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 บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 ในการศึกษาเรื่อง  การพัฒนาคุณภาพบริการงานจัดหาพัสดุของกองพัสดุ  ฝายอํานวยการ  
การทาเรือแหงประเทศไทย  ผูวิจัยมุงเนนศึกษาสภาพปญหาที่เกี่ยวของกับความลาชาในการ
ใหบริการงานจัดหาพัสดุที่ผูใชบริการมาขอรับบริการ โดยการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ
ในดานคุณภาพการใหบริการ  และการสัมภาษณผูใหบริการเพื่อศึกษาสภาพปญหาและแนว

ทางแกไขปญหาความลาชาของงานจัดหาพัสดุ  แลวนําผลจากการศึกษามาเปนขอมูลในการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการ  เพื่อใหผูใชบริการไดรับบริการที่มีคุณภาพและมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น  
โดยประเมินผลจากการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ กอนและหลังการพัฒนา  
ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการศึกษา  มี
เนื้อหาสาระดังนี้ 
  2.1  ขอมูลเกี่ยวกับกองพัสดุ  ฝายอํานวยการ  การทาเรือประเทศไทย  
  2.2  แนวคดิ และทฤษฏีที่เกี่ยวของ  
  2.2.1   แนวคดิเกี่ยวกับคณุภาพของการใหบรกิาร 
  2.2.2   แนวคดิเกี่ยวกับการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
 2.2.3   แนวคดิเกี่ยวกับการบริหารทั่วทั้งองคการ 
 2.2.4   เทคนิคการสอนงาน 
 2.2.5   แนวคดิเกี่ยวกับการบริหารงานพัสด ุ
  2.2.6   แนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
     2.2.7   แนวคดิเกี่ยวกับการจูงใจ 
    2.2.8   ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอซเบิรก 

2.2.9   ทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของมาสโลว  
2.3  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 

 2.3.1   งานวิจยัภายในประเทศ 
      2.3.2   งานวิจัยตางประเทศ 
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2.1  ขอมูลเกีย่วกับกองพัสดุ ฝายอํานวยการ การทาเรือแหงประเทศไทย 

 
  2.1.1  กองพัสดุเปนหนวยงานหนึ่งในสังกดัฝายอํานวยการ  การทาเรือแหงประเทศไทย 
โดยเปนหนวยงานพัสดุกลางของการทาเรือแหงประเทศไทย  มีอํานาจหนาที่ดําเนินการจัดหา  เบิก  
เก็บรักษา  จาย  จําหนาย  โอนพัสดุ  และจัดพิมพเอกสารของการทาเรือแหงประเทศไทย  โครงสราง
ของหนวยงานประกอบดวย 
            1)  หมวดสารบรรณกองพัสดุ มีหนาทีด่ําเนินการดานงานธุรการและงานสารบรรณ 
ของกองพสัดุ  มีพนักงาน 2 คน 
     2)   แผนกจัดหา มีหนาที่ดําเนินการจัดซื้อ จัดจางพัสดุ การจางที่ปรึกษา และการ
เบิกจายเงินคาพัสดุ  มีพนักงาน 9 คน  ลูกจาง 8 คน  แบงสวนงานออกเปน 2 หมวด  ไดแก 
        (1)   หมวดจัดหา 
        (2)  หมวดรับของ 
     3)  แผนกคลังพัสดุ มีหนาที่ดําเนินการเบิก รับ  เก็บรักษา จาย จําหนาย โอนพัสดุ  
มีพนักงาน 9 คน  ลูกจาง 6 คน  แบงสวนงานออกเปน 4 หมวด  ไดแก 
        (1)   หมวดบัญชีพัสดุ 
                 (2)   หมวดควบคุมพัสดุ 
                             (3)   หมวดพัสดุรับคืน 
                            (4)   หมวดเชื้อเพลิง 
     4)  แผนกโรงพิมพ  มีหนาที่ดําเนินการจัดพิมพเอกสาร งานเขารูปเลม  ดูแล
บํารุงรักษาเครื่องพิมพ  และอุปกรณการพิมพ  มีพนักงาน 14 คน  ลูกจาง 4 คน  แบงสวนงาน
ออกเปน 3 หมวด  ไดแก 
       (1)   หมวดแมพิมพ 
                         (2)   หมวดพิมพออฟเสท 
                         (3)   หมวดปกและเบ็ดเตล็ด 
  รวมทั้งสิ้น 3 แผนก 10 หมวด  (การทาเรือแหงประเทศไทย, 2551, หนา 61)  ดังแสดง          
ในภาพ 2 
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ภาพ  2  โครงสรางหนวยงานกองพัสดุ   
 
  2.1.2  การดําเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุนั้น  กองพัสดุจะเปนหนวยงานพัสดุกลางที่ทํา
หนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงานหนวยงานอื่น ๆ ของการทาเรือแหงประเทศไทย บริเวณทาเรือ

กรุงเทพ  โดยดําเนินการตามระเบียบการทาเรือแหงประเทศไทย วาดวยการพัสดุ  พ.ศ.2543  แตหาก
การพัสดุใดที่ไมมีกําหนดไวในระเบียบนี้  ก็ใหนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุที่ใช
บังคับอยูในขณะนั้นมาใชปฏิบัติโดยอนุโลม  (การทาเรือแหงประเทศไทย, 2543, หนา 4) ในดาน
การจัดหาพัสดุนั้นเปนหนาที่โดยตรงของแผนกจัดหา โดยเปนผูดําเนินการจัดหาพัสดุใหหนวยงาน
ตาง ๆ ในระดับฝายจํานวน 9 ฝาย  ระดับสํานักจํานวน 5 สํานัก  ระดับกองจํานวน 41 กอง  และ
ระดับแผนกจํานวน 114 แผนก  มีขั้นตอนกระบวนงาน ดังแสดงในภาพ 3 
 
 
 
 
 
 

  หมวดสารบรรณ

หมวดจัดหา 

แผนกจัดหา แผนกคลังพัสดุ แผนกโรงพิมพ 

หมวดแมพิมพ 

หมวดบัญชีพัสดุ 

หมวดรับของ หมวดพิมพออฟเสท หมวดปกและเบ็ดเตล็ด 

หมวดพัสดุรับคืน หมวดควบคุมพัสด ุ หมวดเชื้อเพลิง 

  กองพัสดุ ฝายอํานวยการ 
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YES

ปดประกาศประกวดราคา สง 
ประกาศประกวดราคาให 

หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 
ชวยประกาศ 

ใบขอซื้อ/จาง 

วิธีประกวดราคา วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา 

เลือกวิธีจัดซื้อ/จาง 

เสนอราคา ตกลงราคา ขออนุมัติจัดซื้อ/จาง 
กําหนดเงื่อนไข พรอม 
แตงตั้งคณะกรรมการ 

ขออนุมัติจัดซื้อ/จาง 
กําหนดเงื่อนไข พรอม 

แตงตั้งกรรมการดําเนินการ 
ขออนุมัติจัดซื้อ/จาง พรอม
ตั้งกรรมการตรวจรับ/จาง 

รับ/จาง  

อนุมัติ ปดประกาศสอบราคา 
แจงความทางไปรษณีย 
ลงทะเบียน จายเอกสาร 

อนุมัติ 

อนุมัติ 

เปดซอง-รายงานผล 
ขายเอกสารประกวดราคา 

รับ-เปดซองประกวดราคา

พิจารณา รายงานผล 
การประกวดราคา 

NO 

YES 

YES 

    อนุมัติ     อนุมัติ 

B A 

  ลงทะเบียน  ตรวจสอบ 

C 

YES 
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YES 
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ภาพ 3  ขั้นตอนกระบวนงานจัดหาพัสดุของแผนกจัดหา กองพัสดุ   
 

NO 

NO 

NO 

อนุมัติ 

วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ 

ขออนุมัติจัดซื้อ/จาง 
 พรอม 

แตงตั้งกรรมการดําเนินการ 

หนวยราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 

เสนอราคา ตกลงราคา 

คัดเลือกผูขาย/ผูรับจาง 
พิจารณาราคา 

อนุมัติ 

ขออนุมัติ จัดซื้อ/จาง  
พรอมตั้งกรรมการ 
ตรวจรับ/จาง 

ทําสัญญา ใบสั่งซื้อ/จาง

สงของ สงมอบงาน 

ออกใบรับพัสด ุ

รวบรวมเอกสาร เบิกเงิน 

ตรวจรับ/จาง 

NO 

YES 

YES 

    อนุมัต ิ

ออกใบรอการตรวจสอบ
กรณีซื้อพัสดุเขาคลงั 

ทราบผลการตรวจรับ/จาง 

A B 

C 
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  สําหรับการปฏิบัติงานจัดหาพัสดุโดยการจัดซื้อจัดจางทั้ง 5 วิธี ไดแก วิธีตกลงราคา วิธี
สอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ  ตามที่แสดงในภาพ 3  มีรายละเอียดขั้นตอน
ดําเนินการดังนี้ 
           1)   รับใบขอซื้อขอจางจากหนวยงานที่ขอซ้ือขอจาง  
                    2)   ลงทะเบียน และตรวจสอบรายละเอียด งบประมาณราคากลาง 
                    3)   ตรวจสอบราคาพัสดุที่เคยซื้อหรือจาง คร้ังหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปงบประมาณ
หรือราคามาตรฐานของทางราชการ (ถามี) หรือราคาตลาดปจจุบัน 
                     4)   เลือกวิธีจัดซ้ือจัดจาง ตามระเบียบการทาเรือแหงประเทศไทย วาดวยการพัสดุ
พ.ศ. 2543  แลวดําเนินการดังนี้ 
        (1)   การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีตกลงราคา  วงเงินไมเกิน 100,000 บาท  ดําเนินการ 
ดังนี้ 

ก. ติดตอผูขาย/รับจางโดยตรง โดยสงใบขอใหเสนอราคา เจรจาตอรอง  
ตกลงราคา และใหทําใบเสนอราคา 
          ข .  จัดทํารายการขออนุมัติ ซ้ือ /จาง  และแตงตั้งผูตรวจรับ /จาง  หรือ    
คณะกรรมการตรวจรับ/จาง ตอผูมีอํานาจอนุมัติ 
             ค.  เมื่อไดรับอนุมัติแลว ออกใบสั่งซื้อ/จาง  เสนอหัวหนาแผนกจัดหา และ
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุลงนาม                  
          ง.  ใบสั่งซื้อ/จาง ที่ไดลงนามแลว ดําเนินการดังนี้ 
           -    สําเนาใบสั่งซื้อ/จาง  แจงผูตรวจรับ/จาง หรือ คณะกรรมการตรวจ 
รับ/จาง เพื่อทราบ 

               -     แจงผูขาย/รับจาง โดยทางโทรสารหรือโทรศัพทใหมาลงนามรับ 
ใบสั่งซื้อ/จาง ภายใน 3 วันทําการ นับถัดจากวันที่ไดรับแจง 
          จ.   เมื่อผูขาย/รับจาง ไดลงนามในใบสั่งซื้อ/จางแลว รอการสงของ/สงมอบงานจาง 
          ฉ.  เมื่อผูขาย/รับจาง สงของ/งานจาง พรอมใบแจงหนี้แลว 

-    ในกรณีจัดซื้อ/จาง เพื่อคงคลังพัสดุหนวยที่ 1 ใหสงเรื่องใหแผนก   
คลังพัสดุจัดทําใบรอการตรวจสอบ  และจัดสงสําเนาใหแผนกบัญชีเจาหนี้ เพื่อตั้งหนี้ในระบบตอไป 

- แจงผูตรวจรับ/จาง หรือคณะกรรมการตรวจรับ/จาง ทําการตรวจรับ/จาง 
ตามรายละเอียดในใบสั่งซื้อ/จาง ใหแลวเสร็จภายใน 3 วันทําการ พรอมจัดทํารายงานการตรวจรับ/
จาง เสนอผูอนมุัติ เพื่อทราบ      



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

 

 

13

          ช.  เมื่อผูอนุมัติทราบรายงานการตรวจรับ/จาง แลวสงแผนกคลังพัสดุ    
ออกใบรับพัสดุเขาคลังพัสดุ เสนอหัวหนาแผนกจัดหา และหัวหนาแผนกคลังพัสดุลงนาม 
          ซ.  จัดทําใบเบิกเงิน (ฝง.1) เสนอผูอํานวยการกองพัสดุลงนาม เพื่อเบิกเงิน  
ใหแกผูขาย/รับจาง 
          ฌ. ใบเบิกเงิน (ฝง.1) ที่ไดลงนามแลว สงแผนกตรวจจาย 1 ดําเนินการ
ตอไป 
       (2)   การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีสอบราคา  วงเงินเกิน 100,000 บาท แตไมเกิน
2,000,000 บาท ดําเนินการดังนี้ 
          ก.   จัดทําเอกสารการสอบราคาประกอบดวย 
                 -    ประกาศการสอบราคา 
                 -    เอกสารสอบราคา (เงื่อนไขในการสอบราคา) 
                 -    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                 -    ใบเสนอราคา 
                 -    เงื่อนไขเพิ่มเติม (ถามี) 
              ข.  จัดทํารายงานขออนุมัติสอบราคาพรอมแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ  
ดําเนินการและเสนอลงนามประกาศ 
                                ค.   เมื่อไดรับอนุมัติแลว  กําหนดวันเวลาสถานที่ เปด-ปดจายเอกสารสอบ
ราคา วันเวลารับ-เปดซองสอบราคา 
                  ง.   แจงคณะกรรมการทุกคณะเพื่อทราบ 
                  จ.   กรณีวงเงินสอบราคาเกิน 1,000,000 บาท แจงสํานักงานการตรวจสอบ 
การบริหารพัสดุและสืบสวนที่ 7 สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  ฝายตรวจสอบและประเมินผล  และ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การทาเรือแหงประเทศไทยเพื่อทราบ และรวมสังเกตการณ 
                  ฉ.   ติดประกาศการสอบราคาในที่เปดเผย เพื่อใหผูสนใจทราบ 
                  ช.   สงเอกสารการสอบราคาทางไปรษณียลงทะเบียน ไปยังผูมีอาชีพขาย/
รับจางพัสดุที่สอบราคาโดยตรง ใหมากรายที่สุด 
                  ซ.  จายเอกสารการสอบราคาแกผูสนใจที่มาขอแบบ และบันทึกลงทะเบียนไว 
          ฌ.  เมื่อถึงกําหนดเวลารับซองสอบราคา ใหเจาหนาที่พัสดุทําการรับซองจาก 
ผูที่ มายื่นซองภายในเวลาที่กําหนด  บันทึกรายนามผูที่มายื่นซอง แลวสงเอกสารทั้งหมดใหคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคา เพื่อดําเนินการตอไป 
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                       ญ.   เมื่อถึงเวลาเปดซองสอบราคา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคา     
ดําเนินการ เปดซองสอบราคา แจงราคาของผูเสนอราคาทุกรายใหทราบ จัดทําตารางเปรียบเทียบราคา 
พิจารณารายละเอียด  คุณลักษะเฉพาะ  แคตตาล็อค  ตัวอยาง  ของพัสดุแตละรายการที่ผูเสนอราคายื่นมา 
                                   ฎ.   เมื่อพิจารณาตามขอ ญ. เสร็จแลว พิจารณาราคาจากผูเสนอราคาที่ถูกตอง
ตามเงื่อนไข และราคาต่ําสุด  แลวจัดทํารายงานขออนุมัติซ้ือ/จาง ตอผูมีอํานาจอนุมัติ 
                                 ฏ.   เมื่อไดรับอนุมัติรายงานผลการเปดซองสอบราคาแลว  สงทําสัญญา,
ออกใบสั่งซื้อ/จาง แลวดําเนินการตามขอ (1) ค. – ฌ. ตอไป 
       (3)  การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคา  วงเงินเกิน 2,000,000 บาท ขึ้นไป                          
ดําเนินการดังนี้ 
          ก.   จัดทําเอกสารประกวดราคา เงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ใบเสนอราคา เงื่อนไขเพิ่มเตมิ (ถามี) 
                  ข.   จัดทํารายงานขออนุมัติจัดซ้ือ/จาง โดยวิธีประกวดราคา พรอมแตงตั้ง     
คณะกรรมการเพื่อดําเนินการ 
                  ค.   เมื่อไดรับอนุมัติใหดําเนนิการประกวดราคาแลวดําเนนิการดังนี ้
                           -   จัดทําประกาศประกวดราคา (กําหนดวันเวลาเปด-ปด และสถานที่ขาย   
เอกสาร วัน เวลา สถานที่ยื่นซองประกวดราคาใหเรียบรอย) พรอมจัดทําหนังสือเรียนหัวหนาหนวยงาน 
5 หนวยงาน เพื่อขอความอนุเคราะหโฆษณาการประกวดราคา และหนังสือเรียนผูอํานวยการ สํานัก
การตรวจสอบการบริหารพัสดุและสืบสวนที่ 7  สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเพื่อทราบ  เสนอผูอนุมัติ
ลงนาม 
                    -   เมื่อผูอนุมัติไดลงนามในประกาศประกวดราคา และหนังสือตามขอ    
ค. เรียบรอยแลวดําเนินการดังนี้ 

  ติดประกาศประกวดราคาในตูที่เตรียมไวสําหรับปดประกาศ
โดยเฉพาะดําเนินการตามขั้นตอนที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินกําหนด 

 สําเนาเรื่องแจงคณะกรรมการดําเนินการทุกคณะเพื่อทราบ 
 สําเนาแจงฝายตรวจสอบและประเมินผล สหภาพแรงงาน 

รัฐวิสาหกิจ การทาเรือแหงประเทศไทย กองบริการการใหบริการขอมูลขาวสาร กองกฎหมาย กอง
คลังเพื่อทราบและรวมสังเกตการณ  และสงประกาศและเงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเผยแพรใน
เว็บไซดของการทาเรือแหงประเทศไทย                                     

 -    เมื่อถึงกําหนดเวลารับซองประกวดราคา คณะกรรมการรับและเปดซอง 
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ประกวดราคาดําเนินการรับซอง  พรอมจัดทําบันทึกรายนามผูมายื่นซองประกวดราคา ตรวจสอบและลง
นามในเอกสารตาง ๆ และบันทึกในรายงานดังกลาว 

-   เมื่อถึงเวลาเปดซองใบเสนอราคา คณะกรรมการรับและเปดซองประกวด
ราคาดําเนินการเปดซอง และแจงราคาของผูเสนอราคาทุกรายใหผูเสนอราคาทราบ  พรอมจัดทําบันทึก
ตารางการเสนอราคา เสร็จแลวสงเอกสารทั้งหมดใหประธานคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา 
เพื่อดาํเนินการตอไป 

-   ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา นัดประชุม  
คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาผลการประกวดราคา เสร็จแลวจัดทํารายงานขออนุมัติจัดซ้ือ/จาง ตอผูมี
อํานาจอนุมัติตอไป 

-   เมื่อไดรับอนุมัติตามรายงานของคณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาแลว สงทําสัญญา, ออกใบสั่งซื้อ/จาง แลวดําเนินการตามขอ (1) ค. – ฌ. ตอไป                                        
                     (4)  การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษ  วงเงินเกิน 100,000 บาท ในกรณีที่มีความ
ตองการพัสดุเรงดวน หรือกรณีที่พัสดุมีขอจํากัดทางเทคนิคหรือจําเปนตองระบุยี่หอเปนการเฉพาะ หรือ
กรณีการจางที่ตองจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญเปนพิเศษ ดําเนินการดังนี้ 

ก. จัดทํารายงานขออนุมัติจดัซื้อ/จาง  พรอมแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิการ 
โดยวิธีพิเศษแลวแตกรณี เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 
          ข.   เมื่อไดรับอนุมัติแลว สําเนาแจงคณะกรรมการทุกคณะเพือ่ทราบ   พรอมสง
เร่ืองใหประธานกรรมการจัดซ้ือ/จางโดยวิธีพิเศษ ดําเนินการตอไป 
                                 ค.   ประธานกรรมการจัดซื้อ/จางโดยวิธีพิเศษนัดประชุมคณะกรรมการ และ  
ดําเนินการเชิญผูมีอาชีพขาย/รับจางพัสดุโดยตรง เพื่อเสนอราคา และดําเนินการดังนี้ 
                  -    คัดเลือกผูขาย/รับจาง โดยพิจารณาจากราคาที่เสนอ ราคาตลาด     
และราคาที่เคยจัดซื้อ/จาง 
                             -    กรณีการจัดซื้อ/จาง ที่มีความตองการเรงดวน ใหพิจารณาจาก      
กําหนดสงของ/งานจาง ที่กําหนดดวย 
                                 ง.   เมื่อคัดเลือกผูขาย/รับจางไดแลว จัดทํารายงานขอซื้อ/จาง เสนอขออนุมัติ 
จัดซ้ือ/จางตอไป 
                                จ.   เมื่อไดรับอนุมัติใหจัดซื้อ/จางแลว สงทําสัญญา, ออกใบสั่งซ้ือ/จาง  แลว
ดําเนินการตามขอ (1) ค. – ฌ. ตอไป 
                           (5)  การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีกรณีพิเศษ  เปนการจัดซ้ือจัดจางจากหนวยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และจัดซื้อจัดจางตามมติคณะรัฐมนตรี ดําเนินการดังนี้ 
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                                ก.  เจาหนาที่พัสดุ แจงหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่จะขอซื้อ/จาง    
โดยสงใบขอใหเสนอราคา 
                       ข.  เจาหนาทีพ่สัดุ จัดทํารายงานขออนุมัติซ้ือ/จาง 
                      ค.  เมื่อไดรับอนุมัติแลว สงทําสัญญา,  ออกใบสั่งซื้อ/จาง แลวดําเนินการ 
ตามขอ (1) ค. – ฌ. ตอไป    
    สรุปขั้นตอนและระยะเวลาเปนวันทําการในการดําเนินงานจัดหาพัสดุของแผนกจัดหา 
กองพัสดุ ทั้ง 5 วิธี  ดังแสดงในตาราง 1 
  
ตาราง 1  ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนนิการจัดหาพัสด ุ

 
ระยะเวลา  (วันทําการ) 

ขั้นตอน      วิธีตกลง            วิธีสอบ        วิธีประกวด         วิธีพิเศษ            วิธีกรณี 
       ราคา                 ราคา               ราคา                                           พิเศษ 

