรูปแบบโครงการฝกอบรมที่จะตองทําเปนระบบและตอเนื่อง  อยางไรก็ดีอาจจะมี
ปญหาอุปสรรคไดบาง  เพราะจะทําโครงการฝกอบรมนั้นตองมีปจจัยที่เกี่ยวของมาก  ทั้งความจําเปน
ที่ตองทําการฝกอบรม  เวลา  งบประมาณ  และที่สําคัญผูบริหารตองใหความรวมมือ  โดยมีงานวิจัย
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ของ สุทธิศักดิ์  จรัญศิริไพศาล  (2541,  หนา 6)  ระบุชัดเจนวา  นอกจากจะพัฒนาระบบงานแลว 
ตองพัฒนาบุคลากร  โดยการฝกอบรม  ใหการศึกษาสอนแนะ  มีระบบพี่เล้ียง  และพัฒนาบุคลิกภาพ
ในการทํางานแลว  ตองมีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  การติดตามประเมินผล  ตลอดจนแนวทาง
การใหคุณใหโทษที่ชัดเจน  ซ่ึงผูบริหารควรจะตองศึกษาเพื่อพัฒนา  และรับรูถึงแนวทางที่กําหนดไวดวย
จากงานวิจัยของ  รุทธ  สุขสําราญ  (2546,  หนา 29)  ยังพบวา  วิธีการตาง ๆ มีความสําคัญ  
เพราะการใหบริการเปนการปฏิบัติ เพื่อใหความสะดวกในดานตาง ๆ  ตอผูรับบริการ  ดวยความรับผิดชอบ 
อยางใหเกียรติ  และเต็มใจบริการ  เพื่อสรางความพึงพอใจใหผูรับบริการ  ซ่ึงตรงกับงานวิจัย ของสุวิท 
เหลาฤทธไกร, 2544,  หนา 34)  และสมบุญ  สุนาวิน  (2547,  หนา 33)  ที่พบวาความพึงพอใจ 
สามารถรับรูไดดวยความรูสึกตามปจจัย  หรือตัวแปรที่เกี่ยวของ  ซึ่งมีบุคลากรผูใหบริการ 
เปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญ  ในการสรางความพึงพอใจใหผูรับบริการ  ดวยการใหบริการที่หนวยงาน
ตองเอาใจใส  มีแนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใหบริการ 

 โดยงานวิจัยของ ทวิทิยาแมน  (Tavitiyaman. 2004,  p. 10)  พบวา  บุคลากรจําเปนตองไดรับ
การจูงใจที่เหมาะสม  เชน  ในเรื่องการสรางความสัมพันธที่ดี  การใหรางวัล  การมอบอาํนาจ
เพื่อจะสามารถทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ  สรางคุณภาพในการใหบริการ  การสรางแรงจูงใจ
ที่ดี จะทําใหเกิดความพึงพอใจดานบวกในเรื่องการปฏิบัติงานของพนักงาน  ซ่ึงมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมในการใหบริการ  และความรวมมือของพนักงานดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ อนูจา 
(Aunja,  2004,  p. 13)  และชิง ฮี  (Ching-he,  2006,  p. 11)  ที่ใหความสําคัญกับเรื่องคุณภาพ
การใหบริการ  เพื่อสรางความพึงพอใจ  และความทรงจําที่ดีใหกับผูรับบริการ ตรงกับงานวิจัยของ 
พาราสุราแมน, เซทแฮลม  และเบอรี่  (Parasuraman , Zethaml & Berry, 1985,  p. 49)  ที่พบวา 
ผูรับบริการจะประเมินคุณภาพการใหบริการวาสูงหรือต่ําจากผูใหบริการเปนอันดับแรก

โดยการเปรียบเทียบบริการที่ไดรับจริงกับการใหบริการที่คาดหวัง  ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตอการใหบริการ  ขึ้นอยูกับปจจัยการใหบริการที่ประกอบหลายอยาง  แตที่สําคัญมากที่สุด  คือ 
ผูใหบริการ  การใหบริการที่มีประสิทธิภาพ  สรางความพึงพอใจใหผูรับบริการได  ตองมียุทธศาสตร 
เชน  การฝกอบรมเพื่อเพิ่มความรู  ความสามารถ  ซ่ึงนํามาประยุกตได ผูใหบริการจะเปนตองมีความรู 
ความสามารถ  ทักษะ  ตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและตลอดเวลา  เพื่อใหรูจักคิด  สรางสรรค
ส่ิงใหม ๆ มีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ  เพื่อใหบริการไดอยางมีคุณภาพ  ถูกตอง 
สะดวก รวดเร็ว  สรางความพึงพอใจใหผูรับบริการไดและยุทธศาสตรหนึ่งที่สามารถพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการไดดี  คือ  การฝกอบรม  ดวยหลักสูตรการฝกอบรมที่เกี่ยวของ  และสอดคลองกับปญหา 
โดยจําเปนตองพัฒนาอยางตอเนื่อง  ตามประเภทและลักษณะของการใหบริการ  ซ่ึงจะเปนประโยชน
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ตอการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ  เพื่อจะตอบสนองความตองการของผูรับบริการใหมีความพึงพอใจ
มากขึ้นได 

 จากการศึกษาคนควาแนวคิด  และทฤษฎีที่เกี่ยวของ  ซ่ึงรวมไปถึงงานวิจัยตาง ๆ ไดพบวา
การพัฒนาความรูแกบุคลากรเปนปจจัยหนึ่งที่ควรนํามาใชในการแกปญหาในเบื้องตน  อีกทั้ง
การสรางแรงจูงใจและการเสริมแรงที่จะกอใหเกิดการขับเคลื่อนของงานบริการ  อันนํามาซึ่งการดาํเนนิการ
ฝกอบรมและปลูกฝงจิตสํานึกของคําวาบริการใหแกผูใหบริการที่นํามาสูการปฏิบัติแลวจะกอใหเกิด

ความพึงพอใจแกผูรับบริการ  ทั้งนี้ในสวนของผูรับบริการที่จะตองทราบความคาดหวังที่จะไดรับ
จากการบริการตามลําดับความตองการ  โดยกลยุทธที่นํามาใชนั้น  เปนความรูจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เปนสวนใหญที่ประสบความสําเร็จมาแลว 
 

  