หนวยงานตนสังกัดจัดทําใบขอซื้อ/จาง 
ลงทะเบียน/ตรวจสอบราคาการจัดหาครั้งสุดทาย/ 
เลือกวิธีจัดจัดซื้อ/จาง 
เสนอราคา/ ตกลงราคา 
จัดทําเอกสาร/ บันทึกขออนุมัติ/ 
ตั้งกรรมการฯ 
ผูมีอํานาจอนุมัติ 
สงหนังสือเชิญชวน/ ปดประกาศและสงเอกสาร 
รับ-เปดซอง/ รายงานผล 
รายงานผลการพิจารณา 
ผูมีอํานาจอนุมัติ 
ออกใบสั่งซื้อ/จาง/ แจงผูขาย/ผูรับจาง 
รวบรวมเอกสารสง กม. ทําสัญญา 
ทําสัญญา 
สงของ/ สงมอบงานจาง 
 
ตรวจรับ/จาง/ ทํารายงาน 
ทราบผลการตรวจรับ/จาง 
ออกใบรับพัสดุ 
รวบรวมเอกสาร/ พิมพเบิกเงิน 

n/a 
2-3 

 
1 
1 
 

1 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
1-2 
n/a 
n/a 

*ตาม
เงื่อนไข 

1-3 
1 
1 

1-2 

n/a 
2-3 

 
n/a 
3-5 

 
1-5 

10-15 
1-7 
n/a 
1-3 
1-2 
1 

0-15 
*ตาม
เงื่อนไข 

1-3 
1-3 
1 

1-2 

n/a 
2-3 

 
n/a 

7-10 
 

1-5 
21-30 

1 
10-30 

1-3 
1-2 
1 

0-15 
*ตาม
เงื่อนไข 

1-3 
1-3 
1 

1-2 

n/a 
2-3 

 
n/a 
2-4 

 
1-5 

2-10 
n/a 
3-5 
1-3 
1-2 
1 

0-15 
*ตาม
เงื่อนไข 

1-3 
1-3 
1 

1-2 

n/a 
2-3 

 
1-5 
1 
 

1-3 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
1-2 
1 

0-15 
*ตาม
เงื่อนไข 

1-3 
1-3 
1 

1-2 
รวมระยะเวลาดําเนนิการ 9-12 23-64 48-107 14-38 9-22 

     *หมายเหตุ.-  ระยะเวลาการสงของและสงมอบขึ้นอยูกบัเงื่อนไขของใบสั่งซื้อ/ส่ังจาง           
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2.2   แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
                        

2.2.1  แนวคดิเกี่ยวกับคุณภาพของการใหบริการ    
 1)  ความหมายของการใหบริการ  
      มีผูใหความคิดเห็น และใหความหมายของการใหบริการไวหลายประการ  ดังนี ้ 

        ณัฎฐพันธ เขจรนันท และคนอื่น ๆ (2545, หนา 29)  ใหความหมายวา  การ
ใหบริการ  หมายถึง คุณภาพของการใหบริการที่มีความแตกตางจากการผลิตสินคา  คุณภาพของงาน
ใหบริการประกอบไปดวย  ความนาเชื่อถือ  การตอบสนองความตองการ  ความสามารถ  การเขาถึง
ได  ความสุภาพ  การติดตอส่ือสาร  ความเขาใจลูกคา  ความปลอดภัย และสามารถ รูสึกไดในความ
พรอมและความใสใจในการใหบริการ   สอดคลองกับแนวคิดของชัยสมพล ชาวประเสริฐ  (2547, 
หนา 18)  ที่กลาวไววา  การใหบริการ  หมายถึง  กิจกรรมของกระบวนการสงมอบสินคาที่ไมมี
ตัวตนของธุรกิจใหกับผูรับบริการ  โดยสินคาที่ไมมีตัวตนนั้นตองตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการ จนนําไปสูความพึงพอใจได  และสมชาติ กิจยรรยง  (2543, หนา 11)  กลาววา  การ
ใหบริการเปนกระบวนการของการปฏิบัติตนเพื่อผูอ่ืน  เปนการชวยเหลือใหความอนุเคราะห  ความ
สะดวกในกิจกรรมที่ทําเพื่อผูอ่ืนตามหนาที่   
                          วีระวัฒน กิจเลิศไพโรจน  (2547, หนา 14)  ใหความหมายวา  การใหบริการ  
หมายถึง การกระทํา  พฤติกรรม  หรือการปฏิบัติที่ฝายหนึ่งเสนอใหอีกฝายหนึ่ง  โดยกระบวนการที่
เกิดขึ้นนั้นอาจมีตัวสินคาเขามาเกี่ยวของหรือไมก็ได  เนื้อแทส่ิงที่เสนอใหนั้นเปนการกระทํา  
พฤติกรรม หรือการปฏิบัติการ  ซ่ึงไมสามารถนําไปเปนเจาของได  โดย วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน  
(2539, หนา 7)  กลาววา  การใหบริการ  หมายถึง ส่ิงที่จับสัมผัสแตะตองไดยาก  และเปนสิ่งที่เส่ือม
สูญสลายไปไดโดยงาย  บริการจะไดรับการทําขึ้น และจะสงมอบสูผูรับบริการ  เพื่อใชสอยบริการ
นั้น ๆ  โดยทันที  หรือในเวลาเกือบทันทีทันใดที่ใหบริการ 
                      สรุปไดวา  การใหบริการ  หมายถึง     การกระทาํ  พฤติกรรม  หรือการปฏิบัติที่ฝาย 
ผูใหบริการตอบสนองความตองการของลูกคาหรือผูรับบริการ  โดยอาจจะมีตัวสินคาเขามาเกี่ยวของ
หรือไมก็ได  และกระบวนการดังกลาวนําไปสูความพึงพอใจของลูกคาหรือผูรับบริการในสิ่งนั้น ๆ 
      ประเภทของการใหบริการสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท ตามเปาหมายของ
การใหบริการ  คือ 
        (1)   การใหบริการดานธุรกิจ (Business Service)  หมายถึง  การใหบริการที่มี
ลักษณะการดําเนินการในเชิงธุรกิจแสวงหากําไร  การใหบริการในลักษณะนี้มักจะอยูภายใตการ
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ดําเนินงานของบริษัท  หางรานของเอกชน  เชน  การใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่  การใหบริการ
เคเบิลทีวี  การใหบริการธนาคาร  
        (2)   การใหบริการสาธารณะ (Public  Service)  หมายถึง  การใหบริการที่มี
ลักษณะดําเนินการโดยระบบราชการ มุงประโยชนสุขและสวัสดิภาพของประชาชนในสังคมเปน
สําคัญ  การใหบริการในลักษณะนี้  ไดแก  การใหบริการของหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ  เชน  การ
ใหบริการทุกดานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  การใหบริการสังคมสงเคราะหของอําเภอ  การ
ใหบริการของไฟฟา  หรือน้ําประปา  
                    2) ความหมายของคุณภาพบรกิาร  
        มีผูศึกษาและไดรวบรวมแนวคิดไวหลายทาน  ดังนี ้
        วีระวัฒน กิจเลิศไพโรจน (2547, หนา 271)  ใหความหมายวา  คุณภาพบริการ  
หมายถึง  ความพอใจของลูกคา หรือการใหบริการไดตรงตามลูกคาคาดหวัง โดยสอดคลองกับ

แนวคิดของ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547, หนา 106)  ที่กลาววา  คุณภาพของการบริการ  หมายถึง  
ส่ิงที่ลูกคาตองการหรือคาดหวังไวไดรับการตอบสนองตรงความตองการ  หรือส่ิงที่ลูกคาตองการ
หรือคาดหวังไวไดรับการตอบสนองอยางเต็มที่  จนรูสึกวาการบริการนั้นเปนบริการที่วิเศษมาก  
ประทับใจ  คุมคาแกการตัดสินใจ รวมทั้งคุมคาเงิน  จนทําใหลูกคาเกิดความพอใจ และเกิดความ
จงรักภักดี  (custormer loyalty) ซ่ึง สุรศักดิ์ นานานุกูล และชํานาญ รัตนากร  (2529, อางถึงใน วี
ระวัฒน กิจเลิศไพโรจน, 2547, หนา 270)  เพิ่มเติมวา  คุณภาพบริการ  หมายถึง  คุณภาพไมใชความ
ฟุมเฟอย หรือรูปลักษณของสินคาหรือบริการที่มีราคาสูง   แตหมายถึงความพึงพอใจของลูกคาที่ซ้ือ
สินคาหรือบริการ  และความพอใจของหนวยงานถัดไป 
        ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอื่น ๆ (2541, หนา 12) ใหความหมายของคําวา
คุณภาพ (quality) ไววา คุณภาพเปนรูปรางและลักษณะของผลิตภัณฑ หรือบริการ ที่สามารถ
ตอบสนองความจําเปนที่กําหนดไว  จากความหมายนี้ เปนความหมายของคุณภาพที่มุงเนน

ความสําคัญที่ลูกคาหรือผูใชบริการ  ซ่ึงลูกคามีความจําเปน ความตองการ และความคาดหวังวาผูขาย
หรือผูใหบริการจะสงมอบคุณภาพผลิตภัณฑหรือบริการ เพื่อตอบสนองความตองการและความ
คาดหวังของลูกคา  ทั้งนี้องคกรที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา จึงไดถือวาเปนองคกร
ที่มีคุณภาพ  นอกจากนี้ไดกลาวถึงคุณภาพการใหบริการ (service quality)  ไววา ส่ิงสําคัญประการ
หนึ่งในการสรางความแตกตางของธุรกิจการใหบริการคือ การรักษาระดับการใหบริการที่เหนือกวา
คูแขงขัน  โดยเสนอคุณภาพการใหบริการตามที่ลูกคาคาดหวังไว  ซ่ึงขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับคุณภาพ
การใหบริการที่ลูกคาตองการนั้น ไดจากประสบการณในอดีต จากการบอกเลาปากตอปาก หรือการ
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รับรูจากการโฆษณาของธุรกิจใหบริการ  ซ่ึงลูกคาจะพอใจอยางยิ่งถาไดรับสิ่งที่เขาตองการ  ณ  
สถานที่ ในเวลา และรูปแบบที่ลูกคาตองการ  
     จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา   คุณภาพบริการ  คือ ความประทับใจ หรือความ
พึงพอใจของลูกคาหรือผูรับบริการตอสินคาหรือบริการที่ผูใหบริการนําเสนอ หรือความสามารถ
ตอบสนองความตองการหรือความคาดหวังของลูกคาหรือผูรับบริการเปนพิเศษที่เหนือคูแขงขัน 
     3) ปจจัยการกําหนดคุณภาพการใหบริการ   
        ในการประเมินคุณภาพการบริการ  มีปจจัยที่ใชตัดสินคุณภาพการบริการ 10  
ประการ  (วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน, 2539, หนา 17)  ดังนี้ 
 (1)   Reliability หรือความเชื่อถือไดในคุณลักษณะหรือมาตรฐานการใหบริการ 
เปนชื่อเสียงภาพลักษณของหนวยงานที่รักษาไวดี  จนเกิดความเชื่อไดวาการใหบริการไดมาตรฐาน  
อาจเปนการวัดเรื่องเวลา วาจะไมเสียเวลามาก 
 (2)  Responsiveness  หรือความตอบสนอง  การตอบสนองตอความตองการ
หรือความรูสึกของผูรับบริการวา ตองการพบเห็นเรื่องใด  เชน รีบออกไปบรรเทาความทุกขเรงดวน 
        (3)   Competence  หรือความสามารถ  สมรรถนะในการใหบริการอยางรอบรู  
ถูกตองเหมาะสม  และเชี่ยวชาญรูจริง 
        (4)   Access  หรือการเขาถึงงาย  การใชบริการไดอยางไมยุงยาก ไมมีพิธีและ
พรอมจะใหบริการเสมอ 
        (5)   Courtesy หรือความสุภาพ ใหความเคารพ  ความออนนอมใหเกียรติและมี
มารยาทที่ดีของผูใหบริการ  มวาจะทักทายหรือแสดงกิริยาใด ๆ 
        (6) Communication หรือความสามารถและสมบูรณในการส่ือความและ

สัมพันธกับผูรับบริการ ทําใหประชาชนทราบ เขาใจ และไดรับคําตอบในขอสงสัย หรือความไม
เขาใจตาง ๆ ไดอยางกระจางชัด 
        (7)   Creditability  หรือความเชื่อถือได  ความมีเครดิตของผูใหบริการ 
 (8)   Security หรือความมั่นคงปลอดภัย สบายใจของประชาชนในขณะใชบริการ 
 (9)   Customer Understanding  หรือความเขาอกเขาใจในประชาชนผูมารับบริการ 
 (10)  Tangibles  หรือสวนที่สัมผัสได  และรับรูไดทางกายภาพของปจจัยการ 
ใหบริการ เชน กิริยาทาทางทั้งหมดที่แสดงออกในการใหบริการ 

นอกจากนี้จากการศึกษาวิจัยกับผูรับบริการในเชิงธุรกิจบริการหลายสาขา  พบวา
มีความตองการหรือความคาดหวังในคุณลักษณะของการบริการของผูรับบริการที่เปนเครื่องบงชี้

คุณภาพของการบริการ (จิรุตม ศรีรัตนบัล, 2536, อางถึงในรังรักษ งามศิริ, 2550, หนา 13)    
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         (1)  ความเปนรูปธรรมของการบริการ  หมายถึง  ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏ
ใหเห็นส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ไดแก  เครื่องมืออุปกรณ บุคลากรและการใชสัญลักษณ หรือ
เอกสารที่ใชในการติดตอส่ือสารใหผูรับบริการไดสัมผัส  และการบริการนั้นเปนรูปธรรมสามารถ
รับรูได 
         (2)  ความเชื่อมั่นไววางใจได  หมายถึง  ความสามารถในการใหบริการนั้นตรง
กับสัญญาที่ใหไวกับผูรับบริการ  บริการที่ใหทุกครั้งมีความถูกตอง เหมาะสม และมีความสม่ําเสมอ
ในทุกครั้งของการบริการ ที่จะทําใหผูรับบริการรูสึกวาการบริการที่ไดรับนั้นมีความนาเชื่อถือ  
สามารถใหความไววางใจได 

                          (3)  การตอบสนองตอผูรับบริการ  หมายถึง  ความพรอมและความเต็มใจที่จะ
ใหบริการ  โดยสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางทันทวงที  ผูรับบริการ
สามารถเขารับบริการไดงาย และไดรับความสะดวกจากการมาใชบริการ  รวมทั้งจะตองกระจายการ
ใหบริการไปอยางทั่งถึง รวดเร็ว ไมตองรอนาน 
         (4)   การใหความมั่นใจแกผูรับบริการ  หมายถึง  ผูใหบริการมีทักษะ ความรู 
ความสามารถในการใหบริการ  และตอบสนองความตองการของผูรับบริการดวยความสุภาพ  มี
กิริยาทาทาง และมารยาทที่ดีในการใหบริการ  สามารถที่จะทําใหผูรับบริการเกิดความมั่นใจวาจะ
ไดรับบริการที่ดีที่สุด 

                   (5)   ความเขาใจและเห็นอกเห็นใจผูรับบริการ  หมายถึง  ความสามารถในการ
ดูแล ความเอื้ออาทร เอาใจใสผูรับบริการตามความแตกตางกันของผูรับบริการในแตละคน 

คุณลักษณะดังกลาวนี้เปนสิ่งที่ลูกคาคาดหวัง  หากองคกรบริการใดตระหนักถึง
ความสําคัญของคุณภาพของการบริการ  เพื่อใชเปนแรงจูงใจใหลูกคาประทับใจในการบริการที่
ไดรับและติดใจใชบริการเปนลูกคาประจํา ก็จําเปนตองวางแผนนโยบายการบริการโดยคํานึงถึง
คุณลักษณะดังกลาว  และทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงานบริการทุกฝาย  พรอมทั้งมีการพัฒนากลยุทธ
การบริการตามนโยบายที่วางไวอยางจริงจัง  

กลาวโดยสรุปวา  การรูถึงความคาดหวัง และความตองการของผูรับบริการนั้น
นับเปนปจจัยสําคัญสูความสําเร็จทางดานการตลาดอีกประการหนึ่ง และถือเปนเครื่องมือที่จะชวย
สงเสริมใหการประกอบธุรกิจประสบความสําเร็จ  เพราะจะสามารถนํามาพัฒนาคุณภาพการบริการ
ใหตรงกับความคาดหวัง และความตองการของผูรับบริการไดมาก    ซ่ึงผลสะทอนกลับก็คือความ 
พึงพอใจของผูรับบริการนั่นเอง 
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     4) ขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริการ 
                      การใหบริการมีขั้นตอนและวิธีการอันจะนําไปสูการปฏิบัติ  เพื่อใหผูรับบริการ
ประทับใจและไดรับประโยชนสูงสุด  โดย วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน  (2539, หนา 126-136) ไดสรุปไว
เปน “15 ขั้นตอนแหงพัฒนาการสูบริการที่ผูกใจลูกคา”  ดงันี้  
        (1)   เจาของกิจการ หรือผูบริหารระดับสูงมีเจตนาอันแรงกลา ในการใหบริการ
ที่เปนเลิศ  โดยมีนโยบายใหบริการที่ชัดเจน  กําหนดใหหัวหนาแผนกแถลงเปาหมาย และโครงการ
ปรับปรุงมาตรฐานการใหบริการในแผนกของตนเปนประจําป  กําหนดคําขวัญประจําองคกร แถลง
นโยบาย หรือประกาศเปาหมายดานการบริการอยางชัดเจน  และมีการประชุมผูบริหารระดับสูงเพื่อ
บริการที่เปนเลิศ 
                           (2)   มีการศึกษาหาความรู และความเขาใจเกี่ยวกับศาสตรการใหบริการตั้งแต
ผูบริหารระดับสูง จนถึงระดับพนักงานผูใหบริการ  ผูบริหารตองศึกษาและเรียนรูการกําหนด
นโยบาย  และการจัดทํากลยุทธขององคกร  วิ ธีวัดคุณภาพบริการและเทคนิคตาง  ๆ  ใน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการ  ตองมีการแจงแกพนักงานทุกคนวา  ทุกคนในองคกรจะตอง
คนหาลูกคาของตนเองใหพบ  และตองทราบวาตนเองก็เปนลูกคาของใครบางคนเชนกัน  ทุกคนตอง
เรียนรูวิธีการที่ดีที่สุดในงานของตน ศึกษาตํารา เพิ่มความรู ความสามารถ และความเขาใจ 
                           (3)  มีการวางแผนกลยุทธดานบริการที่ชัดเจน และสอดคลองกับลักษณะ

เฉพาะตัวขององคกรเทานั้น  โดยผูบริหารระดับสูงมีการมอบหมายใหทีมงานเฉพาะวางแผนกลยุทธ
ดานการบริการอยางจริงจัง เปนแผนชัดเจน  กําหนดใหหัวหนาแผนกทุกคนรับรู  มีการประชุมชี้แจง
และเอาไปถือปฏิบัติ  ผูบริหารระดับตาง ๆ ตองนําเสนอแผนงานในหนวยงาน  จะตองสอดคลองกับ
แผนกลยุทธหลักของหนวยงานดานการบริการเปาหมายประจําป และคําขวัญดานการบริการ  
                           (4)   มีการศึกษาวิเคราะห และออกแบบระบบการบริหารงานที่สอดคลองกับ

นโยบายดานบริการ และเอื้ออํานวยใหแผนกลยุทธดานบริการที่กําหนดไวแลว  สามารถดําเนินการ
ไดอยางมีประสิทธิผลในเวลาที่กําหนด มีการวิเคราะหระบบการบริการในแตละวงจรบริการ โดยใช
หลักความรวดเร็ว และมีมาตรฐานดานความพอใจในทุกจุดที่ใหบริการ  มีการวางผังหนวยบริการ
ใหม  เพื่อใหคลองตัวยิ่งขึ้น  จัดทําหนังสือคูมือการบริการที่เหมาะสมกับหนวยงานในแตละหนาที่  
โดยเนนการเขียนที่อานงายเขาใจงาย 
                            (5)   มีการสรางจิตสํานึก การใหบริการที่ดี และการพัฒนาความสามารถในการ
ใหบริการ และการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานทุกคนใหสูงขึ้น  เพื่อรองรับโครงการพัฒนา
ระบบงาน  และเพื่อเพิ่มคุณภาพงานบริการที่จะจัดทําไดดี  โดยการอบรมพนักงานทุกดานเรื่องการ
บริการ  จัดสัมมนากลุมใหพนักงานแตละคน จัดทํา Customer Report Card (CRC)  เพื่อคนหา
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จุดออนในดานการบริการของตน และใชเปนเครื่องมือวางแผนปรับปรุงงานบริการตอไป  จัด
บรรยายพิเศษดานประสบการณบริการ จัดทัศนศึกษาดูงานการบริการในองคกรตัวอยางที่มีการ
บริการเปนเลิศ จัดนิทรรศการสงเสริมงานบริการ จัดประกวดคําขวัญการบริการที่ดี จัดการประกวด
ผูใหบริการดีเดนประจําเดือน การใหตําแหนง หรือรางวัลพิเศษแกพนักงานที่ลูกคาคัดเลือกวา
ใหบริการดีเยี่ยม 
                           (6)   การปรับปรุง ยกระดับโครงสรางพื้นฐาน ที่เอ้ือตอการใหบริการที่ดี เชน 
การปรับปรุงอาคารสถานที่ใหสวยงาม สะดวกสบาย มีรูปแบบที่เปนเอกลักษณของหนวยงาน มีปาย
ช่ือผูใหบริการ รณรงคดานความสะอาดเรียบรอย และปรับปรุงสิ่งแวดลอมในการทํางาน เปนตน 
                            (7)   การยกระดับมาตรฐานการบริการ โดยเสริมเครื่องอํานวยความสะดวก 
เครื่องมือเครื่องใชเทคโนโลยี  การใชระบบขอมูลทางการบริการยุคใหม การใชระบบคอมพิวเตอร
เขามาชวยดานขอมูลและการใหบริการ ปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองมือตาง ๆ ใหทันสมัย การเพิ่มชอง
ทางการสื่อสารกับลูกคา  เพื่อใหประชาชนเขาพบงายและไดรับบริการทันที 
                           (8)   การรณรงคสราง ปลูกฝง และธํารงรักษาซึ่งวัฒนธรรมทางดานบริการที่ดี
ขององคกร คือการกําหนดไวในหนาที่งานของทุกหนวยงาน  วางานสําคัญคือการใหบริการที่ดีเยี่ยม
แกลูกคา การปลูกฝงดวยคําขวัญ การอบรม การชี้ชวน แผนปายโปสเตอร ปายติดหนาอกเสื้อ หรือ
เครื่องหมายขอความที่ติดอยูกับปฏิทิน หรือเครื่องใชสํานักงานตาง ๆ เพื่อใหพนักงานทุกคนได
ตระหนักอยูตลอดเวลาที่ปฏิบัตงิานวา ลูกคาสําคัญอยางไร ตัวอยางขอความ เชน “ตองบริการกอน
เสมอ”  Customers Come First  ยิ้มเสมอ  คุณภาพบริการคือส่ิงที่ลูกคาบอก  การสรางความพึงพอใจ
คือหัวใจงานบริการ เปนตน 
                          (9)  จัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจ  เพื่อดําเนินโครงการปรับปรุงงานบริการ เชน 
คณะจัดทําแผนกลยุทธดานบริการ  คณะรณรงคสรางเอกลักษณและเสริมภาพลักษณองคกร  
คณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานงานบริการ  คณะกรรมการประกวดโครงการบริการดีเดน และ
คัดเลือกผูใหบริการดีเดน  คณะทํางานปรับปรุงระบบงาน และคณะกรรมการประเมินผลการ

ใหบริการ เปนตน 
                           (10)  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายในองคกรอยางตอเนื่อง  เพื่อตอบสนอง
ความตองการที่เปล่ียนไปตลอดเวลาของลูกคา  โดยยกเลิกแผนกบริการรองทุกขจากลูกคา  แตใหทุก
คนทําหนาที่บริการลูกคา และรับฟงการรองทุกขของลูกคาทันที จัดตั้งระบบแนะนําลูกคา เพื่อชวย
ใหลูกคาที่มาติดตองานมีความมั่นใจเรื่องขั้นตอน วิธีการตาง ๆ เพ่ือใหผูใชบริการไดรับบริการอยาง
มั่นใจ สะดวกไมเสียเวลา และจัดทํากิจกรรมกลุมยอย เชน กลุม Quality Control (Q.C.)  เกี่ยวกับการ
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ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ การออกแบบและจัดวางผังจุดใหบริการลูกคาเสียใหม  เนนที่
ประสิทธิภาพผูใหบริการและความสะดวกสบาย และนาพึงพอใจแกลูกคา 
                         (11)  การใหความสําคัญกับลูกคาเพิ่มขึ้นเปนกรณีพิเศษ  หรือมีการแบงแยก
ลูกคากลุมตาง ๆ  เพื่อการใหบริการท่ีเหมาะสมยิ่งขึ้น ชวยลดเวลารอคอย เพิ่มความสะดวกขณะรับ
บริการ หรือเพิ่มระดับคุณภาพของบริการ เพราะสามารถกําหนดกลุมเปาหมายไดตรงกับ
ความสามารถพิเศษของผูใหบริการ  เชน การจัดหองรับแขกพิเศษการใหบริการลูกคาสูงอายุ หรือผู
พิการพิเศษ 
                           (12)  การออกนโยบายและแผนงานดานการบริหารงานบุคคล (ลูกคาภายใน)  
ขององคกรนั้น ๆ ที่เนนดานบริการ  กลาวคือ มีการสอบ/ทดสอบดานความมั่นคงทางอารมณ และ
ความใจเย็น การควบคุมอารมณ สําหรับพนักงานที่ตองสัมผัสกับลูกคาโดยตรง  มีการวัดผลงานดาน
บริการที่เปนรูปธรรม  เชน ออกสํารวจความคิดเห็น และใหลูกคาใหคะแนนผูใหบริการ แลวนํา
คะแนนที่ไดมาทําการประมวลผลทางสถิติ  เพื่อใชประกอบในการพิจารณาประเมินผลงานประจําป 
                          (13)   การจัดทําโครงการ และแผนงานตาง ๆ ที่เนนวาลูกคาคือคนสําคัญ และ
เปนเปาหมายสูงสุดของกระบวนการใหบริการทั้งหลายในองคกรนั้น ๆ เชน โครงการสํารวจความ
คิดเห็นของลูกคา การตั้งตูรับฟงความคิดเห็นของลูกคา  พรอมมีการตอบรับขอเสนอแนะบนบอรด
ขาง ๆ ตูนั้น การสัมภาษณลูกคาที่กําลังจะเลิกใชบริการ เพื่อขอทราบเหตุผลและปญหา สราง
มาตรการตักเตือนลงโทษที่สมเหตุสมผลกับบุคคล หนวยงานในองคกรที่ละเลย หรือไมใสใจตอการ
บริการลูกคาที่ดีพอ  การปดโปสเตอร ปายเตือนใจ คําขวัญที่เนนใหเห็นวาลูกคาสําคัญอยางไร 
ดําเนินการติดตั้งบอรดพิเศษเฉพาะติดประกาศเกี่ยวกับบริการที่ไปถึงมือลูกคา  แลวลูกคาเขียนมา
ชมเชย หรือรองเรียนเขามา 
                   (14)  มีการพัฒนาระบบบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม และมีการปรับปรุงให

ทันสมัยอยูเสมอ 
                    (15)  การพัฒนาระบบงานบริการ เทคนิค วิธีการ และความชํานาญจนถึง

ระดับสูงแลว มีการจัดทําเปนมาตรฐานปฏิบัติในระดับบริษัท  คือมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
เฉพาะแตละตําแหนง มีการอบรมและทดสอบอยางเขมงวด  มีหนวยงานกลางที่รับผิดชอบเรื่อง
จัดทํามาตรฐานการบริการ ซ่ึงจะคอยตรวจตราติดตามและประเมินผลการใหบริการอยูเสมอ เพื่อ
ปรับปรุงมาตรฐานใหทันสมัยตลอดเวลา 
     นอกจากพัฒนาการทั้ง  15  ขั้นตอนดังกลาวแลว  ความสําเร็จขององคการที่เปนเลิศ
ไดนั้น  ยังมาจากการตระหนักรูในหนาที่ของผูบริการ และการกระทําในสิ่งที่ถูกตองทันกับจังหวะ
เวลา และอยางมีสามัญสํานึกอีกดวย  จนมีคนกลาวกันวา  “ความลมเหลวของการใหบริการที่ดีมี
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สาเหตุรอยละ 80 มาจากความผิดพลาดทางการบริการ  อีกรอยละ 20 มาจากความบกพรองเฉพาะตัว
ของพนักงานผูใหบริการนั่นเอง” 
                   กลาวโดยสรุป  การใหบริการที่มีคุณภาพเปนสิ่งสําคัญที่สรางความแตกตางของการ
บริการ  และมีผลทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจกลับมาใชบริการอีก  การรักษาระดับของการ
ใหบริการจะตอบสนองความคาดหวังของผูรับบริการ  และเปนการรักษาความสัมพันธอันดีระหวาง
ผูใหบริการและผูรับบริการ  ในขณะเดียวกันจะนําไปสูบริการที่มีคุณภาพตอไป  ดังนั้นการบริการที่
มีคุณภาพจึงเปนสิ่งแรกที่ผูบริหารจําเปนจะตองดําเนินการใหมี  เพื่อใหเกิดความประทับใจแก
ผูรับบริการที่เหนือคูแขง 
     5) การพัฒนาการใหบริการในเชิงรุก 
        ตามหลักการใหบริการแบบครบวงจร เปนการใหบริการในเชิงรุกที่จะตอง
เปนไปตามหลักการ  โดย ชูวงค ฉายะบุตร (2536, หนา 11) ไดใหแนวคิดเพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติ  ดังนี้  
                          (1)  ยึดการตอบสนองความตองการ  ความจําเปนของประชาชนเปาหมายการ
บริการของรัฐในเชิงรับ  เนนการใหบริการตามระเบียบแบบแผนและลักษณะที่เปนอุปสรรคตอการ
ใหบริการ  เชน ขาราชการที่มีทัศนคติวา  การใหบริการจะเริ่มขึ้นก็ตอเมื่อมีผูมาติดตอขอรับบริการ
มากกวาที่จะตองรูวาตนมีหนาที่ตองจัดบริการใหแกประชาชน ตามสิทธิประโยชนที่เขาควรจะไดรับ  
การกําหนดระเบียบปฏิบตัิมีลักษณะที่เนนการควบคุมมากกวาการสงเสริม  การติดตอราชการจึงตอง
ใชเอกสาร หลักฐานตาง ๆ  เปนจํานวนมาก ผานการตัดสินใจหลายขั้นตอน ซ่ึงบางครั้งก็เกินกวา
ความจําเปน  ขาราชการคิดวาตนเองมีอํานาจที่จะบันดาลผลไดเสียแกประชาชน  การดําเนิน
ความสัมพันธตาง ๆ จึงเปนลักษณะที่ไมเทาเทียมกัน นําไปสูปญหาตาง ๆ โดยขาราชการตองถือวา
การใหบริการเปนภาระหนาที่ ที่ตองดําเนินการใหอยางตอเนื่อง โดยจะตองพยายามจัดบริการให
ครอบคลุมผูที่อยูในขายที่ควรจะไดรับบริการทุกคน 
                            (2)  ความรวดเร็วในการใหบริการ  สังคมปจจุบันเปนสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ อยางรวดเร็วและมีการแขงขันอยูตลอดเวลา  ในขณะที่ปญหาพื้นฐานของระบบ
ราชการคือความลาชา  ซ่ึงในดานหนึ่งเปนความลาชาที่เกิดจากความจําเปนของระบบราชการ  เปน
เร่ืองสามารถแกไขได  เชน  ความลาชาที่เกิดจากการปดภาระในการตดัสินใจ  ความลาชาที่เกิดจาก
การขาดการกระจายอํานาจ เกิดจากขั้นตอนที่ไมจําเปน  และความลาชาที่เกิดขึ้นเพราะขาดการ
พัฒนางานนําเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสมมาใชเปนตน  ปญหาที่ตามมาคือ ระบบราชการถูกมองวาเปน
อุปสรรคสําคัญในการพัฒนาความเจริญกาวหนา และเปนตัวถวงในระบบการแขงขันอยางเสรี  
ดังนั้นระบบราชการจึงจําเปนที่จะตองตั้งเปาหมายในการพัฒนาการใหบริการที่รวดเร็วมากขึ้น  โดย
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การพัฒนาขาราชการใหมีทัศนคติ  ความรูความสามารถเพื่อใหเกิดความชํานาญ  ความกระตือรือรน
กลาตัดสินใจในเรื่องที่อยูในอํานาจ  การกระจายอํานาจหรือมอบอํานาจใหมากขึ้น  ปรับปรุงระเบยีบ
วิธีการทํางานใหมีขั้นตอน ใชเวลาในการบริการที่นอยที่สุด  การพัฒนาและเทคโนโลยีตาง ๆ การ
วางแผน  การเตรียมการตาง ๆ ใหพรอมที่จะใหบริการ พัฒนาความรวดเร็วในขั้นตอนการใหบริการ  
เชน   การรายงาน  การติดตามผล  การจัดเก็บเอกสารตาง ๆ  เพื่อใหวงจรการใหบริการสามารถ
ดําเนินการตอเนื่องไปไดอยางรวดเร็ว  เชน  การแจงปลายทางซึ่งสํานักทะเบียนปลายทางจะตองการ
ยืนยันหลักฐานทางทะเบียนจากสํานักทะเบียนตนทาง เปนตน  
                      (3)  การใหบริการตองเสร็จสมบูรณ  เปาหมายของการใหบริการเชิงรุกแบบ
ครบวงจรอีกประการหนึ่ง คือ  ความสําเร็จสมบูรณของการใหบริการตามสิทธิประโยชนที่
ผูรับบริการจะตองไดรับโดยผูรับบริการไมจําเปนตองมาติดตอบอยครั้งนัก  ควรบริการใหแลวเสร็จ
ในการติดตอเพียงหนึ่งหรือสองครั้ง  และพยามที่จะใหบริการในเรื่องอื่น ๆ ที่สมควรไดรับดวย  เชน  
เมื่อมีผูมาขอคัดสําเนาทะเบียนบานแลวพบวาบัตรประชาชนของผูนั้นหมดอายุ  ก็ควรดําเนินการ
จัดทําบัตรประชาชนใหใหมดวย  
                            (4)  ความกระตือรือรนในการใหบริการ  เปนเปาหมายสําคัญอีกประการหนึ่ง
ในการพัฒนาเชิงรุก  เนื่องจากประชาชนมีความรูสึกวาการติดตอขอรับบริการจากทางราชการเปน
เร่ืองที่ยุงยาก เจาหนาที่ไมคอยเต็มใจที่จะใหบริการ  จึงมีทัศนคติไมดีตอการบริการของเจาหนาที่
นําไปสูปญหาของการสื่อสารทําความเขาใจกัน  ดังนั้นหากเจาหนาที่ผูใหบริการพยายามใหบริการ
ดวยความกระตือรือรนแลวจะทําใหผูรับบริการเกิดความรูสึกที่ดี  ยอมรับฟงเหตุผล คําแนะนําตาง ๆ 
มากขึ้น  เต็มใจมารับบริการเรื่องอื่น ๆ อีก  และนําไปสูความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน ที่มีตอ
เจาหนาที่ของรัฐในที่สุด 
                           (5)  การใหบริการดวยความถูกตองสามารถตรวจสอบได  การใหบริการที่เสร็จ
สมบูรณจะตองมีความถูกตองชอบธรรมทั้งในแงนโยบาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
ถูกตองในเชิงศีลธรรมจรรยาดวย  เชน ในกรณีมีผูมาขอจดทะเบียนหยา  แมวาจะดําเนินการใหได
ตามความประสงคแตก็ควรมีการพูดจาไกลเกลี่ยกับคูสมรสเสียกอน  หรือการตรวจสอบความ
ถูกตองโดยผูบังคับบัญชา  เปนการตรวจสอบภายในระบบราชการเอง  หรือการตรวจสอบภายนอก
โดยประชาชนและการตรวจสอบโดยอาศัยความสํานึกรับผิดชอบในเชิงศีลธรรมและจรรยาบรรณ

ทางวิชาชีพของตัวขาราชการเอง 
                           (6)  ความสุภาพออนนอม  ผูใหบริการจะตองปฏิบัติตอประชาชน ผูมาติดตอ
ดวยความสุภาพนอบนอม จะทําใหผูรับบริการมีทัศนคติที่ดีตอขาราชการ  ทําใหการสื่อสารทําความ
เขาใจระหวางกันเปนไปไดงายยิ่งขึ้น  ความสุภาพออนนอมในการใหบริการจะเกิดขึ้นไดก็โดยการ
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พัฒนาทัศนคติของขาราชการใหเขาใจวาตนมีหนาที่ในการใหบริการ  และเปนหนาที่ที่มีความสําคัญ  
รวมทั้งมีความรูสึกเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของผูมาติดตอขอรับบริการ 
                            (7)  ความเสมอภาค การใหบริการแบบครบวงจร จะตองถือวาขาราชการมี

หนาที่จะตองใหบริการแกประชาชนโดยเสมอภาคกัน  การใหบริการตองเปนไปภายใตระเบียบแบบ
แผนเดียวกัน และไดรับผลสมบูรณภายใตมาตรฐานเดียวกัน  ไมวาผูรับบริการจะเปนใครก็ตาม  ตอง
คํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสที่จะไดรับบริการดวย  เพราะประชาชนบางสวนของประเทศเปน
กลุมบุคคลที่มีขอจํากัด ในเรื่องความสามารถในการติดตอขอรับบริการจากรัฐ  เชน  มีรายไดนอย
ขาดความรูความเขาใจ ขอมูลขาวสารไมเพียงพอ ตองพยายามนําบริการไปใหตามสิทธิประโยชนที่
ควรจะไดรับ ทั้งการจัดหนวยบริการเคลื่อนที่  การออกบัตรสงเคราะหในการรักษาพยาบาลแกผูมี
รายไดนอย  การเรียกเก็บคาปรับในอัตราที่ต่ําสุด  ตามที่กฎหมายกําหนดเมื่อเห็นวาผูรับบริการไมมี
เจตนาเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายแตเปนเพราะขาดขอมูลขาวสาร  ซ่ึงอาจเรียกความเสมอภาคนี้วา
ความเสมอภาคที่จะไดรับบริการที่จําเปนจากรัฐ 
     แนวคิดดังกลาวมาแลวสอดคลองกับ ลิขิต ธีรเวคิน (2539, หนา 2) ที่วาตัวแปร
สําคัญที่จะยึดเปนหลัก  ทําใหขาราชการในอนาคตสามารถยืนหยัดตอสูกับกระแสอันไหลเชี่ยวของ
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้น  ประกอบดวยตัวแปรดังตอไปนี้ 
                       (1)   ขาราชการยุคใหมจะตองมีคุณภาพ  ความรูความชํานาญอยางแทจริง   ตอง
มีความรูทุก ๆ ดาน  โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ มิฉะนั้นจะตามโลกไมทัน จะ
กลายเปนตกยุค  จะตองมีการฝกอบรมเพิ่มความรูใหแกขาราชการสม่ําเสมอ  ขาราชการจะตองรัก
การอานหนังสือ ติดตามขอมูลขาวสาร  เพื่อทราบการเปลี่ยนไปในแงมุมตาง ๆ   โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในสวนที่เกี่ยวกับภารกิจของตน  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในสังคมเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  ถาหนวย
ราชการลาหลัง ก็จะไมสามารถทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
                        (2)   ขาราชการยุคใหมจะตองสามารถปฏิบัติงานไดแข็งขันและรวดเร็ว  โดย
เนนที่การรับใชสังคม และบริการสังคม  ตองตัดกฎที่หยุมหยิมออกไปเพื่ออํานวยความสะดวกแก
ประชาชนมากที่สุด  จะตองปฏิบัติตอประชาชนอยางเสมอภาคกัน  ขั้นตอนและกระบวนการทํางาน
ตองโปรงใส  สามารถตอบปญหาขอของใจของประชาชนได   
                           (3)   ขาราชการยุคใหมจะตองมีอุดมการณรับใชชาติบานเมือง บริการประชาชน
เปนหลัก มีความซื่อตรงซื่อสัตยสุจริต  ตั้งอยูบนหลักการตัวบทกฎหมาย  วางตัวเปนกลางในการ
ทํางานในฐานะเปนกลไกของรัฐ 
                         (4)  ระบบราชการในยุคใหมจะตองปรับปรุงโครงสรางกระบวนการบริหาร 
โดยเนนที่หลักคุณธรรม ใชคนใหถูกกับงาน เนนความยุติธรรม  เปดโอกาสใหคนในระบบไดใชวชิา
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ความรูของตนอยางเต็มที่  ขาราชการจํานวนไมนอยที่ลาออกไป  เนื่องจากรูสึกวาระบบและการ
บริหารไมไดเอื้ออํานวยตอการใชวิชาความรูความสามารถของตน  ผูบังคับบัญชาขาดความยุติธรรม 
                             (5)   ระบบราชการสมัยใหมจะตองมีงบประมาณสําหรับการใชเทคโนโลยี

ทันสมัยเขามาชวยการทํางาน  อุปกรณการสื่อสาร การเก็บขอมูล  การวิ เคราะหขอมูล เชน 
คอมพิวเตอร โทรสาร โทรศัพทมือถือ โทรศัพทติดตามตัว  อุปกรณในการรับขอมูลขาวสาร เปนตน 
จําเปนตองมีเพื่อทําหนาที่ไดอยางเต็มที่ 
                         (6)   ตองมีการปรับเปลี่ยนการบริหารราชการแผนดินในบางสวน  เชน  อาจ
ตองมีรูปแบบการปกครองทองถ่ินรูปแบบพิเศษ  ระบบการแตงตั้งเจาหนาที่แบบเดิมอาจไม
เหมาะสม หรือการเลือกตั้งผูวาแบบกรุงเทพมหานคร อาจตองนําไปใชกับจังหวัดใหญ ๆ เปนตน  
                 เมื่อพิเคราะหแนวคิดขางตนจะเห็นไดวา  การพัฒนาและการสงเสริมการใหบริการ
เปนเรื่องที่มีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่ง  เงื่อนไขจําเปนของการจัดบริการของรัฐใหบริการไดดี
ขึ้น  ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนที่จะชวยใหการพัฒนาและปรับปรุงสําเร็จ  คือ 
         (1)   นโยบายของรัฐตองชัดเจน  มีการเรงรัดเพื่อใหเกิดการปฏิบัติโดยเฉพาะ
นโยบายการกระจายอํานาจเปนสิ่งสําคัญและจําเปน  เพื่อใหมีการกระจายอํานาจอยางเปนระบบ
ภายในโครงสราง 
                            (2)   ผูบริหารระดับสูงของทางราชการจะตองมีทัศนคติใหม  ยอมรับใหมีการ
เปล่ียนแปลงและเปนผูสนับสนุนริเร่ิมใหมีการปรับปรุงระบบบริการ 
                            (3)   ตองมีการอบรมและพัฒนาคนใหมีความรูและทักษะการทํางานในรูปแบบ
ที่จัดใหม เพื่อใหผลการปฏิบัติงานไดมาตรฐาน  และมีคุณภาพถูกตองรวดเร็วตามขั้นตอนที่วางไว 
                              (4)   ตองมีการเสริมสรางขวัญกําลังใจ  ใหความมั่นคงและโอกาสการเติบโต
ของเจาหนาที่ผูใหบริการ 
                              (5)   ใหการสนับสนุนดวยเครื่องมือเครื่องใชที่จําเปน  โดยถือหลักของการหวัง
ผลดานการใหบริการ  เพื่อชวยใหประชาชนสามารถปรับตัวเพื่อสูเผชิญกับการแขงขันตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นตลอดเวลาได 
                              (6)   ยอมรับการเปลี่ยนแปลง  และมีทัศนคติที่ดีตอการเปลี่ยนแปลงพรอมกับ
การมีจิตสํานึกรวมที่ตองเปลี่ยนบทบาทของทางราชการจากการควบคุมหันมาชวยเหลือ  โดยกํากับ
เฉพาะในสิ่งที่จําเปนจริง ๆ  และเปลี่ยนบทบาทเปนฝายคอยชวยช้ีนําการเปลี่ยนแปลง  สนับสนุนตอ
การสรางประสิทธิภาพใหเกิดขึ้นมากที่สุด ในทุกรูปแบบและในงานทุกดาน 
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                     6) ลักษณะของบริการที่ดี   
        การใหบริการที่จะใหประทับใจประชาชน นอกจากตัวพนักงานจะตองมี
คุณสมบัติที่ดีแลว บริการที่ใหกับประชาชนจะตองเปนบริการที่ดีดวย  ซ่ึงอุนเรือน  มงคลชัย  (2540, 
หนา 17) ไดกลาวถึงลักษณะบริการที่ดีไวดังนี้   
                          (1)  สะดวก  รวดเร็ว  ถูกตอง  งานมีประสิทธิภาพ 
                            (2)   ผูใหบริการมีอัธยาศัยดี  สรางความประทับใจใหแกผูรับบริการใหความ
เปนกันเองเอาใจเขามาใสใจเรา มีมนุษยสัมพันธที่ดี 
                          (3)   ใชกฎหมาย ระเบียบที่งายไมซับซอน มีแบบพิมพที่กรอกงาย  ลดขั้นตอน
ในการติดตอในการขอรับบริการ  มีการปรับปรุงขั้นตอนอยูเสมอ 
                           (4)   มีการประชาสัมพันธที่ดี 
                           (5)  ทํางานตรงตามเวลา 
                            (6)   สถานที่สะดวกสบาย  มีอุปกรณพรอม  สามารถติดตอกับงานที่เกี่ยวของไม
ไกลนัก หรือควรรวมการใหบริการไวในจุดเดียว 
                           (7)  บริการดวยความเสมอภาคเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับประชาชน  
พยายามสนองตอบตามที่ประชาชนตองการใหเปนที่ประทับใจ 
                           (8)  ไมเรียกรองสิ่งใด ๆ จากประชาชน 
                            (9)  มีเจาหนาที่เพียงพอ  ที่ไดรับการฝกฝนมาดวยความชํานาญ  เจาหนาที่ระดับ
ลางสามารถตัดสินใจไดในบางเรื่อง   
                          (10)  ใหบริการกอนและหลงัเวลาราช  หรือใหบริการในวันหยุด   
                           (11)  สามารถตรวจสอบการใหบริการไดวามีปญหาที่ใด  เมื่อมีปญหาสามารถ
คนหากฎหมายและระเบียบไดทันที 
     สําหรับลักษณะของการบริการที่ดีที่จะทําใหประชาชนประทับใจ เกิดความพึงพอใจ  
นอกจากเจาหนาที่จะมีคุณสมบัติที่ดีแลว  บริการที่ใหกับประชาชนจะตองเปนบริการที่ดีดวย  ซึ่ง
นันทพร รัฐถาวร (2543, หนา 24)  สรุปไววาการใหบริการที่ดีจะตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
                            (1)  สะดวกและรวดเร็ว  การติดตอของประชาชนจะตองสะดวกไมลับซับซอน  
ทั้งในดานการจัดสํานักงานและแบบฟอรมตาง ๆ ที่จะตองกรอก  เมื่อมีปญหาสามารถสอบถามได
และตองชี้แจงถึงสาเหตุ 
                          (2)  สมบูรณและถูกตอง  การทํางานใดอยางเรงดวนมักจะกอใหเกิดความ
ผิดพลาดไดงาย  ในกรณีเชนนี้แกไขดวยการศึกษากฎระเบียบใหชัดเจน  เพื่อสามารถตัดสินใจ
ดําเนินการไดทันทีเพื่อใหงานมีความถูกตอง  คุมครองผลประโยชนของประชาชนได 
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                          (3)  ทั่วถึง  การบริการตองใหทั่วถึงแกผูมาติดตอทุกระดับ  โดยมิใชเลือกปฏิบัติ
เฉพาะผูมีฐานะทางสังคมเทานั้น  จะตองใหความสําคัญอยางทั่วถึงโดยปราศจากความลําเอียง 
                          (4)   เปนธรรม  ตองใหบริการอยางเปนธรรม  ใหบริการตามลําดับของผูที่มาถึง
กอนหลังมิใหมีการใชอภิสิทธิ์ลัดขั้นตอน 
                     สรุปไดวาลักษณะของการใหบริการประชาชนที่ดีนั้น  ผูทําหนาที่ในการใหบริการ
จะตองมีความคิดกวางขวางและมีความเสียสละ  บริการประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถ  ดวย
ความเปนธรรม  เสมอภาค  มีน้ําใจ  ซ่ึงตองสรางแรงจูงใจในการทํางานเพื่อใหงานประสบผลสําเร็จ
ตามเปาหมายดวยความถูกตอง  รวดเร็ว  โปรงใส  และมีประสิทธิภาพ 
                     ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547, หนา 27)  กลาววา ลักษณะเฉพาะของการใหบริการ
ที่เปนพฤติกรรม การกระทํา หรือเปนการปฏิบัติการมีลักษณะดังนี้  
                            (1)   ความไมมีตัวตน หรือไมสามารถจับตองได (Intangibility)  การใหบริการ
ไมสามารถมองเห็น จับตอง และสัมผัสไมได จะเกิดความรูสึกไดเมื่อมีการซื้อหรือใหกระทํา 
                           (2)   ความแตกตางของการบริการแตละครั้ง หรือไมแนนอน (Variability)  
ลักษณะของการบริการไมแนนอนขึ้นอยูกับผูใหบริการเปนใคร  จะใหบริการเมื่อใด ที่ไหน และ
อยางไร  โดยองคการจะตองสรางความเชื่อมั่นวาจะสามารถใหบริการไดดี  เพราะความแตกตางใน
ดานคุณภาพการใหบริการ  ที่ตองอาศัยคนในการใหบริการ  จะใหบริการดวยจิตใจอยางแทจริงตอง
ขึ้นกับองคประกอบอื่น ๆ  ทั้งในดานรางกายและจิตใจ  ดังนั้นผูบริหารที่ดีจะตองมีการฝกอบรม 
บุคลากรอยางสม่ําเสมอ  และตองทดลองสุมใชบริการ โดยไมใหบุคลากรนั้น ๆ รูตัว  เพื่อจะ
ประเมินผลบุคลากรหลังจากการฝกอบรม              
                          (3)   ไมสามารถแบงแยกการใหบริการ (Inseparability)  การบริการจะเกิดขึ้น
พรอม ๆ กันระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ  ผูใหบริการรายหนึ่งสามารถใหบริการไดเพียงหนึ่ง
เดียวในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งเทานั้น  ผูใหบริการแตละคนมีลักษณะเฉพาะตัวที่ไมสามารถใหคนอื่น
บริการแทนไดเหมือนตนเอง  สงผลใหการใหบริการมีขอจํากัดในเรื่องของเวลา  จึงจะตองกําหนด
มาตรฐานดานเวลาใหบริการใหรวดเร็ว  
                          (4)  ไมสามารถเก็บไวได  (Perishability)  การบริการไมสามารถผลิตเก็บไวได
เหมือนสินคา  ถาความตองการมีสม่ําเสมอ  การใหบริการจะไมมีปญหา แตถาลักษณะความตองการ
ไมแนนอนจะทําใหเกิดปญหา  คือบริการไมทันความตองการ  หรือถาไมมีผูรับบริการในชวงเวลา
ใดเวลาหนึ่ง  ผูใหบริการจะวางงานทําใหเกิดความสูญเสียคาใชจายดานแรงงานโดยเปลาประโยชน  
ไมกอใหเกิดรายได   จึงตองมีบุคลากรใหเหมาะสม 
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                            (5)   ความตองการที่ไมแนนอน (Fluctuating Demand)  ความตองการการใช
บริการไมแนนอน  ผูรับบริการมากนอยขึ้นอยูกับชวงเวลาและความจําเปน  จึงตองมีการบริหาร
จัดการการใหบริการใหเหมาะสมกับความตองการที่ไมแนนอนนี้ใหได 
               ลักษณะเฉพาะของการใหบริการดังกลาวนี้ สอดคลองกับ คอตเลอร  (Kotler, 2000,  
อางถึงใน สมทรง  สุขุมมะสวัสดิ์, 2549  หนา 42)  ที่วา การใหบริการมีลักษณะเฉพาะดานที่มีความ
แตกตางจากสินคา 4 ประการ  ผูบริหารธุรกิจทางการบริการตองมีความเขาใจความแตกตางดังกลาว  
เพราะมีความสําคัญตอการออกแบบโปรแกรมทางการตลาดใหรองรับกับลักษณะเฉพาะดานของ

การบริการ 4 ประการ  ดังตอไปนี้ 
        (1)  การบริการไมคงที่สามารถเปล่ียนแปลงได  (Variability)  ระดับคุณภาพ
การใหบริการเปลี่ยนแปลงตามผูใหบริการ  เวลา  หรือสถานที่  ยกตัวอยางเชน  การบริการเสริมสวย
ดานทรงผม  ชางตัดผมแตละคนจะมีฝมือ  และประสบการณตัดแตงทรงผมแบบเดียวกันที่แตกตาง
กัน  อาจจะมีการดัดแปลงทรงผมใหเหมาะสมกับสังคมปจจุบัน  เปนตน  ลูกคาตองหาขอมูลงาน
บริการที่ตองการเพิ่มเติม  เพื่อชวยในการตัดสินใจ  ผูใหบริการสามารถลดขอจํากัดของการบริการ
ในเรื่องนี้  โดยการควบคุมคุณภาพ เร่ิมตนจากการคัดเลือก  และฝกอบรมพนักงานที่ใหบริการลูกคา
ใหมีความรู  ความสามารถ  และทักษะ เปนมาตรฐานเดียวกัน   กําหนดขั้นตอนการใหบริการ ใน
รูปแบบพิมพเขียวของการใหบริการ  (service blueprint )  ซ่ึงแสดงขั้นตอนการใหบริการ   และ
กระตุนเตือนพนักงานตองระวังจุดที่มีโอกาสผิดพลาด   รวมถึงการตรวจสอบความพอใจของลูกคา
โดยวิธีการรับฟงขอเสนอแนะจากลูกคา  การวิจัยตลาด ฯลฯ 
                           (2)  การบริการไมสามารถแบงแยกได  (Inseparability)  ผูใหบริการและ
ผูรับบริการมีปฏิสัมพันธ (interactive ) ระหวางกันสูง  เนื่องมาจากการผลิตและการบริโภคงาน
บริการตองเกิดขึ้นพรอมกัน  ซ่ึงมีความแตกตางจากสินคาที่สามารถผลิตเปนชิ้นงานไวในคลังสินคา
กอนเพื่อรอจัดจําหนายตอไป  ดังนั้นการใหความรวมมือระหวางผูใหบริการ  และผูรับบริการเปน
ประโยชนตอทั้งสองฝาย  ธุรกิจบริการตองเพิ่มความสามารถในการผลิตงานใหบริการสําหรับลูกคา
เปนกลุมที่มีจํานวนลูกคาหลายคน  เชน  การจัดฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ เพื่อเพิ่มการใหบริการมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
                           (3)  ไมสามารถเก็บรักษาการบริการไวได (Perishability)  ผูประกอบการธุรกิจ
บริการไมสามารถเก็บรักษางานบริการเพื่อนํามาใชภายหลังได  สงผลตอชวงเวลาที่มีลูกคาจํานวน
นอยหรือไมมีลูกคา  ธุรกิจงานบริการจึงเสียโอกาสในการขายอยางมาก  เชน  การกอการรายที่สงผล
ตอการเดินทางโดยเครื่องบิน  จะพบวามีจํานวนที่วางบนเครื่องบินจํานวนมาก  เปรียบเทียบกับชวง
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เทศกาลทองเที่ยว เปนปจจัยสนับสนุนใหคนเดินทางจะพบวามีที่นั่งไมเพียงพอกับผูโดยสารจํานวน
มาก  นักการตลาดบริการจึงตองมีวิธีการจัดการอุปสงค อุปทานอยางมีประสิทธิภาพ 
                           (4)  การบริการไมมีตัวตน (Intangibility)  ลูกคาไมสามารถใชประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 ในการประเมินผลงานบริการ  กอนการตัดสินใจซ้ือ เพราะงานบริการไมมีตัวตน  ดังนั้นลูกคา
มีความเสี่ยงสูงในการตัดสินใจใชงานบริการ   ซ่ึงลูกคาจําเปนตองศึกษาหาขอมูลจากกลุมลูกคาที่มี
ประสบการณโดยตรงกับงานใหบริการประเภทเดียวกัน  หรือจากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่นาเชื่อถือ  
ตองนําเสนอคุณภาพของการใหบริการผานสภาพแวดลอมตาง ๆ  ที่สามารถสังเกตได  เชน  สถานที่
ใหบริการที่มีความสะอาดและปลอดภัย  พนักงานมีความรูความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ
เครื่องมือ   อุปกรณที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ  สัญลักษณองคกรที่ส่ือความหมายแสดงความสามารถ
ในผลงานใหบริการที่ตอบสนองความตองการ และรับประกันความพึงพอใจ 
                     สรุปไดวา  คุณภาพการใหบริการ  หมายถึง  ความประทับใจหรือความพึงพอใจของ
ลูกคาหรือผูรับบริการตอสินคาหรือบริการที่ผูใหบริการนําเสนอ  หรือความสามารถตอบสนอง
ความตองการ  หรือความคาดหวังของลูกคาหรือผูรับบริการเปนพิเศษที่เหนือคูแขง  เชน  การบริการ
ที่ถูกตอง  สะดวก  รวดเร็ว   การใหบริการนั้นมีลักษณะเปนนามธรรมไมอาจสัมผัสจับตองได  จึงมี
ความยากลําบากในการประเมินคุณภาพของการใหบริการ  และจําเปนที่จะตองมีเกณฑในการ

ประเมินคุณภาพ  
      7) คุณสมบัติของผูใหบริการ 
            เพื่อการสรางคุณภาพในการใหบริการ และเพื่อใหเกิดความพึงพอใจ จึงตองเขาใจ
คุณสมบัติของผูใหบริการ ดังนี้  (สมชาติ  กิจยรรยง, 2543, หนา 42) 
                         (1)  รักงานบริการ  มีจิตใจที่ชอบใหบริการชวยเหลือ ดูแล คุมครองผูใชบริการ 
                            (2)  รูงานรูหนาที่  มีความรูในรายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน 
                           (3)   มีความกระตือรือรน  มีความคลองตัวในการใหบริการชวยเหลือ ดูแลเอาใจ
ใสดวยความตั้งใจที่ดี 
                            (4)  อดทน  สนใจ  ตองมีความอดทนตอสภาพและสถานการณตาง ๆ เชน  
อดทนตอการตําหนิ รองเรียน หรือคําบน   
                            (5)  มีอัธยาศัยไมตรี  เพื่อใหบริการดวยมิตรภาพที่ดี ซ่ึงตองรูจักสังเกต หรือ
สอบถามปญหา  ความตองการของผูใชบริการ 
                           (6)  มีความยิ้มแยมแจมใส  ตองสรางบรรยากาศที่ดี เพื่อใหเกิดความราบรื่น 
                           (7)   มีไหวพริบปฏิภาณ  ตองรูจักแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นได 
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                            (8) ประสานงานเปนเลิศ  ความสัมฤทธิผลในการบริการ เกิดจากทีมงานมี่มี
ประสิทธิภาพ  มีการประสานงานที่ดีที่ตองเกี่ยวของสัมพันธกัน 
                           (9)   เกิดความจดจํา  ใชขอมูลจากการบันทึกเอกสารหรือคอมพิวเตอรรวบรวม
ขอมูลหรือใหชวยจํา 
                            (10)  น้ําใจงดงาม  หรือเปนการสรางน้ําใจใหกบัผูใชบริกา โดยการสรางคําขวัญ 
                     ในเรื่องคุณสมบัติของผูใหบริการนี้ สมิต สัชฌุกร (2545, หนา 23-27)  มีแนวคิดที่
สอดคลองกัน  กลาวคือ ในการพิจารณาคุณสมบัติของผูใหบริการวาเหมาะสมกับงานใหบริการนั้น  
ควรมีลักษณะ ดังนี้ 
              (1) มีจิตใจรักงานบริการ  คนเราจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดดวยความสมัครใจ ทุมเท
แรงกายแรงใจใหกับสิ่งนั้น  ยอมเกิดจากความมีใจรักเปนทุนเดิม  ดังจะเห็นไดจากการที่เราใหเวลา  
ใหความเอาใจใส  สนใจกับงานอดิเรกไมวาจะเปน  งานเขียนหนังสือ  งานปลูกตนไม  หรืองานเก็บ
สะสมสิ่งของหายาก  ซ่ึงตองใชความมุงมั่นมานะเพียรพยายามเปนพิเศษมากกวางานปกตใินหนาที่
ประจํา  ซ่ึงเปนงานที่ไดรับมอบหมายใหทํา  ไมไดเกิดจากความสมัครใจ  เวนเสียแตงานในหนาที่
เปนงานที่เรารัก  ชอบและถนัด  เราก็จะเกิดความสมัครใจทํา  ซ่ึงเปนผลใหเราเอาใจใสตองานนั้น  
งานบริการก็เชนกัน  ผูซ่ึงจะทําไดดีก็จะตองมีใจรักและชอบงานบริการ 
                   (2)  มีความรูในงานบริการ  งานใหบริการตองการความถูกตองครบถวน
สมบูรณเปนสิ่งสําคัญ  ดังนั้น ผูซ่ึงจะทํางานบริการในเรื่องใดจําเปนตองมีความรู  ความเขาใจในงาน
ที่ตนจะตองใหบริการอยางถูกตอง  มิฉะนั้นจะกอใหเกิดความผิดพลาดแกงานบริการนั้น ๆ ได  
เพื่อใหมีคุณลักษณะเพียงพอแกการเปนผูใหบริการในงานที่ตนรับผิดชอบ 
                  (3)   มีความรูในตัวสินคาหรือบริการ  เหตุผลวาผูทํางานบริการจําเปนตองมี
ความรูในตัวสินคา หรือบริการที่ตนจะเปนผูใหบริการ  เพราะการใหความรูและสารสนเทศ 
(Information)  เกี่ยวกับสินคาหรือบริการเปนสวนสําคัญของงานบริการ  เปนงานบริการขั้นพื้นฐาน
ท่ีทุกคนจะตองทําหนาที่ในแตละหนาที่  หากผูทํางานบริการไมมีความรูในตัวสินคาและบริการแลว  
ก็ไมสามารถจะอธิบายหรือใหคําชี้แจงเปนการชวยเหลือแกผูรับบริการได 
                  (4)   มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติตน  ผูทํางานบริการจะตองติดตอสัมพันธ
เกี่ยวของกับคนตาง ๆ  มากหนาหลายตา  การวางตนจึงเปนสิ่งสําคัญ  เพราะเปนพันธะผูกพันตอผล
ที่ไดทําลงไป  หากการปฏิบัติตนเปนผลใหผูรับบริการพึงพอใจก็ดีไป  แตในทางตรงกันขาม  การ
ปฏิบัติตนที่เปนผลใหผูรับบริการเกิดความไมพอใจ  ก็ยอมจะสงผลเสียตองานใหบริการได  การ
ปฏิบัติตนเปนเรื่องที่ตองระมัดระวังทั้งทางกายและวาจา  เนื่องจากเปนสิ่งที่ปรากฏใหเห็นไดงายทั้ง
จากการแตงกาย  การแสดงกิริยามารยาท  การพูด  การสื่อสารทั้งที่ใชถอยคําและไมใชถอยคํา 
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                 (5)   มีความรับผิดชอบตองานในหนาที่  ผูใดขาดความรับผิดชอบยอมไมอาจ
ทํางานใดสําเร็จได  เพราะความรับผิดชอบเปนเงื่อนไขสําคัญที่จะทําใหงานบรรลุผล  ผูซ่ึงไมมีความ
รับผิดชอบ  ยอมจะไมผูกพันตอผลของการกระทํา  อาจเพิกเฉยละเลยตอส่ิงที่ควรทําเพื่อใหเกิดผลดี
ตองานบริการ  ไมเอาใจใสตอการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ  หรือทําหนาที่ในการใหบริการ
อยางเสียไมได  ความรับผิดชอบตองานในหนาที่จึงเปนคุณลักษณะที่สําคัญมาก 
            (6)  มีความรับผิดชอบตอลูกคาหรือผูใชบริการ  ในดานการตลาด  การขายและ
งานบริการ  เราปลูกฝงทัศนคติใหเห็นความสําคญัลูกคา  หรือผูใชบริการดวยการยกยองวา  ”ลูกคา
คือพระราชา”  เทานั้นยังไมพอ  ยังมีผูยกยองวา  “ลูกคาคือพระเจา”  และไมวาลูกคาจะเปนอยางไร
เรายังตองยอมตั้งสมมติฐานวา  “ลูกคาเปนฝายถูกเสมอ”  ทั้งนี้ก็เพื่อมีความรับผิดชอบตอลูกคาหรือผู
มาใชบริการอยางดีที่สุด  เมื่อใดก็ตามที่ผูใหบริการมีความผูกพันตนตอผลของการกระทําหรือ
พันธมิตรที่ดีตอลูกคาหรือผูใชบริการยอมเปนหลักประกันไดวา  จะมีการใหบริการอยางมีคุณภาพ
เพราะจะระมัดระวังที่จะสรางความพึงพอใจและสนองตอบความตองการของลูกคาอยางสอดคลอง

ถูกตองและครบถวน 
                 (7)  มีทัศนคติตองานบริการดี  การบริการในความหมายก็บงบอกแลววา  เปน
การใหความชวยเหลือ  ผูทํางานบริการเปนผูใหจึงตองมีความคิดความรูสึกตองานบริการในทางที่
ชอบและเต็มใจที่จะใหบริการ  ถาผูใดมีความคิดความรูสึกไมชอบงานบริการ  แมจะพอใจในการรับ
บริการจากผูอ่ืน  ก็ไมสามารถทํางานบริการใหเปนผลดีได  ทัศนคติมีอิทธิพลตอกระบวนการคิด
ของผูทํางานบริการเปนอันมาก  ถาบุคคลใดมีทัศนคติตองานบริการดี  ก็จะใหความสําคัญตองาน
ใหบริการและปฏิบัติงานอยางเต็มที่  เปนผลใหงานบริการมีคุณคาและนําไปสูความเปนเลิศ 
                  (8)  มีจิตใจมั่นคงไมโลเล  ผูทํางานบริการจะตองมีความมั่นคงในจิตใจ  ไมวา
จะมีส่ิงหนึ่งสิ่งใดมากระทบก็จะตองตั้งสติ  ระลึกถึงงานบริการเปนสําคัญ  หากมีอารมณออนไหว
เกิดเหตุการณกระทบจิตใจ  ทําใหเกิดปฏิกิริยาในทางรายรุนแรงยอมจะทําใหการบริการมีผลเสียไป
ได  ในการบริหารงานใหบริการมีนโยบายควบคุมการทํางานใหเปนไปตามแผนการใหบริการ  ผู
ทํางานใหบริการจะตองปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด  แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายให
สอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป  ผูทํางานบริการก็จะตองปรับวิธีการใหบริการโดยไม
โลเลยึดถืออยูในนโยบายเดิม 
                        (9)  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ผูทํางานบริการเปนผูอยูกับหนางานไดพบเห็น
เหตุการณตาง ๆ เปนประสบการณตรง  จึงมีความคิดใหม ๆ ในการปฏิรูปงานบริการไดดี  ไมควรยึด
ติดอยูกับการใหบริการที่เคยทํามาอยางไรก็ทําไปอยางนั้น  เปนการสานตองานที่ไมดีเลย  ไมเกิดการ
พัฒนา  ควรที่จะเปนผูมีลักษณะเฉพาะในการคิดเปล่ียนแปลงใหมใหดีกวาเดิม  มีการคิดดัดแปลง
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การใหบริการที่เหนือกวาเดิม  ทั้งนี้ผูมีความสรางสรรคจะมีการรับรู  และสรางจินตนาการจาก
ประสบการณนํามาใชในการสรางสรรคงานบริการใหดีขึ้น 
               (10)   มีความชางสังเกต  ผูทํางานบริการจะตองมีลักษณะเฉพาะตัว  เปนคนมี
ความชางสังเกต  เพราะหากมีความรับรูวาบริการอยางไรจึงจะเปนที่พอใจของผูมารับบริการ  ก็จะ
พยายามนํามาคิดสรางสรรคใหเกิดการบริการที่ดียิ่งขึ้น  เกิดความพอใจและตอบสนองความตองการ
ของผูใชบริการไดมากยิ่งขึ้น  การรับรูที่ไดจากการสังเกตติดอยูในความทรงจํา  สามารถนํามา
กอใหเกิดความคิดสรางสรรคในงานบริการได  ผูทํางานบริการที่ไมมีความชางสังเกตจะคิดไมออก
และแยกไมไดวาบริการที่ดีกับการบริการที่ไมดีมีจุดแตกตางกันอยางไร 
                  (11)   มีวิจารณญาณไตรตรองรอบคอบ  ในการบริการอาจมีเหตุการณที่เกิดขึ้น
เฉพาะหนา  ซ่ึงผูทํางานบริการตองพิจารณาคิดทบทวนใครครวญอยางรอบคอบวา  จะทําประการใด  
เชน  ในกรณีขอบริการที่เกินกวาจะปฏิบัติได  การขอสิทธิพิเศษ  การแลกเปลี่ยน  หรือการขอคืน
สินคา  ผูทํางานบริการจึงตองใชวิจารณญาณไตตรองวาควรทําประการใด  มิใชนําเรื่องที่เปนปญหา
มาใหผูบังคับบัญชาตองพิจารณาวินิจฉัยส่ังการในทุกเรื่อง 
                  (12)   มีความสามารถวิเคราะหปญหา  ผูทํางานบริการจะตองมีความสัมพันธทั้ง
ทางตรงและโดยออมกับบุคคลตาง ๆ ซ่ึงมีภูมิหลังที่หลากหลายแตกตางกัน  ผูรับบริการสวนใหญที่
มีการติดตอสัมพันธกันตามปกติ  แตบางคนอาจนําปญหามาใหผูทํางานบริการ  ทั้งที่เปนปญหาเกิด
จากดานผูรับบริการทําขึ้น  ดําเนินการลาชาในการใหบริการ  ลวนเปนปญหาผูใหบริการจะตอง
สามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหา  หาสาเหตุที่แทจริงใหพบและคิดหาวิธีแกปญหา  เปนทางเลือก
หลาย ๆ ทางและเลือกทางแกปญหาที่ดีที่สุด 
     นอกจากนี้คุณสมบัติของผูใหบริการที่กลาวถึง  ยังสอดคลองกับแนวคิดของ วีรพงษ  
เฉลิมจิระรัตน (2539, หนา 7)  ที่วาคุณลักษณะ 7 ประการแหงการบริการที่ดีนั้น  มีนักบริหารงาน
ใหบริการไดสรรหาคําที่มีความหมายดี ๆ จํานวนหนึ่งมารวมกัน  ไดเปน SERVICE เพื่อจะใชใน

การอบรมแกพนักงานบริการที่วา  “บุคลากรผูใดมีคุณลักษณะ 7 ประการแหงการบริการที่ดีนั้นจะ
ไมมีวันตกงานเด็ดขาด”  ซ่ึงคุณลักษณะที่กลาวถึง  มีดังนี้ 
               S   =   Smiling & Sympathy   ยิ้มแยมและเอาใจเขามาใสใจเรา  เห็นอกเห็นใจ
ตอความลําบากยุงยากของลูกคา 
               E  =   Early Response   ตอบสนองตอความประสงค  จากลูกคาอยางรวดเร็ว
ทันใจ  โดยมิทันไดเอยปากเรียกหา 
              R   =   Respectful   การแสดงออกถึงความนับถือใหเกียรติลูกคา 
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              V   =   Voluntariness Manner   ลักษณะการใหบริการแบบสมัครใจและเต็มใจ
ทํา  มิใชทําแบบเสียมิได 
              I    =   Image Enhancing   การแสดงออกซึ่งการรักษาภาพพจนของผูใหบริการ  
และเสริมภาพพจนขององคการดวย 
              C    =   Courtesy   กิริยาออนโยน  สุภาพและมีมารยาทดี  ออนนอมถอมตน 
               E   =  Enthusiasm   มีความกระฉับกระเฉงและกระตือรือรนขณะบริการ  จะ
ใหบริการที่มากกวาคาดหวังเสมอ 
            องคกรใดสามารถสรางพนักงานของตน  ใหสามารถใหบริการไดดวยลักษณะนี้ได  
จัดไดวาองคกรนั้น  สามารถสรางยุทธศาสตรที่จะชวยพัฒนาบุคลากร ใหประสบผลสําเร็จในการ
ใหบริการไดดีเปนเลิศ  สามารถนึกถึงสถานที่ที่เคยไปใชบริการ  แลวเกิดความประทับใจมาก  เพื่อดู
วาบุคลากรของสถานที่นั้น  มีคุณลักษณะขางตนนี้กี่ขอ 
                     8) พื้นฐานสื่อความสําเร็จของการใหบริการที่มีคุณภาพ  
        การนําเอาคําวา SERVICE มาแยกตัวอักษรแตละตัว  เปนคําขึ้นตนของ
ความสําเร็จในการใหบริการ  โดยจัดระบบการใหบริการใหมีคุณภาพ  ตองคํานึงถึงองคประกอบ
สําคัญ  ดังนี้  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542 , หนา  89) 
        (1)   ความพึงพอใจของผูใหบริการ (Satisfaction)  การใหบริการทีดีจะตองมี

เปาหมายที่ผูรับบริการเปนหลักสําคัญ  โดยผูใหบริการตองยึดถือเปนหนาที่โดยตรงที่ตองพยายาม
กระทําอยางใดอยางหนึ่ง  ใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  เพราะ
ผูใชบริการจะตองมีจุดมุงหมายของการมารับบริการ  และคาดหวังใหมกีารตอบสนองความตองการ
นั้น  หากผูใหบริการ (ผูบริหารและผูปฏิบัติงานบริการ)  สามารถรูเทาทันหรือรับรูความตองการของ
ผูรับบริการ  และสามารถแสดงพฤติกรรมที่สนองการบริการไดตรงกันพอดี  ผูรับบริการยอมเกิด
ความพึงพอใจและมีความรูสึกที่ดีตอการบริการดังกลาว  ดังนั้น  คุณภาพของการบริหารการบริการ
และการใหบริการของพนักงานบริการ  นับเปนปจจัยสําคัญที่นําไปสูความสําเร็จของการบริการ  ซ่ึง
ขึ้นอยูกับการวางแผนการบริการที่ตองสอดคลองกับความคาดหวังของผูรับบริการ  และการพัฒนา
คุณลักษณะของพนักงานใหบริการที่ดี  ไดแก  การเปนผูมีจิตสํานึกของการใหบริการ  รวมทั้งการมี
ความรู  ความสามารถ  เจตคติ  ตลอดจนบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการ  นอกจากนั้น
สภาพแวดลอม  และบรรยากาศของการบริการที่ดีก็เปนปจจัยที่ไมควรละเลย  การจัดสภาพแวดลอม
ของสถานที่ใหบริการที่สะอาด  เปนระเบียบเรียบรอย  สะดวกสบาย  สวยงาม  และมีอุปกรณ
เครื่องใชที่ทันสมัยสําหรับใหบริการแกผูมาใชบริการ  รวมทั้งบุคลากรผูปฏิบัติงานบริการ  จะชวย
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เสริมสรางบรรยากาศของการใหบริการที่สรางความรูสึกที่ดีและความพึงพอใจของการใหบริการทุก

ระดับ 
               (2)   ความคาดหวังของผูรับบริการ (Expectation)  เมื่อผูรับบริการมาติดตอกับ
องคกร  หรือธุรกิจบริการใด ๆ ก็มักจะคาดหวังที่จะไดรับการใหบริการอยางใดอยางหนึ่ง  ซ่ึงผู
ใหบริการจําเปนท่ีจะตองรับรูและเรียนรูเกี่ยวกับความคาดหวังขั้นพื้นฐาน  และรูจักสํารวจความ
คาดหวังเฉพาะของผูรับบริการ  เพื่อสนองบริการที่ตรงกับความคาดหวัง  ซ่ึงจะทําใหผูมารับบริการ
เกิดความพึงพอใจ  หรืออาจเกิดความประทับใจขึ้นได  หากการใหบริการนั้นเกินความคาดหวังที่มี
อยู  เปนที่ยอมรับวาผูรับบริการมักจะคาดหวังการใหบริการที่รวดเร็วทันใจ  มีประสิทธิภาพ  และ
แสดงออกดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดีงาม  ทั้งนี้ส่ิงที่ลูกคาคาดหวังไวนั้น  จะแตกตางผันแปรไปตาม
ลักษณะของงานบริการ  เชน  ความคาดหวังของคนไขที่รอใหแพทยตรวจเช็คอาการปวย  ยอม
แตกตางจากการคาดหวังของวัยรุนที่ยืนรอเขาแถวเพื่อขึ้นเรือเหาะในสวนสนุก  เพราะคนไขไม
สบายก็จะคาดหวังใหไดรับบริการที่รวดเร็วและเอาใจใสอยางดีพิเศษ  การวิจัยตลาดที่เกี่ยวกับความ
ตองการ  การรับรู  การจูงใจ  และเจตคติ  รวมทั้งพฤติกรรมของผูเกี่ยวของกับการใหบริการ  จะชวย
คนหาขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ผูรับริการคาดหวัง  จากการใหบริการหรือความตองการบริการใหม ๆ  ซ่ึง
จะเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการใหบริการใหสามารถดําเนินไปอยางราบรื่น 
         (3)  ความพรอมในการใหบริการ (Readiness)  ประสิทธิภาพของการบริการ
ยอมขึ้นอยูกับความพรอมที่จะใหบริการในสิ่งที่ผูรับบริการตองการ  ภายในเวลาและดวยรูปแบบที่
ตองการ  ความตองการของบุคคลเปนเรื่องที่ซับซอน  และไมอาจกําหนดใหตายตัวได  เพราะความ
ตองการของแตละบุคคลจะแตกตางกันตามธรรมชาติ  ทั้งแปรเปลี่ยนไปไดทุกขณะอารมณตาม
สถานการณที่เกิดขึ้น  หนวยใหบริการจําเปนตองรวบรวมตรวจสอบดูแลใหบุคลากรรวมทั้งอุปกรณ
เครื่องใชตาง ๆ ใหมีความพรอมอยูตลอดเวลาในอันที่จะสนองบริการไดอยางฉับพลันและทันใจ  
โดยเตรียมทุกอยางที่เกี่ยวของกับการใหบริการไวพรอมสรรพที่จะใหบริการทันทีเมื่อลูกคามารับ

บริการ 
         (4)  ความมีคุณคาของบริการ (Values)  คุณภาพของการใหบริการที่

ตรงไปตรงมาไมเอาเปรียบลูกคา  ดวยความพยายามที่จะทําใหลูกคาชอบและถูกใจกับการบริการที่
ไดรับ  ยอมแสดงถึงคุณคาของการใหบริการที่คุมคาสําหรับผูรับบริการ  อาชีพการใหบริการมี
ลักษณะตาง ๆ กัน  และวิธีการใหบริการที่ไมเหมือนกัน   คุณคาของการใหบริการจึงขึ้นอยูกับสิ่งที่
ผูรับบริการไดรับและเกิดความรูสึกประทับใจ  เชน  ลูกคาเขาไปในภัตตาคารแหงหนึ่งพนักงาน
เสิรฟใหการตอนรับดวยความสุภาพ  รับคําสั่งและนําอาหารมาเสิรฟถูกตอง  ไมตองรอนาน  อาหาร
มีรสชาติดี  โตะอาหารถูกจัดไวอยางสวยงาม  ภัตตาคารตกแตงอยางทันสมัย  ไมแออัด  และสะอาด
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เรียบรอย  หลังจากที่จายเงินคาบริการลูกคาไมมีความรูสึกเสียดายเงินที่จายไป  และตั้งใจวาจะ
กลับมาภัตตาคารนี้อีก  เพราะวาอาหารอรอย  บริการดีเยี่ยม  เหลานี้แสดงใหเห็นวา  ลูกคาไดรับ
คุณคาจากการบริการอยางเต็มเปยม 
         (5)  ความสนใจตอการใหบริการ (Interest)  การใหความสนใจอยางจริงใจตอ
ลูกคาทุกระดับและทุกคนอยางยุติธรรมหรือการใหบริการที่เทาเทียมกัน  นับเปนหลักการของการ
ใหบริการที่สําคัญที่สุด  ไมวาลูกคาเปนใครก็ตามเขาตองการไดรับบริการที่ดีดวยกันทั้งสิ้น  ผู
ใหบริการจึงจําเปนตองสนใจตอลูกคาหรือผูรับบริการที่เขามาติดตอโดยเสมอภาคกัน  การเอาอกเอา
ใจเฉพาะลูกคาที่ซ้ือสินคาครั้งละมาก ๆ หรือลูกคาที่มีฐานะดีแตงตัวดีโดยไมเอาใจใสตอลูกคาอื่น  
ยอมจะทําใหลูกคาหรือผูรับบริการนั้น  รับรูถึงการปฏิบัติที่แตกตางกันนี้  ซ่ึงการปฏิบัติตอลูกคาตอง
สุภาพ ออนโยน และใหเกียรติลูกคาตลอดเวลา  ผูใหบริการจะตองทราบเทคนิคการใหบริการที่
เหมาะสมและเรียนรูพฤติกรรมของลูกคาในการใหความสนใจไดอยางเหมาะสมดวย 
         (6)  ความมีไมตรีจิตในการใหบริการ (Courtesy)  การตอนรับลูกคาดวยใบหนา
ที่ยิ้มแยมแจมใสและทาทีที่สุภาพออนโยนของผูใหบริการ  แสดงถึงอัธยาศัยของความเปนมิตรและ
บรรยากาศของการใหบริการที่อบอุนและเปนกันเอง  จะสงผลใหผูรับบริการเกิดความรูสึกที่ดีจึง
เปนปจจัยสําคัญในการใหบริการดวยไมตรีจิต  ทั้งนี้ผูใหบริการจะตองมีบุคลิกสงางาม มีชีวิตชีวา  
ยิ้มแยมแจมใส พูดจาสภาพออนโยน รูจักคนหาความตองการของผูรับบริการที่มีทักษะและจิตสํานึก
ของการใหบริการ 
         (7)  ความมีประสิทธิภาพของการดําเนินงานบริการ (Efficiency)  ความสําเร็จ
ของการใหบริการขึ้นอยูกับการบริการอยางเปนระบบที่มีขั้นตอนที่ชดัเจน  เนื่องจากการบริการเปน
งานที่เกี่ยวของระหวางคนกับคนกําหนด  “ปรัชญาการบริการ”   พัฒนากลยุทธการใหบริการเพื่อ

การใหการบริการที่ทีคุณภาพสม่ําเสมอ  ยอมแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการใหบริการ  ซ่ึง
เร่ิมตนจากการวิเคราะหวิจัยความตองการปฏิกิริยาตอบสนอง  ความประทับใจของผูรับบริการ  เพื่อ
นํามากําหนดเปาหมายของการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผู รับบริการ  ให
ความสําคัญกับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน  ตลอดจนการฝกอบรมบุคลากรผูปฏิบัติงานบริการใหสามารถ
ปฏิบัติงานในหนาที่ไดมาตรฐานคุณภาพของงานใหบริการอยางสม่ําเสมอ 
     9)  คุณลักษณะที่ดีของผูใหบริการ  
          กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดคุณสมบัติของผูใหบริการที่ดีไววา  ตองเปนผูมี
คุณธรรม  จริยธรรม  ตองมีความอดทน  อดกล้ัน  ควบคุมอารมณไดดี  มีใจรักในงานบริการ มีไมตรี
จิต  ชอบชวยเหลือผูอ่ืน  มีความซื่อสัตยสุจริต  รักและเสียสละเพื่อองคกร  ตองมีความกระตือรือรน 
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มีความรู  และมีความรับผิดชอบ   โดยมีขอที่ควรปฏิบัติดังตอไปนี้  (กระทรวงมหาดไทย, 2541, 
หนา 12) 
        (1)  การปฏิบัติตน  ผูใหบริการควรยึดธรรมะเปนหลักในการบริการ  คือ  
ธรรมะสรางคน  พรหมวิหาร 4 คือ  เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และธรรมะสรางงาน  อิทธิบาท 4  
คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา  และที่สําคัญคือ ความอดทน อดกลั้น การใชเหตุผล หลีกเล่ียงการใช
อารมณ  อีกทั้งหลีกเล่ียงการโตแยงแสดงความฉุนเฉียว  มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน  รักษาวินัย  
มีความสามัคคี  ชวยเหลือในการทํางานซึ่งกันและกัน  มีมรรยาทในการใหบริการและแตงกายสุภาพ
เรียบรอยถูกกาละเทสะ 
         (2)  การปฏิบัติงาน  ผูใหบริการควรชี้แจง แนะนํา  เพื่อใหผูรับบริการเขาใจถึง
ขั้นตอนวิธีการ ระยะเวลาของการใหบริการวามีอุปสรรคอยางไร ตองรวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรม 
โปรงใส  สามารถใหมีการตรวจสอบได  ถามีการรอนานควรสังเกตรีบเขาไปสอบถาม  ควรตอง
ยึดถือกฎระเบียบแบบแผนในการทํางาน  แตพยายามลดขั้นตอนการทํางานใหมากที่สุด  เพื่อใหงาน
เร็วยิ่งขึ้น  ตองสรางศรัทธา  ความเชื่อถือ  และความประทับใจ  ตองปฏิบัติหนาที่แทนกันไดเพื่อให
การใหบริการมีความตอเนื่อง ตองมีคูมือการใหบริการ เอกสารแนะนํา มีประกาศหรือปาย
ประชาสัมพันธใหชัดเจน 
           10)   การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ   
          หนาที่ของผูบริหารระดับสูง  เพื่อการใหบริการที่ประชาชนประทับใจ ยังคงยึด
หลักขั้นตอนการบริหารที่ทีประสิทธิภาพ ดังนี้  (นภดล เชนะโยธิน, 2540, หนา 66) 
                            (1)   การวางแผน  (Planning) 
                            (2)   การจัดองคการ (Organizing) 
                            (3)   การจัดคนเขาทํางาน  (Staffing) 
                          (4)  การอํานวยการ  (Directing) 
                            (5)   การประสานงาน  (Coordinating) 
                            (6)   การรายงานผลปฏิบัติงาน  (Reporting) 
                           (7)   การจัดสรรงบประมาณ  (Budgeting) 
                     การบริหารทุกหนวยงานทีม่ีประสิทธิภาพ  จะตองมีชวงการบังคับบัญชาที่เหมาะสม    
และผูบริหารสามารถนําเอาภารกิจเพื่อใหบริการประชาชนไปดําเนินการได  ดังนี้ 
        (1)  การวางแผน  กําหนดวัตถุประสงคเพื่อการบริการ กําหนดภารกิจของแตละ
หนวยงาน  กําหนดมาตรฐานผลงานที่วัดไดชัดเจน  กําหนดเวลาของแผนงานวาจะใหเห็นผลเมื่อใด 
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        (2)  การจัดองคการ  จัดเปนรูปแบบวงจรบริการที่งาย ขั้นตอนสั้น วิเคราะห
กิจกรรมในการใหบริการตาง ๆ วามีความยุงยากเพียงใด  วิเคราะหหนาที่งานตาง ๆ วาเหมาะสม
จําเปนเพียงใด  ทบทวนการใชอํานาจตัดสินใจวาจะทําไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม 
        (3)  การจัดคนเขาทํางาน  เปนการสรรหาคนที่เหมาะสมกับงาน การฝกอบรม
และพัฒนาบุคลากรที่เลือกสรรมาแลว  การดูแลรักษาบุคลากรใหมีความผูกพันตองาน 
        (4)  การอํานวยการ  การนําไปปฏิบัติ  การสอนงาน  การเปนพี่เล้ียง  การใหลอง
ปฏิบัติดวยตนเอง  การใหรางวัลตอบแทนเมื่อทําไดตามเปาหมาย  การจูงใจและการเลื่อนขั้น 
        (5)  การประสานงาน  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปไดดวยดี  มีมาตรการบริการ
วัดผลการใหบริการ  ประเมินผลหาปญหาทั้งทางตรงและทางออมเพื่อหามาตรการแกไข 
        (6)  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  การเก็บรวบรวมขอมูล  รับฟงเสียงแสดง
ความคิดเห็นของประชาชน  วิเคราะหผลการทํางาน  รายงานผลและปอนกลับผลงาน 
        (7)  การจัดสรรงบประมาณ  วิเคราะหคาใชจายและความตองการในทุกรูปแบบ  
จัดสรรทรัพยากรขององคการ  ศึกษาประสิทธิผลการใชงบประมาณในทุกรูปแบบ  ดวยการวางแผน
และควบคุมงบประมาณ 
     11)  การเตรียมความพรอมและการปฏิรูประบบราชการ   
         นายกสมาคมขาราชการพลเรือนแหงประเทศไทย ในโครงการฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพขาราชการ  “ยุทธศาสตรการทํางานใหมีประสิทธิภาพ”  กลาวถึงปญหาดาน
บุคลากรวา  ทัศนคติและความเขาใจในความสําเร็จของชีวิตยังไมถูกตอง  ขาดจิตสํานึกในการ
ใหบริการ  มีปญหาความไมสุจริตซื่อตรง  ขาดความยุติธรรมในการปฏิบัติหนาที่  และขาดความ
เขาใจในความสําเร็จของงานที่มุงผลลัพธ  โดยกลาวถึงลักษณะของขาราชการยุคใหมควรมี ดังนี้ 
(นพดล เฮงเจริญ, 2548, หนา 149) 
        (1)   ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  โดยเปดโอกาสใหมีการรับฟงความคิดเห็น มี
สวนรวมจากประชาชนในฐานะผูรับบริการ  และกฎหมาย กฎ ระเบียบตาง ๆ จะตองทันสมัย 
        (2)   มีความโปรงใส  ตรวจสอบได  ทํางานอยางมีเหตุผล  ซ่ือตรง สามารถตอบ
คําถามได  สามารถเปดเผยขอมูล  ใหเหตุผลและความกระจางตอสาธารณชนไดตลอดเวลาทันที 
        (3)   มีความรวดเร็ว  คุณภาพสูง  ประสิทธิภาพสูง  สามารถวัดผลงานได โดย
ทุกครั้งที่ทํางานตองใหถูกตอง  มีประสิทธิภาพ  ทํางานดวยความรวดเร็ว  โดยใชเทคโนโลยีมาชวย 
        (4)   การทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์  มีเปาหมายที่วัดผลไดในเชิงตัวเลข  และ
สามารถแสดงผลไดทันทีที่งานเสร็จ 
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        (5)   ขาราชการเปนคนที่มีคุณภาพ  เปนคนที่มีความรูความสามารถจริง  ทํา
หนาที่อยางมีคุณภาพสูง  ทํางานไดดวยตนเอง  คิดเอง  ดําเนินการเองและรับผิดชอบในผลงาน
ตนเอง 
        (6)   การทํางานแบบมีสวนรวม  มีการทํางานเปนทีม สรางผลงานรวมกัน ตอง
ประสานงานแบบแนวราบ  มีวัฒนธรรมในการทํางานแบบรวมมือกันทํา  มีการประสานสัมพันธไม
ปดกั้นขอมูลระหวางกัน  เคารพความเปนมนุษยอยางมีเหตุผล 
        (7)   การจัดองคกร  ตองมีความกะทัดรัด  คลองตัว  ปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็ว  
ทํางานแบบเครือขาย  สถานภาพของบุคคลขึ้นอยูกับคุณภาพของงาน  มีเอกภาพในการทํางานเพ่ือ
หาผูรับผิดชอบไดจริง  และมีรูปแบบการทํางานในลักษณะคณะกรรมการจะหมดไป 
        (8)  ระบบบริหารงานบุคคล  โดยมีกลไกสรางแรงจูงใจ  มีการบริการงานบุคคล
ที่หลากหลาย  มีวิธีการสงเสริมขาราชการใหพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  สงเสริมใหคนดีคนเกงอยู
ในราชการไดอยางประสบผลสําเร็จ  คนเลวคนโกงอยูไมได  คาของคนอยูที่ผลของงาน  มีการจาย
คาตอบแทนที่เหมาะสม  และตองไดรับการยอมรับจากสังคมโดยรวม 
        (9)   ลักษณะการทํางานที่ทันสมัย  มีการใชเทคโนโลยีเครื่องมือทํางานเพื่อ
ทํางานใหสะดวกรวดเร็ว  ทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง  ภาพขาราชการจะเปนภาพบุคคลที่
กระตือรือรน  ทํางานอยางกระฉับกระเฉง  และขาราชการจะมีความภูมิใจในการทํางาน 
            กรมการปกครอง (2539, หนา 18)  ไดกําหนดแนวทางการปรับปรุงดานบริการ  ซ่ึง
ไดตระหนักถึงความสําคัญในงานดานใหบริการประชาชน  เพื่อเปนการกระตุนและเรงเราสราง
ตัวอยางการเรียนรู  เพื่อจะเปนการสะทอนใหเห็นถึงจุดการเปลี่ยนแปลงวาจะดํารงอยูแบบเดิม ๆ อีก
ตอไปไมไดแลว  การที่จะใหบริการประชาชนใหเกิดความพึงพอใจ  จะทําไดอยางไรนั้นขึ้นอยูกับ
ความจริงใจและตั้งใจในการดําเนินงานเพื่อใหบริการประชาชน  คือ 
        (1)  การพัฒนาระบบงาน  หมายถึง  การที่จะตองมีการปรับขั้นตอนการบริการ
ใหส้ันที่สุด  เพื่อใหเกิดการบริการที่ฉับไว  ดังนี้ 
                ก.  จะตองศึกษากระบวนการ  ขั้นตอนการใหบริการที่มีอยูเดิม  เขียนเปน
ลักษณะทางเดินของงาน  เพื่อตรวจสอบดูความซ้ําซอน  ความยุงยากที่ไมจําเปน 
           ข.  ตัดขั้นตอนที่ไมจําเปนทิ้งไป  หรือรวมขั้นตอนตาง ๆ รวมเปนขั้นตอน
เดียวกัน  เชน  การแจงเกิด  แจงตาย  ยายที่อยู  ที่สามารถลดขั้นตอนได 
                        ค.  ทําใหงายขึ้น  ในลักษณะอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนมากที่สุด  
เชน  การมอบอํานาจ  การลดจํานวนหลักฐานโดยใหขาราชการรับรองแทน  เปนตน 
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                 ง.  ปรับระบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ  ในหลักการที่เจาหนาที่ทุกคน
สามารถทําหนาที่ทดแทนกันได 
                    จ. ปรับขั้นตอนการติดตองานใหเหลือนอยที่สุด  ซ่ึงหากสามารถจัดใหมี
บริการที่เบ็ดเสร็จได  ก็จัดระบบบริการที่ประชาชนสามารถติดตอไดจุดเดียว 
                  ฉ. นําเทคโนโลยีมาเสริมกระบวนการบริการ  เพื่อใหเกิดการบริการที่ส้ัน  
กะทัดรัดรวดเร็ว 
        (2)   การพัฒนาบุคลากร  การพัฒนาปรับระบบงานนั้น  ยังไมสามารถที่จะทําให
องคกรเกิดประสิทธิภาพข้ึนมาได  จําเปนตองแกไขและพัฒนาบุคลากรขององคกรดวย  ถือไดวา
ทรัพยากรบุคคลเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุด  ที่จะทําใหการพัฒนาระบบบรกิารประสบผลสําเร็จได  
โดยจําเปนตองมีการพัฒนาบุคลากร  ดังนี้ 
                ก. วิสัยทัศนในการบริการ  จะตองมีการพยายามกระตุน โดยสงเสริมให
เจาหนาที่มีความตื่นตัว  ทันสมัยตอขาวสารรอบตัว  เขาใจถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกสังคมในยุค
ปจจุบัน  ตองพยายามเปลี่ยนภาพความคิดการใหบริการ  และแนวทางการทํางานในลักษณะมองไป
ขางหนาอยางมีเปาหมาย  เพื่อการใหบริการที่ชัดเจน  และกําหนดผลสัมฤทธิ์ไดในการใหบริการ
ประชาชน 
                ข.  ปรับพฤติกรรมของเจาหนาที่ใหสนองตอบบริการประชาชนในฐานะ
เปนลูกคา  จะตองใหความสําคัญแกผูมารับบริการ  ประเด็นอยูที่ความพยายามที่จะสรางความพึง
พอใจแกลูกคาใหไดมากที่สุด 
                ค.  ปรับทัศนคติของเจาหนาที่ใหทํางานในลักษณะมุงสูความสําเร็จของงาน
หรืองานบริการเปนสําคัญ  การวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน  จะตองพิจารณาถึงความพึงพอใจที่ประชาชน
ไดรับ 
                ง.  ปรับวิธีการทํางานใหมีความยืดหยุนมากยิ่งขึ้น  แกปญหาแกประชาชน
โดยใชดุลยพินิจ  รูจักผอนคลายกฎระเบียบมุงที่ผลสัมฤทธิ์ของงาน  มากกวาวิธีการทํางานที่กําหนด 
                จ.  สงเสริมใหเจาหนาที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรคมากยิ่งขึ้น  มิใชทํางาน
ตามความเคยชินที่ถือปฏิบัติกันมา  จะตองมีความเชื่อมั่นและตื่นตัวตอการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
        (3)   ปรับสํานักงานและสภาพภูมิทัศน  ดังนี้ 
                  ก.  จัดสํานักงานยุคใหมใหสอดคลองกับกระบวนการ ใหบริการที่ปรับปรุง
ใหม  ทําใหงายตอการติดตอตามขั้นตอนที่ลดไปไดอยางสะดวกรวดเร็ว  มีส่ิงอํานวยความสะดวก 
                 ข.  ปรับสภาพภูมิทัศนทั้งภายในภายนอกใหดูสะอาดสวยงาม  ทําอยางไรก็
ไดที่สรางความเปนระเบียบเรียบรอยขึ้นมาใหได  จัดสวนจัดผังใหชัดเจน 
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        (4)  วัดความพึงพอใจลูกคา  ในการใหบริการยุคใหมจะใหความสําคัญกับลูกคา  
การใหบริการจะตองพยายามหาภาพสะทอนประชาชนหรือลูกคาวา  มีความรูสึกอยางไรตอการ
ใหบริการ  จึงควรจัดใหมีแบบประเมินวัดความพึงพอใจ สํารวจความรูสึก ความตองการ  รวมทั้ง
ขอแนะนําในเรื่องตาง ๆ ตอไปนี้ 
                 ก.  ระบบงาน  เพื่อสะทอนขั้นตอนการใหบริการใดมีปญหาอุปสรรค  ยังมี
ความลาชาอืดอาด  หรือเปนขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็วอยางไร 
                ข.  พฤติกรรมของเจาหนาที่  ตั้งแตการตอนรับ  ทักทาย  กิริยามารยาท และ 
การเอาใจใสตอประชาชนที่มารับบริการมีพียงใด        
           สรุปไดวา  การใหบริการอยางมคีุณภาพเปนสิ่งสําคัญ  ผูใหบริการที่ดีจึงตองเปนผูที่
มีทักษะ ความรู สามารถนําเทคนิค  กลยุทธตาง ๆ มาใชในการใหบริการอยางเหมาะสม  ซ่ึงจะสงผล
ใหผูใชบริการเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา  จนกระทั่งเกิดความพึงพอใจ และประทับใจ กลับมาใช
บริการอีก  ดังนั้น การบริการที่มีคุณภาพจึงเปนสิ่งแรกที่ผูใหบริการจําเปนตองดําเนินการใหมี  เพื่อ
สรางความแตกตางของการบริการที่เหนือคูแขงในการประกอบธุรกิจการคา  หรือในการปฏิบัติงานใด  ๆ 
  2.2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
       การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement)  โกเอช และเดวิส (Goetsch 
& Davis, 2001, p. 204)  กลาววาการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  เปนหลักการพื้นฐานของการกาวไปสู
ความสําเร็จ  องคการที่ตองการรักษาระดับของตนเองในตลาดหรือภายใตการแขงขันกับคูแขงขัน
ภายนอกไดนั้น  ควรใหความสนใจกับการพัฒนาผลิตภัณฑใหม  การนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามา
ชวยในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพของกระบวนการ  เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่
ไมหยุดนิ่ง   ซ่ึง ฟราเซียร (Frazier, 1997, p. 11)  ไดใหความเห็นวาเปนการดําเนินการเพื่อใหตรงกับ
ความตองการหรือทําใหเหนือกวาความคาดหวังของลูกคาในดานคุณภาพ  นอกจากนี้เบสเทอรฟลด 
และคนอื่น ๆ (Besterfiled et al, 1999, p. 104)  ยังไดเห็นวา การปรับปรุงอยางตอเนื่องยังถูก
ออกแบบเพื่อเปนการใชทรัพยากรขององคการใหบรรลุถึงวัฒนธรรมการขับเคล่ือนดวยคุณภาพ  
กลาวคือ  บุคลากรแตละคนจะคิด ปฏิบัติ และกลาวถึงแตเร่ืองคุณภาพตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน  
สอดคลองกับแนวคิดของ เลวิส และสมิธ (Lewis & Smith, 1994, p. 95)  ที่วาการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่องเปนการบูรณาการระหวางความมุงมั่นกับกระบวนการ  หรือระหวางการปรับปรุงคุณภาพ
อยางตอเนื่อง  กับการปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง     
      1)  ความหมายของการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
         เลวิส และสมิธ (Lewis & Smith, 1994, p. 320)  ใหนิยามการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง  คือการบูรณาการระหวางความมุงมั่น  (การปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง)  และ
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กระบวนการ (การปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง)  โดยความมุงมั่นในคุณภาพเปนการริเร่ิมใน
การกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจรวม  และการเสริมสรางพลังอํานาจของผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมด
ในการเพิ่มการเคลื่อนไปตามวิสัยทัศน และกระบวนการของการปรับปรุงที่บรรลุผลสําเร็จจาก
โครงการระยะสั้นและระยะยาวขององคการดวยความรวมมือ และแรงผลักดันดวยการบรรลุ
วิสัยทัศน และพันธกิจระยะยาว  ตางจากความคิดของ ฟรีด และคลักแมน  (Freed & Klugman,  
1997, p. 50)  ที่ไดนิยามการปรับปรุงอยางตอเนื่องในสถาบันอุดมศึกษาในมุมมองดานอื่น  คือการที่
สถาบันมีการปฏิบัติตามหลักสูตรคุณภาพ  กลาวคือ  เปนปรัชญาของบุคคล และวัฒนธรรมองคการ
ในการใชวิธีการวัดทางวิทยาศาสตรในผลิตผลที่ได  การจัดการที่เปนระบบ  เทคนิคการจัดการแบบ
ตาง ๆ และความรวมมือในการทําใหบรรลุพันธกิจของสถาบัน 
        เบอรริลล และเลดอลเทอร (Burrill & Ledolter, 1999, p. 470)  ใหนิยามการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง  หมายถึง การปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการผลิต ใหนิยามการปรับปรุง
กระบวนการที่ตองการใหดีกวาเดิม และตรงความตองการของลูกคา  การออกแบบและการสราง
ความพึงพอใจที่ดีกวาของลูกคา และใชในการตรวจสอบกระบวนการ เพื่อการสรางความมั่นใจวา
ผลิตภัณฑที่ไดจะไมเกิดการบกพรอง  สอดคลองกับโอคแลนด (Oakland, 2000, p. 256)  ที่ใหนิยาม
การปรับปรุงอยางตอเนื่อง  คือระบบที่ใชในการจัดการคุณภาพที่ประกอบดวยองคประกอบ  การ
วางแผน การจัดเตรียม การดําเนินการ การประเมิน การทดสอบ และการปรับปรุงแกไข โดย
เกี่ยวของกับการประเมินอยางตอเนื่องถึงความตองการของลูกคา  แนวคิดในการดําเนินการปรับปรุง  
การลดความแปรปรวน และการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา  โดยตองการความมุงมั่นและความ
สํานึกในความรับผิดชอบของบุคลากรในระดับสูง ในการดําเนินการกับกระบวนการแบบไมมีการ
ส้ินสุด (Never – ending)  ในขณะที่ กรีนา (Gryna, 2001, p. 49)  ใหแนวคิดของการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่องมีอยู 3 นัย  คือ  นัยแรกเปนการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจํา (chronic problem)  และ
นัยที่สองเปนการจัดการกับปญหาที่ เกิดขึ้นเปนครั้งคราว   สวนนัยสุดทายเปนการปรับแตง
กระบวนการใหดียิ่งขึ้น  โดยมีความหมายดังนี้   
         (1)   เปนการปรับปรุงอยางตอเนื่องกับปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจํา  คือการทําให
บรรลุในสิ่งที่ดีกวา และประสิทธิภาพที่ดีกวาในแตละป  
         (2)   ความหมายของการปรับปรุงอยางตอเนื่องกับปญหาที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว  
หมายถึง  การปฏิบัติเพื่อการแกไขปญหาที่เกดิขึ้นเปนระยะ  
          (3)   การปรับปรุงอยางตอเนื่องเพื่อปรับแตงกระบวนการใหดียิ่งขึ้น  หมายถึง  
การกระทําเพื่อการลดความแปรปรวนในบริเวณเปาหมายที่ใหคุณคา 
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 2)  การปรับปรุงอยางตอเนื่องในองคการธุรกิจ 
     สเตเมทิส (Stamatis, 1996, p.p. 55-60)  เสนอแนวคิดในการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง ไดแก  การกําหนดการเพิ่มมูลคาการบริการที่มีตอลูกคา  การกําหนดกลุมลูกคา และความ
คาดหวังของลูกคาที่มีความเปนไปไดมากที่สุด   การกําหนดความตองการที่สําคัญขององคการที่จะ
ทําใหลูกคาพึงพอใจระบุกระบวนการที่ทําใหงานปฏิบัติไปได  การตรวจสอบกระบวนการที่มี
ขอบกพรองและสรางความเสียหายเพื่อปรับปรุง  สรางความมั่นใจวาการปรับปรุงอยางตอเนื่องจะ
ไดรับขอมูลปอนกลับอยางตอเนื่องดวย  ในสวนของขั้นตอนการดําเนินการเพื่อการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่องนั้นประกอบดวย  การคนหากระบวนการที่ตองการปรับปรุง  การจัดตั้งทีมงานที่รูใน
กระบวนการ  ทําความกระจางกับความรูในปจจุบันของกระบวนการ  ทําความเขาใจในสาเหตุที่ทํา
ใหกระบวนการเกิดความแปรปรวนคัดเลือกกระบวนการที่ตองทําการปรับปรุง  วางแผนการ
ปรับปรุง และจัดเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง  ดําเนินการปรับปรุง  จัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลที่ได  
ตรวจสอบและศึกษาผลลัพธที่ไดปฏิบัติการเพื่อการขยายขีดความสามารถ  และปรับปรุงตอเนื่องกับ
กระบวนการ 

 เบสเทอรฟลด และคนอื่น ๆ (Besterfield  et al, 1999, p. 105) ไดเสนอแนวทาง
พื้นฐานเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ  คือ  การลดทรัพยากร  การลดความผิดพลาด  การทําใหตรง
หรือเหนือกวาความคาดหวังของลูกคา  การทําใหเกิดกระบวนการที่ลดลง   และการทําให
กระบวนการนั้นสรางความพึงพอใจใหกับผูที่มีสวนเกี่ยวของไดมากขึ้น  นอกจากนี้ยังไดเสนอ
แนวทางเพื่อการปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่องเชิงวิทยาศาสตร  เรียกวาวัฏจักรการปรับปรุง
กระบวนการอยางตอเนื่อง ประกอบดวย 

(1)    การระบุโอกาสและความสาํคัญในการปรับปรุง  ไดแก  การกําหนด
ปญหา  การสรางทีมงานแกไขปญหา  และการกําหนดขอบเขต 

(2)   การวิเคราะหกระบวนการปจจุบัน  โดยการวัดประสิทธิภาพเทียบกับ
ความตองการของลูกคา  การหาขอมูลปอนกลับเพื่อการจัดกระบวนการ  และการวัดผลคุณภาพที่ได 
 (3)   การพัฒนาทางแกไขที่เหมาะสม  โดยการเลือกวิธีการดังนี้  คือ  การสราง 
กระบวนการใหม  การเชื่อมโยงกระบวนการที่มคีวามแตกตางออกไปกลับเขามารวมกัน  การแกไข
กระบวนการทีม่ีอยูแลวใหดยีิง่ขึ้น 

(4)   การดําเนินการเปลี่ยนแปลง  เปนการจัดเตรียมและดําเนินการตามแผนใน
การปรับปรุงกระบวนการ 

(5)   การศึกษาผลลัพธที่ได  เปนการติดตามตรวจสอบ และประเมินการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในลักษณะของประสิทธิผลที่เกิดจากปรับปรุงกระบวนการ 
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 (6)   จัดทํามาตรฐานของการปรับปรุงที่ได  เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติตอไป และ 
ปองกันไมใหกระบวนการนั้นหวนกลับคืนมาในสภาพเดิม 
 (7)   วางแผนสําหรับอนาคต  เพื่อยกระดบัของการปรับปรุงประสิทธิภาพของ 
กระบวนการตอไป 
 โอคแลนด (Oakland, 2000, p.p. 256-257) ไดกลาวถึงการปรับปรุงอยาง 
ตอเนื่องเปนหลักการที่มีประโยชนในการใชแนวทางการจัดการ  การปรับปรุงอยางตอเนื่องจะ
เปนวัฏจักรที่สรางความมั่นใจวาองคการจะเรียนรูไดจากการดําเนินการ และผลลัพธของการ
ดําเนินการ  โดยมีหลักการเบื้องตน  3  ประการ  คือ  การเนนที่ลูกคา  ความเขาใจในกระบวนการ  
และบุคลากรทุกคนมุงมั่นในคุณภาพ 

โกเอช และเดวิส  (Goetsch & Davis, 2001, p.p. 204-213)  ไดเสนอแนวทาง
ในการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ในลักษณะการปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง  ดังนี้ 

(1)  หนาที่ของผูบริหารที่มีตอการปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง โดยม ี
การดําเนินการดังนี้  

ก.  ริเร่ิมการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ   
ข.  กําหนดเปาหมายการปรับปรุงคุณภาพ  
ค.  ใหการสนบัสนุนทรัพยากรเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการปรับปรุง

คุณภาพ   
ง.  จัดทําตารางทบทวนติดตามความกาวหนาของการดําเนินการ     
จ.  นํากระบวนการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องเปนสวนหนึ่งของ

ระบบการใหรางวัลคุณภาพ  การสงเสริมและการเพิ่มคาจาง 
(2)   ดําเนินการในกิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง  ไดแก 

ก.  การรักษาการสื่อสารภายในทีมงานและระหวางทีมงาน  
ข.  การแกไขปญหาที่เห็นชดัเจน   
ค.  การคนหาสาเหตุของปญหา  
ง.  การจัดทําเอกสารเกี่ยวกบัปญหา และแนวทางแกไขที่ดําเนินการ   
จ.  การเฝาติดตามประสิทธิภาพของกระบวนการหลังการเปลี่ยนแปลง 

(3)  โครงสรางของการปรับปรุงคุณภาพ  โดยการปรับโครงสรางที่เหมาะสม
ในองคการ  ดงันี้   

ก.  จัดตั้งคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพขององคการ  
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ข.  จัดทําบันทกึความรับผิดชอบรวมกันระหวางมวลหมูสมาชิกทั้งหมด  
ค.  ดําเนินการจัดทําระบบโครงสรางพื้นฐานสําหรับองคการที่จําเปน  

 เชน  ทีมงานปรับปรุงคุณภาพ  โปรแกรมการฝกอบรม  เปนตน 
(4)  ใชแนวทางเชิงวิทยาศาสตร  ในการปรบัปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง 

โดยใชแนวทางเชิงวิทยาศาสตรจะตองมีกลยุทธในการดําเนินการ 4 ประการ  ดังนี ้
ก.  การเก็บรวบรวมขอมูลที่มีความหมาย   
ข.  การคนหารากฐานของปญหา   
ค.  การสรางแนวทางแกไขปญหาที่เหมาะสม  
ง.  การวางแผนและดําเนินการเปลี่ยนแปลง 

 (5)   การระบุถึงความตองการในการปรับปรุง  โดยมีแนวทางดังนี้   
ก.  การใหทีมมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นวาโครงการใดควร 

ไดรับการปรับปรุงกอน   
ข.  การกําหนดความตองการในการปรับปรุงโดยลูกคา  
ค.  ศึกษาถึงการใชเวลาที่เหมาะสมในการปรับปรุงเปนตัวช้ีความสําคัญ 

ของการปรับปรุง   
ง.  การระบุถึงแหลงที่มาของปญหาภายในองคการ  เพื่อแกไขไดตรงจดุ 

ที่เปนตนเหต ุ
 (6)   การพัฒนาแผนเพื่อการปรับปรุง  เมื่อมีทีมงานในการปรับปรุงคุณภาพ 
แลว  ทีมควรมีการกําหนดแผนเพื่อการปรับปรุง  โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้   

ก.  มีความเขาใจในกระบวนการ  
ข.  ดําเนินการขจัดความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
ค.  สํารวจขั้นตอนในการดําเนินงานทีไ่มมปีระสิทธิภาพเพื่อขจัดหรือ 

ปรับปรุง   
ง.  ลดความแปรปรวนที่เกิดขึ้นในผลลัพธในแตละกระบวนการ   
จ.  วางแผนเพื่อการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  โดยใชวัฏจักรการปรับปรุง 

คณุภาพ (PDCA Cycle) 
แนวทางดังกลาวสอดคลองกับกรีนา  (Gryna, 2001, p.p. 95-96)  ที่เสนอแนวทาง

ในการเนนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  คือการสรางโครงสรางพื้นฐานสําหรับการปรับปรุง  ไดแก  
การทําแผนของกระบวนการเพื่อการตั้งชื่อหรือการคัดเลือกโครงการ  การจัดตั้งทีมงานปรับปรุง
คุณภาพ  และการจัดการฝกอบรมและใหการสนับสนุนทีมงาน  โดยมีการปฏิบัติเพื่อการมุงเนนการ
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ปรับปรุงคุณภาพ และการจัดการฝกอบรมและการใหการสนับสนุนทีมงาน  โดยมีการปฏิบัติเพือ่การ
มุงเนนการปรับปรุงดังนี้ 

(1)  ใชสารสนเทศจากการประเมินเพื่อระบุกระบวนการที่มีโอกาสในการ
ปรับปรุง  รวมทั้งการใชผลประโยชนในเรื่องคาใชจายในคุณภาพดอย  การวิจัยตลาดในเรื่องความ
พึงพอใจและความผูกพันกับสินคาหรือบริการของลูกคา วัฒนธรรมคุณภาพ  และระบบอยางกวาง ๆ 
มาประกอบการพิจารณา 

(2)  กําหนดกระบวนการที่ตองไดรับการปรับปรุงในดานประสิทธิผล  
ประสิทธิภาพความสามารถในการปรับตัว  และเวลาที่ใช 

(3)   ทําการปรับปรุงดวยวิธีการที่เหมาะสม  การคิดหาแนวทางใหม และการ
ออกแบบกระบวนการใหม  โดยตองการใหบรรลุเปาหมายปรับปรุงดวยหลักการที่เรียกวาการรื้อ
ปรับระบบ 

(4)   การใชเครื่องมือในการปรับปรุง ทั้งทางดานเทคนิคและทางดาน
พฤติกรรม 

(5)   การสรางฐานขอมูลสารสนเทศ   การปรับปรุงเปนการจัดเก็บขอมูลการ
ปรับปรุงที่เสร็จสิ้นหรือมีความกาวหนาเพื่อใหขั้นตอนตอไปนําไปใชได 

กลาวโดยสรุป  การปรับปรุงอยางตอเนื่อง  หมายถึงระบบที่ใชในการบูรณาการ
ระหวางการปรับปรุงคุณภาพ และกระบวนการอยางตอเนื่องขององคการ  โดยมุงมั่นเพิ่มมูลคาการ
ใหบริการที่มีตอกลุมลูกคาหรือผูรับบริการ  เชน  การลดทรัพยากร การลดกระบวนการ และการลด
ความผิดพลาด  เปนตน  ทั้งนี้เพื่อใหตรงตามความตองการ  และสรางความพึงพอใจที่ดีกวา 
เหนือกวาความคาดหวังของลูกคาหรือผูรับบริการ 

2.2.3  แนวคดิเกี่ยวกับการบรหิารคุณภาพทัว่ทั้งองคการ  
 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคการ (Total Quality Management : TQM) หรือ TQM  

วนิดา นรเศรษฐโสภณ (2548, หนา 86)  กลาววา  เปนวิธีการทํางานที่ใชกันอยางแพรหลายถึงความ
พยายามเพื่อใหการบริการตรงกับความตองการหรือเหนือความคาดหมายของลูกคา  ชวงหลายปที่
ผานมามีผูใหความหมายของคําวา TQM  แตกตางกันออกไป  และยังมีการโตแยงทั้งในดานทฤษฏี
การบริหารและวิธีปฏิบัติ  แตในที่สุดก็มีขอสรุปของความคาดหมายของคําวา TQM  ซ่ึงก็คือ  
เทคนิคการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคการ 

1) ความหมายของ TQM 
 TQM  หมายถึง  กลยุทธขององคการ  ซ่ึงประกอบดวยเทคนิคตาง ๆ เพื่อสง

มอบผลิตภัณฑ หรือการบริการที่มีคุณภาพใหแกลูกคา  TQM  คือกลยุทธองคการโดยรวมซึ่งได



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

 

 

48

กําหนดใหใชในระดับบริหารขั้นสูง  แตตอมามีการนําไปใชอยางแพรหลายทั่วทั้งองคการ  สมาชิก
ทุกคนในองคการตั้งแตผูจัดการทั่วไป หรือผูบริหารระดับสูง (Chief Executive Officer – CEO)  
จนถึงพนักงานระดับลาง รวมทั้งเสมียนลวนมีความเกี่ยวของกับกระบวนการ TQM ทั้งสิ้น TQM มี
ความเกี่ยวของไมเพียงแตกับ ผูใชสินคาคนสุดทายที่เปนบุคคลภายนอกองคการเทานั้น  ยังรวมถึงผู
ซ้ือผลิตภัณฑหรือบริการ  ผูใชบริการภายในองคการ  ผูขายและผูมีสวนเกี่ยวของกับทุกคนที่สง
สินคาเขามาภายในองคการ  ผูใหบริการหรือผูสนับสนุน  เชน  ฝายบํารุงรักษา  ก็มีความสําคัญถือ
เปนสวนหนึ่งในวิธีการทํางานของ TQM  ถาผูใหบริการและผูสนับสนุนไมสงของที่มีคุณภาพแลว  
องคการก็ไมสามารถสงมอบของที่มีคุณภาพใหแกลูกคาไดเชนกัน  ส่ิงสําคัญที่ TQM  กลายเปน

วัฒนธรรมในองคการเนื่องจากไดรวมคุณคาสําคัญดังตอไปนี้  
(1)   สรางความถูกตองใหกบัลูกคา  ไมวาสินคาจะมีราคาเทาใดก็ตาม 
(2)   ผูใชบริการภายในองคการมีความสําคัญเทา ๆ กับลูกคาภายนอกองคการ 
(3)   ตอบคําถามลูกคาทุกคน  ใหความสําคัญกับคําตอวาจากลูกคาเสมอ 
(4)   รีบรับโทรศัพทเมื่อมีเสียงกริ่งกังไมเกนิ 2 คร้ัง 

 (5)   ลูกคาเปนฝายถูกเสมอ 
(6)   ไมเพยีงแตทําตามความคาดหมายของลูกคาเทานั้น  แตยังตองทําใหลูกคา

พอใจในทุก ๆ กระบวนการ 
 (7)   การทํางานเปนทีมและความรวมมือเปนสิ่งสําคัญมากกวาการทํางานเดี่ยว 
 (8)   สมาชิกทกุคนจะเกีย่วของกับความพยายามที่มีคุณภาพโดยไมมีขอยกเวน 

(9)   ตอบสนองตอขอเสนอแนะของพนักงานทุกคนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ

ภายใน 1 สัปดาห 
(10)  จะตองไมพอใจในคุณภาพระดับหนึ่ง  แตจะตองฝาฟนเพื่อการปรับปรุง

อยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา  องคการที่ตองการเปนองคการที่มีคุณภาพสูง  สมาชิกทุกคนจะตองมี
สวนรวมในการทํางาน  ผูบริหารระดับสูงจะตองมีความเปนผูนํา  พนักงานทุกคนจะตองรูสึกถึง
ความเปนเจาของเพื่อบรรลุเปาหมายการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคการ 

2)  ความเหมาะสมของ TQM 
 TQM   คือ  ระบบการบริหารจัดการองคการที่เนนคุณภาพในทุก ๆ ดาน  และ 
ทุก ๆ กิจกรรมขององคการ  โดยบุคลากรทุกคนในองคการใหความรวมมือ และรวมกันรับผิดชอบ 
และใหความสําคัญกับการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง  หลักการของ 
TQM  ตั้งอยูบนหลักการพื้นฐานที่สําคัญ 3 ประการ  ดังนี้ 
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(1)   การมุงความสําคัญของลูกคา (Customer Focus) โดยผูปฏิบัติงานจะตอง
ระบุใหชัดเจนวางานแตละเรื่องใครเปนลูกคา หรือเปนผูที่จะตองนําผลที่ไดจากการทํางานของเราไป
ใช และมุงทําใหบุคคลเหลานั้นมีความพึงพอใจในผลงานที่ไดรับ 

(2)  การปรับปรุงกระบวนการทํางาน (Process Improvement)  เพื่อใหการ

ทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะตองมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานอยูเสมอ  มีวิธีการ
แกปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน โดยมีการวางแผน ดําเนินการแกปญหา ตรวจสอบผลการ
แกปญหา  และนําวิธีการแกปญหาที่ไดผลไปกําหนดเปนแนวปฏิบัติ 

(3)   การใหทุกคนไดมีสวนรวม (Total Involvement)  ในงานที่เปนภาระหนาที่
ของหนวยงาน  ทุกคนตองรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย และรับผิดชอบในงานที่ปฏิบัติ
โดยรวมของทั้งหนวยงาน และขององคการรวมกัน 

 3)   องคประกอบหลักของ TQM 
การนํา TQM ไปใชใหประสบความสําเร็จตองยึดถือองคประกอบหลัก 7 

ประการ คือ  
(1)  ภาวะผูนําของผูบริหาร  (leadership)  
(2)  การไดรับการศึกษาและการอบรมของบุคลากร  (education and training)   
(3)  การจัดโครงสรางที่เกื้อหนนุ  (supportive structure)  
(4)  การมีชองการติดตอส่ือสาร  (communication)  ที่มีประสิทธิภาพ 
(5) การพิจารณารางวัลและความชอบ  (reward and recognition)  
(6) การใชกระบวนการทางสถิติ  (statistical process control)  หรือการวัดผล

การปฏิบัติงาน (measurement)  
(7)  การทํางานเปนทีม (teamwork)  

อยางไรก็ตามในการนําแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพแบบมุงคุณภาพทั้ง

องคการมาใชในองคการใหประสบผลสําเร็จนั้น องคการนั้นจะตองดําเนินการประกาศนโยบาย
คุณภาพ (quality policy)  และกําหนดระบบงานขององคการใหมีกิจกรรมที่มุงคุณภาพงาน  เพื่อให
ไดคุณภาพของผลงาน (quality products)  และในทุกขั้นตอนของกิจกรรมจะตองเนนการปรับปรุง
คุณภาพของการทํางานอยางตอเนื่อง (continuous improvement)  

  4)  วงจรการปรับปรุงคุณภาพงานตามแนวทางของ TQM 
โดยทั่วไปแลวการนํา TQM  มาใชในการบริหารงานจะมีเหตุผลอยู 2 ประการ 

คือ  1)  ถูกผลักดันดวยวิกฤตการณ (crisis)   2)  ผูบริหารมีวิสัยทัศน (vision)  ในที่นี้หมายถึงการ
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กําหนดจุดหมายปลายทางที่ตองการในอนาคต และมุงไปสูจุดหมายปลายทางดานนั้น โดยมี

องคประกอบ 4 ประการ ดังนี้ 
 (1)  วิสัยทัศนกําหนดขึ้นโดยผูนํา (Leader Initiated)  วิสัยทัศนนั้นมิไดกําหนด

โดยฝูงชนหรือกลุมคน  แตถูกกําหนดโดยผูนํา  ผูนําที่ดีจะตองรูจักสนทนากับฝูงชนและรับฟงความ
คิดเห็นแลวนํามาพิจารณาวาโลกปจจุบันเปนเชนไร  นําขอมูลมาผนึกเขาเปนวิสัยทัศนแลวหาวิธีการ
ที่จะมุงสูจุดหมายปลายทางหรือวิสัยทัศนนั้น 

 (2)  วิสัยทัศนของผูนําจะตองเสนอใหทีมงานไดรับรู และทีมงานจะตอง
เห็นชอบวาจะสนับสนุน (shared and support)  เพื่อสรางชุมชนที่มีวิสัยทัศนสําหรับองคการนั้น การ
ทําใหทุกคนมีสวนรวมจะเปนการสรางขอตกลงตามแนวทางที่กําหนด  ซ่ึงจะชวยใหมีการตัดสินใจ
และรวมแรงใจทําใหภาพฝนเปนจริงได 

 (3)  วิสัยทัศนตองครอบคลุมทุกเรื่องอยางละเอียด (Comprehensive and 
detailed) ไมใชกวาง ๆ ทั่วไปซึ่งจะไมเกิดผลใด ๆ การมีวิสัยทัศนหมายถึงการรูวาจะทําอยางไร 
(How) เมื่อใด (What)  และตองมีตําแหนงสําหรับทุกคนเพื่อจะไดรูวาตัวเองมีความสําคัญเพียงใดที่ 
จะมุงสูจุดหมายปลายทางนั้น  ทุกคนจะตองรูดีวาตัวเองจะรวมสรางคุณประโยชนและเขาจริง ๆ ได
อยางไร 

 (4)  วิสัยทัศนจะตองสรางสรรคและมีแรงบัลดาลใจ ทาทาย และมีความเปนไป
ได (Positive and Inspired)  ทุกคนมีแรงบันดาลใจและมุงมั่นที่จะทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวย
ความเต็มใจ  เพื่อมุงสูจุดหมายปลายทางที่กําหนดเปนวิสัยทัศนนั้น 

ในการนําแนวคิด TQM  มาใชใหไดผลนั้น จําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารจะตองมีความ
มุงมั่น รูจริง เล่ือมใสและศรัทธา  ผูบริหารมีความตั้งใจจริงมุงมั่นที่จะดําเนินงานตามแนวคิด TQM  
รูจริงเกี่ยวกับแนวคิดหลักการที่จะนํามาใชรวมถึงการรูจริงในงานที่ทํา  นอกจากนั้นผูบริหารจะตอง
มีความเลื่อมใสและศรัทธาในแนวคิด  และหลักการที่จะนํามาใชในหนวยงานของตนเอง 

5)   อุปสรรคในการนํา TQM มาใชในองคการ 
 อุปสรรคสําคัญในการนําแนวคิด TQM ไปใชในหนวยงานมีหลายประการดังนี ้
 (1)  การปรับพฤติกรรมการบริหาร  ผูบริหารที่ เคยมุงใหความสําคัญกับ

ผูบังคับบัญชา เปล่ียนมาเปนการใหความสําคัญแกผูรับบริการและเพื่อนรวมงาน และการ

ปรับเปลี่ยนจากการบริหารแบบควบคุมมาเปนการบริหารแบบทุกคนมีสวนรวม 

 (2)  วัฒนธรรมองคการ  ซ่ึงเปนลักษณะของการทํางานตามระบบราชการมี
กฎระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาก การมุงผลประโยชนของตนเอง ของกลุมมากกวา
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ผลประโยชนโดยรวมขององคกร  ทําใหมีการทํางานในลักษณะตางคนตางทํา  หนวยงานตางสังกัด
ขาดการประสานงานที่ด ี

 (3)   ความไมเขาใจและความไมใฝรูของผูบริหารบางสวน  ในการนําแนวคิด
ทางการบริหารแบบใหมมาพัฒนาวิธีการบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพ  ลักษณะของการบริหารจึง
เปนการบริหารแบบอาศัยประสบการณ หรือการทําตามกัน  และไมชอบการเปลี่ยนแปลง 

 (4)   ขาดการทํางานเปนทีม  มีการแบงชนชั้นตามตําแหนงและตามลักษณะของ
หนาที่ หนวยงาน ทําใหการทํางานรวมกันไมมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังมีปญหาความไมเขาใจ
หลักการพื้นฐานของ TQM   ผูบริหารไมมีวิสัยทัศน ไมยอมรับ และไมศรัทธาที่จะนําแนวคิดมาใช  

ปญหาดานวัฒนธรรมการทํางานของหนวยงาน  ที่มีการปฏิบัติดวยวิธีเดิม ๆ ไม

ชอบการเปลี่ยนแปลง  เกิดแรงตานการเปลี่ยนแปลง  ผูบริหารไมสามารถโนมนาวบุคลากรที่ตอตาน
ใหกลับมารวมมือได  เพราะ TQM  เนนการมีสวนรวมของทุกคน เปนเรื่องของทุกคน  นอกจากนี้ 
การมุงประโยชนระยะสั้นมุงหวังรางวัล  ผูบริหารไมกระตือรือรน ไมมีจิตใจเปดกวางยอมรับความ
จริง ก็เปนอุปสรรคของการประยุกตใชดวยเชนกัน   การที่จะนํา TQM มาประยุกตใชในสถานศึกษา 
ถึงแมจะมีอุปสรรคหลายประการ แตก็มีทางเปนไปไดที่จะนํามาใช โดยข้ันตอนงาย ๆ สําหรับการ
นํามาประยุกตใช มีดังนี้คือ 
  (1)   ขายความคิด  (ทําความเขาใจและเผยแพรความคิด) 
  (2)   สรางความตระหนกั  (ใหความสําคัญและเหน็คุณคา) 
  (3)   เตรียมทีมงาน  (ทุกคนทุกฝายรวมมือและรวมกันรับผิดชอบ) 
  (4)   ลงมือปฏิบัติ  (นําแนวคดิมาปรับสูการปฏิบัติ) 
  (5)   จัดใหมกีารศึกษาและฝกอบรมอยางตอเนื่อง 
  (6)   ประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
  (7)   ปรับปรุงแกไขใหดกีวาเดมิ 

นอกจากนี้เพื่อใหการนํา TQM ไปประยุกตใชกับการจดัการคุณภาพการศึกษาให
ประสบความสําเร็จ  ผูบริหารสถานศึกษาควรดําเนนิการดังนี้ 

(1) สรางความเขาใจเพื่อใหเกิดความตระหนักในเรื่องของคุณภาพ ใหกับ 
บุคลากรทุกคนทุกระดับ 
  (2)   กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติใหชดัเจน มีนโยบายที่เนนเรื่องคุณภาพ 
  (3)   เปล่ียนแนวความคดิเกา ๆ ของทุกคนเกี่ยวกบัการบริหารคุณภาพ 
  (4)   องคกรตองมีปรัชญาเรื่องของคน ซ่ึงเปนทรัพยากรที่มีคาในหนวยงาน 

(5)   ผูบริหารระดับสูงตองใหการสนับสนนุและแสดงออกอยางเปนรูปธรรม 
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  (6)   เนนเรื่องการฝกอบรม 
(7)   เนนการทาํงานเปนทีม 

สรุปไดวา  TQM  คือ ระบบการบริหารจัดการองคการที่เนนคุณภาพทุกดาน  โดย
บุคลากรทุกคนในองคการมีสวนรวม และรับผิดชอบรวมกัน  มุงเนนการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง  โดยมีหลักการพื้นฐานที่สําคัญ ไดแก  การมุงความสําคัญของ
ลูกคา การปรับปรุงกระบวนการทํางาน และใหทุกคนมีสวนรวม    
  2.2.4  เทคนิคการสอนงาน  
       การสอนงานเปนการทํางานพรอมการเรียนรูงานไปดวย  โดยมีหัวหนางานเปน
ผูสอนงาน  มีผูใหความหมายของการสอนงานไวดังนี้   
      อาภรณ ภูวิทยพันธ (2548, หนา 14)  ไดใหความหมายของการสอนงานไววา  เปน
กระบวนการหนึ่งที่หัวหนางานใชเพื่อเสริมสรางและพัฒนาลูกนองใหมีความรู ทักษะ และ
คุณลักษณะเฉพาะตัว ในการทํางานนั้น ๆ ใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดขึ้น   
                สายันห พานิช (2548, หนา 80)  ไดใหความหมายของการสอนงานไววา  เปนการ
จัดประสบการณที่เหมาะสมที่สุดใหแกผูรับการฝก เพื่อใหเกิดการเรียนรูไดเร็วและถาวรที่สุด 
                     จากความหมายดังกลาวสามารถสรุปไดวา  การสอนงาน (coaching)  คือ การเรียนรู
เกี่ยวกับงานโดยมีผูบังคับบัญชา  หรือผูเชี่ยวชาญเปนพี่เล้ียงสอนงานใหอยางมีขั้นตอน  แลวใหผูรับ
การสอนงานลงมือทํา  มีการติดตามประเมินผล  เพื่อใหผูรับการสอนงานมีการนําไปใชปรับปรุงการ
ทํางานใหดีขึ้น ชวยพัฒนาทักษะในการทํางาน คิดเปน ทําเปน ชวยแกปญหาในการทํางาน และเกิด
ความมั่นใจในการทํางาน    การสอนงานถือเปนเทคนิคหนึ่งในการฝกอบรมพนักงานที่มี
ประสิทธิภาพและใชกันอยางแพรหลายแทบทุกองคกร  การสอนงานเปนการทํางานและเรียนรูงาน
ไปดวยในตัว  โดยผูบังคับบัญชาสอนพนักงานใหมีความรูความชํานาญในการปฏิบัติงาน  มีการ
ชี้ใหเห็นถึงสิ่งที่ตองทําและวิธีการปฏิบัติงาน  ใหขอเสนอแนะตาง ๆ  โดยจะตองมีการติดตามผล
และแกไขขอผิดพลาดอยางสม่ําเสมอ 
                   ประโยชนของการสอนงาน การสอนงานมีประโยชนทั้งตอตัวผูไดรับการสอนงาน  
ผูสอนงาน และตอองคกร  โดยการสอนงานจะชวยพัฒนาความรูความเขาใจ  ทักษะในการทํางานให
ผูรับการสอนงาน  สําหรับผูสอนงานนั้น การสอนงานถือเปนการมอบหมายงานที่มีประโยชน  และ
ชวยพัฒนาสัมพันธภาพระหวางผูปฏิบัติงานดวยกัน  สําหรับประโยชนตอองคกรแลว  เมื่อพิจารณา
ในเรื่องคาใชจายก็จะเห็นวา มีคาใชจายนอยมาก  เมื่อเปรียบเทียบกับคาใชจายที่เกิดขึ้นกับการ
ฝกอบรมในลักษณะเต็มรูปแบบ  การสอนงานที่ดีผลลัพธหรือประโยชนที่เกิดขึ้นนั้นจะสงผล
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โดยตรงตอพนักงาน หัวหนางาน และตอองคกร  มีรายละเอียดดังนี้  (อาภรณ ภูวิทยพันธ, 2548, 
หนา 17 - 20)   
                    1)  ผลตอพนักงาน 
                            (1)  ทําใหพนักงานเขาใจถึงขอบเขตหนาที่งาน เปาหมายและความตองการ 
หรือส่ิงที่หัวหนางานคาดหวัง 
                             (2)  ทําใหพนักงานมีโอกาสรับรูถึงสถานะและการเปลี่ยนแปลงขององคกร  
รวมถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น  ตลอดจนภารกิจตาง ๆ ที่องคกรทําในปจจุบันและตองการจะ
ทําตอไปในอนาคต 
                            (3)  ทําใหพนักงานรับรูถึงปญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทํางานรวมกับ
หัวหนางาน  รวมทั้งมีสวนรวมกับหัวหนางานในการพิจารณาทางเลือก  และเลือกทางเลือกที่
เหมาะสมที่สุดเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น 
                            (4)  ทําใหพนักงานมีโอกาสรับรูจุดแข็งหรือขอดีของตน  รวมถึงจุดออนหรือ
ส่ิงที่ตองพัฒนาปรับปรุง เพื่อสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
                            (5)  ทําใหพนักงานรูจักวางแผน  และจัดลําดับความสําคัญกอน-หลังของงาน 
รับรูเทคนิค  หรือวิธีการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย  และตามระยะเวลาที่หัวหนางานกําหนด 
                           (6)  สรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน  ซ่ึงพนักงานจะไมรูสึกวาตนทํางาน
เพียงผูเดียว  หรือมีความรูสึกวาหัวหนางานไมทอดทิ้ง  และไมสนใจที่จะพัฒนาความสามารถและ
ศักยภาพในการทํางานของตน 
                            (7)  เปนแรงจูงใจหรือ ส่ิงกระตุนใหพนักงานปรับปรุงตัว เอง  มีความ
กระตือรือรน ความปรารถนา  และความพรอมที่จะเรียนรูส่ิงใหม ๆ เสมอ 
                           (8)  สงเสริมใหลูกนองมีมูลคา (Value)  ในการทํางานเพิ่มขึ้น  เนื่องมาจากการ
สอนที่ถูกตอง โดยพิจารณาตามความตองการของพนักงานแตละคน  จะมีสวนชวยตอบสนองให
พวกเขาสามารถทํางานไดบรรลุเปาหมายของตนเอง  (End Goal) 
                      2)   ผลตอหัวหนางาน 
                         (1)   การสอนงานจะชวยแบงเบาภาระของหัวหนา  เนื่องจากลูกนองสามารถ
ทํางานไดถูกตอง  และสงมอบผลงานไดตรงตามเวลาที่กําหนด 
                             (2)    ใหหัวหนามีเวลาพอที่จะคิดพิจารณาปรับปรุงระบบงาน ขั้นตอน และ
วิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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                             (3)   เปนชองทางหนึ่งที่หัวหนางานสามารถแจงใหลูกนองรับรูถึงวิสัยทัศน  
(Vision)  ภารกิจ (Mission)  กลยุทธ (Strategy)  และเปาหมาย (Goal)  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง และ
การเตรียมความพรอมในดานตางๆ  ทั้งขององคกรและหนวยงาน 
                           (4)   ทําใหหัวหนางานมีโอกาสรับรูความตองการ หรือส่ิงที่ลูกนองคาดหวัง   
รวมทั้งรับรูปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทํางานของลูกนอง 
                            (5)    สรางสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานระหวางหัวหนางานและลูกนอง  
เนื่องจากไดมีการพูดคุยและปรึกษาหารือกันมากขึ้น   ซ่ึงจะเปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยลดอัตราการ
ลาออกของพนักงานใหนอยลง 
                           (6)   การสอนงานเปนหนทางหรือกระบวนการหนึ่งที่หัวหนางานใชผลักดัน 
และสนับสนุนใหลูกนองทํางานใหบรรลุเปาหมาย (Performance Goal)  ตามแผนงานที่กําหนดขึ้น 
                            (7)   สงเสริมใหเกิดบรรยากาศของการทํางานรวมกันเปนทีม (Team Working)  
ระหวางพนักงานภายในกลุม  ซ่ึงจะทําใหพนักงานรวมแรงรวมใจ และรวมคิดที่จะหาแนวทาง
ปองกัน  และแกไขปญหาตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นในการทํางาน 
                      3) ผลตอองคกร 
                           การสอนงานนอกจากจะสงผลโดยตรงไปยังพนักงานและหัวหนางานแลว  การ
สอนงานที่ถูกวิธีจะสงผลตอเนื่องไปยังระดับองคกร นั่นหมายถึงองคกรจะมีผลการปฏิบัติงาน  
(Organizational Performance)   ที่เปนไปตามหรือมากกวาความคาดหวังที่ตองการ ไมวาจะเปนกาํไร 
รายได ยอดขาย  สวนแบงทางการตลาด ผลผลิต และจํานวนลูกคาที่เพิ่มขึ้น  รวมทั้งตนทุนหรือ
คาใชจายในการดําเนินงาน  และขอรองเรียนจากลูกคาที่ลดลง 
                          นอกจากนี้ การสอนงานยังเปนกระบวนการเพื่อเตรียมความพรอมกับการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ซ่ึงนับวันการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอยางมากในโลกธุรกิจที่ตองสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันกับองคกรอื่น ๆ  (Competitive Advantage)  ในยุคโลกาภิวัตน 
(Globalization)  ที่พนักงานภายในองคกรตองมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไมวาจะเปน
นโยบายการทํางาน  กลยุทธการแขงขัน  ขั้นตอนหรือวิธีการทํางาน  การนําเอาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่นับวันจะมีมากขึ้นมาใชในองคกร  
                      สรุปไดวา  การสอนงานมีประโยชนมากมายทั้งตอผูไดรับการสอนงาน ผูสอนงาน 
และตอองคกร  อาทิ  ชวยพัฒนาความรูความเขาใจใหแกผูใตบังคับบัญชา  เปนการมอบหมายงานที่
มีประโยชนกอใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   ชวยพัฒนาสัมพันธภาพในระหวาง

ผูปฏิบัติงาน  เมื่อพิจารณาในเรื่องคาใชจายก็จะเห็นวา มีคาใชจายนอยมาก  เมื่อเปรียบเทียบกับ
คาใชจายที่เกิดขึ้นกับการจัดฝกอบรมในลักษณะเต็มรูปแบบ  การสอนงานเปนสิ่งที่มีประโยชนอยาง
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ยิ่งทั้งตอการทํางาน และชีวิตประจําวัน  เปนการจุดประกายกระตุนใหเกิดความพยายามเพื่อไปสู
เปาหมาย   ชวยเพิ่มความมั่นใจในการทํางาน  เพิ่มความพอใจในงาน  และการใชชีวิต  เพิ่ม
ประสิทธิภาพใหแกทีมงาน และองคกร  เพิ่มขีดความสามารถของความรับผิดชอบ  และความ
รอบคอบในการตัดสินใจ  ชวยใหสามารถทํางานรวมกบัผูอ่ืนไดดีขึ้น  และชวยใหส่ือสารกับผูอ่ืนได
อยางมีประสิทธิภาพ   

2.2.5   แนวคดิเกี่ยวกับการบริหารงานพัสด ุ
1) ความหมายของการบริหารงานพัสดุ  

 นักวิชาการไดใหความหมายของการบริหารงานพัสดุไวแตกตางกันดังนี้  
 ปรีชา จําปารัตน และไพศาล ชัยมงคล  (2527, หนา 2) ไดใหความหมายการ

บริหารพัสดุ  หมายถึง  การนําเอาวิทยาการหรือศิลปะในการบริหารมาใชในการจัดหาพัสดุ  เพื่อ
สนับสนุนและสนองความตองการในการปฏิบัติงานของหนวยงานหรือโครงการ ใหดําเนินไปได
ตามเปาหมาย  กิจกรรมดังกลาวมีหลายระดับชั้น  นับตั้งแตการวางแผน การกําหนดความตองการ 
การจัดการ การควบคุม การเก็บรักษา การขนสง การบํารุงรักษา และการจําหนายพัสดุออกจากบัญชี  
ซ่ึงเราอาจเรียกลําดับของการดําเนินงานเหลานี้วา  “วงจรการบริหารพัสดุ” 

เดือนเพ็ญ ศังขะฤกษ  (2512, อางถึงใน ลัดดาวัลย ไชยวานิชยผล, 2548, หนา 
17) ไดใหความหมายการบริหารพัสดุหมายถึง  กิจกรรมที่ครอบคลุมถึงสิ่งตาง ๆ อยางกวางขวาง  
เร่ิมตั้งแตการวางแผน การจัดการ การควบคุม การบํารุงรักษา การจัดจําหนาย ฯลฯ  ซ่ึงตองอาศัยทั้ง
ความรูและความชํานาญในการดําเนินงาน 

มอสสแมน และมอรตัน (Mossman & Morton, 1965, p. 3) ไดใหความหมาย
การบริหารพัสดุ  หมายถึง  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเวลา สถานที่และอรรถประโยชนในการเคลื่อนยาย
สินคา และคนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง  ซ่ึงจะครอบคลุมไปถึงการขนถายสินคาตั้งแตวัตถุดิบ
จนกระทั่งเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป  และจะตองสัมพันธกับการสงของ การจัดจําหนาย การจัดเก็บ
รักษา การสงไปยังผูขายปลีกและอื่น ๆ 

ศิวาพร มัณฑุกานนท  (2533, อางถึงใน ลัดดาวัลย ไชยวานิชยผล, 2548, หนา 
17) ไดใหความหมายการบริหารงานพัสดุ  หมายถึง  การสงกําลังบํารุง หรือการบริหารงานพัสดุนั้น
เปนวิชาที่วาดวยการกําหนดความตองการ การจัดสงวัตถุดิบ พัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณตาง ๆ ที่
มนุษยจะพึงตองการไปใหโรงงาน  เพื่อผลิตออกเปนสินคา หรือของสําเร็จรูปแลวสงไปใหตลาด 
และผูใชจนถึงการจําหนายของเหลือจากสายสงกําลัง 

สุชาติ ศุภมงคล  (2527, อางถึงใน ลัดดาวัลย ไชยวานิชยผล, 2548, หนา 18) 
ไดใหความหมายการบริหารวัสดุ  หมายถึง  การดูแลและจัดการเกี่ยวกับวัสดุตาง ๆ ทั้งที่อยูในคลัง 
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และวัสดุที่ใชอยูในกิจการนั้นใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด  กลาวคือ  ใหมีสภาพคลองตัวและลด
คาใชจาย  อันเกิดจากการจัดหา เก็บรักษา และเคลื่อนยายพัสดุนั้น  เพื่อนําไปใชหรือขายใหกับผู
ตองการ 

สรุปไดวา  การบริหารพัสดุ  หมายถึง  การดําเนินการที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
วางแผนการไดมาซึ่งพัสดุ การแจกจาย การบํารุงรักษา และการจําหนายพัสดุ  หรืออาจหมายถึง  การ
จัดการพัสดุใหเกิดประสิทธิภาพ และประหยัด ซ่ึงเปนการดําเนินงานที่มีขอบเขตกวางขวางที่
เกี่ยวของกับการไดมาซึ่งพัสดุ  และการจัดการพัสดุเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ  และประหยัดในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน 

ความสําคัญของการบริหารพัสดุ  นับตั้งแตรัฐบาลไดเร่ิมทําการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติในป พ.ศ.  2540 เปนตนมา  ปรากฏวา การใชจายของรัฐบาลได
เพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ  นอกจากเงินงบประมาณแผนดินแลว  รัฐบาลยังใชจายจากเงินกู และเงิน
ชวยเหลือจากตางประเทศเปนจํานวนมากอีกดวย  การใชจายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  และ
การบริหารโดยทั่วไปของรัฐบาลนั้น นอกจากรายจายประมาณคาจางแรงงาน (เงินเดือนขาราชการ 
และคาจางของลูกจาง) ซ่ึงเปนรายการสําคัญและมีจํานวนมากแลว  รายจายประเภทคาวัสดุ คา
ครุภัณฑ และส่ิงกอสรางตาง ๆ จัดไดวาเปนจํานวนที่มากรองลงมา  ซ่ึงประมาณไดวามีจํานวน
ประมาณรอยละ 25 ของงบประมาณแตละป     นอกจากนี้ทางดานความชวยเหลือในรูปของพัสดุ
ตาง ๆ โดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 60 ของยอดความชวยเหลือแตละป  ทั้งนี้ยังมิไดรวมสถิติความ
ชวยเหลือจากแหลงอื่น ๆ ดวย  ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา นับตั้งแตไดเร่ิมตนทําการพัฒนาประเทศ
อยางจริงจัง  ซ่ึงมีผลทําใหบรรดาสวนราชการและรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ไดขยายการดําเนินงานออกไป
อยางกวางขวางนั้น ไดมีการจัดหาวัสดุครุภัณฑตาง ๆ  เพื่อใชดําเนินงานโครงการที่รับผิดชอบเปน
มูลคามากมาย  การบริหารพัสดุจึงเพิ่มความสําคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ  

2) กระบวนการบริหารงานพัสด ุ
 กระบวนการบริหารงานพัสดุ  หมายถึง  ระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส (e-Procurement)  เปนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการใหบริการที่เกี่ยวของใน

กิจกรรมการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ  เชน  การตกลงราคา การสอบราคา การประกวดราคา และการ
จัดซื้อรวมแบบออนไลน  รวมถึงการลงทะเบียนบริษัทผูคา การทํา e-Catalog และการทํางานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของในกระบวนการจัดซื้อที่เปน web based application  เพื่อทําใหระบบการจัดซื้อจัดจางของ
ภาครัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ลัดดาวัลย ไชยวานิชยผล, 2548, หนา 18-19)  กลาวคือ ใช
ระยะเวลาจัดหาพัสดุนอยลง  และใชพัสดุที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม  รวมทั้งเพิ่มความโปรงใส
ของกระบวนการจัดหา และสามารถติดตามตรวจสอบกระบวนการทํางานได  ดังแสดงในภาพ 4 



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

 

 

57

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

                  
              

 
ภาพ 4   การนาํระบบ e-procurement  มาใช 

 
องคประกอบของระบบ e-procurement 

 (1)  ระบบ e-Catalog  
e-Catalog  เปนมาตรฐานระบบ catalog ที่รวบรวมรายละเอียดของสินคา

และบริการ  ซ่ึงอํานวยความสะดวกใหผูคา/ผูรับจาง (supplies)  มีคุณสมบัติทําธุรกรรม สามารถเขา
มาทําการแจง และปรับปรุงรายการสินคาหรือบริการของตนเองได  โดยสามารถทํางานไดดังนี้ 
  ก.   การลงทะเบียนผูคา/ผูรับจาง 
  ข.  การจัดการ Catalog ของผูคา/ผูรับจาง  จะดําเนินการผานระบบ
มาตรฐานกลางโดยสามารถ Login เขาสูระบบการจัดซื้อจัดจางทางอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐ  เพื่อ
ปรับปรุงรายการสินคาหรือบริการของตนเองไดโดยรายละเอียดสินคาที่อยูใน catalog ประกอบดวย 
คุณสมบัติของสินคาหรือบริการ (specification)  และราคาของสินคาหรือบริการ ซ่ึงเปน Price list 
(เปนราคามาตรฐานทั่วไปซึ่งผูคา/ผูรับจางสามารถขายสินคาหรือบริการได) 
  ค.   สวนราชการสามารถเขาสูระบบเพื่อคนหาขอมูลและพิจารณาสั่งซ้ือ
สินคาบริการจาก  e-Catalog ไดตลอดเวลา 
 

1.  คนหาสินคา/บริการที่จะซื้อ   
     ผาน e-Catalog 

2.  เลือกหมวดสินคาที่ตองการ 
     จะซื้อผาน e-shopping list 

3. จัดการประกาศเชิญชวน 
    ผาน  web-site 

4. ผูขายเสนอคุณสมบัติของสินคา 
   ทางอินเทอรเน็ต (e-RFP) 

5. ผูตรวจสอบราคากลาง (e-RFQ) 
    และ Track Record ของผูขาย 

6. ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
    (e-Auction) 

7. ประกาศผลผูชนะ และ 
    สงมอบ/ตรวจรับพัสด ุ

8. จายเงินตรงดวย ระบบ 
    e-Payment 
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(2)  ระบบ e-RFP (request for proposal /e-RFQ (request for quotation) 
  e-RFP เปนระบบที่อํานวยความสะดวกในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางทาง

อิเล็กทรอนิกส โดยวิธีสอบราคาหรือวิธีตกลงราคา  ระบบดังกลาวสามารถทํางานไดดังนี้ 
ก. คนหาขอมูลผูขาย/ผูรับจาง  และขอมูลคุณลักษณะเฉพาะของสินคา 

หรือบริการ (specification)  ของผูคา/ผูรับจางที่มาลงทะเบียนไว  เพื่อทําการคัดเลือกขั้นตนจาก
ระบบ e-Catalog 

ข.   แจงผูคา/ผูรับจางที่ไดรับการคัดเลือกในขั้นตน โดยเปนการแจงผาน
ระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (electronic mail) 
  ค.   การยื่นขอเสนอ (Quotation/proposal)  ของผูคา/ผูรับจาง 
  ง.  การตกลงในเรื่องราคาและ specification  ระหวางผูซ้ือและผูคา/ผูรับจาง 
  จ.  การคัดเลือกผูคา/ผูรับจาง  เพื่อรับงานซื้องานจางจากหนวยงานภาครัฐ 
  ฉ.  การจัดทําใบขอซื้อขอจาง  รวมทั้งขั้นตอนการอนุมัตติาง ๆ 

(3)   ระบบ e-Auction 
  ระบบ e-Auction   แบงเปน 2 สวน  ไดแก 
  สวนที่ 1 Reverse auction  เปนระบบที่อํานวยความสะดวกในดานการ

ประมูลซ้ือใหไดในราคาต่ําสุด  ซ่ึงจะใชวิธีนี้ในกรณีที่สินคาบริการที่ตองการจัดซื้อหรือจัดจางตอง
ใชวิธีการประมูล  ระบบนี้จะรับขอมูลของผูคาที่ไดรับการคัดเลือกจากระบบ e-RFP  e-RFQ  มา
ดําเนินการประมูลผานทาง internet แบบ real-time  ตามวันและเวลาที่กําหนด  โดยการประมูลจะมี  
2 แบบ  คือ   

ก.  English reverse auction  เปนการประมูลที่ผูซ้ือจะทราบสถานะของการ
ประมูลวาผูที่เสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาเทาไร  แตผูเขาประมูลจะไมทราบชื่อของผูเขาประมูลราย
อ่ืน ๆ 

ข.  Sealed bid เปนการประมูลที่ผูซ้ือจะไมทราบสถานะของการประมูล 
และราคาต่ําสุดของผูยื่นประมูล  การยื่นขอเสนอแบบ  sealed bid  แบงเปน 2 แบบ  คือ แบบยื่น
ขอเสนอไดเพียงครั้งเดียว  และยื่นขอเสนอไดหลายครั้งภายในระยะเวลาที่กําหนด 

สวนที่ 2  Forward auction  เปนระบบที่อํานวยความสะดวกในดานการ
ประมูลขาย  ซ่ึงสามารถประยุกตใชกับการจําหนายพัสดุที่หมดความจําเปนของหนวยงานภาครัฐ
โดยวิธีขายทอดตลาด  ซ่ึงเปนการประมูลขายแบบผูชนะคือผูเสนอราคาสูงสุด 
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3) หลักการบริหารงานพัสดุที่ด ี
 หลักการบริหารงานพัสดุที่ดีจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานในการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  และจะตองประหยัดเงินงบประมาณของทางราชการ  การบริหารงาน
พัสดุที่ดีควรจะตองมีองคประกอบอยูดวยกัน 2 ดาน  คือ 

(1)   ดานพัสดทุี่ไดรับ  ประกอบดวย 
ก.   คุณภาพของพัสดุด ี
ข.   มีปริมาณที่ถูกตอง 
ค.   การสงตรงเวลาที่กําหนด 
ง.   ราคาพัสดุมีความเหมาะสม 
จ.   คุณสมบัตผูิประกอบการ 

(2)   ดานกระบวนการดําเนนิการจัดซื้อ/จดัจาง  จะประกอบดวย 
ก.   กระบวนการในการดําเนนิการและการพิจารณามีความโปรงใส 
ข.   กระบวนการในการดําเนนิการและการพิจารณามีความเปนธรรม 
ค.   กระบวนการในการดําเนนิการและการพิจารณาสามารถตรวจสอบได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5  หลักการบริหารพัสดุที่ด ี
 

หลักการจัดหาที่ดี 
-  คุณภาพด ี
-  มีปริมาณถูกตอง 
-  สงของตรงเวลา 
-  ราคาที่เหมาะสม 
-  คุณสมบัติผูประกอบการ 

ประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ 
ประหยดั 

โปรงใส 
เปดเผย 
เปนธรรม 

ตรวจสอบได 

กระบวนการดาํเนินการ 
กระบวนการพิจารณา 
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4) การจัดซื้อและการจัดจางตามหลักธรรมาภิบาลที่ด ี
การจัดซื้อจัดจางตามหลักธรรมาภิบาล  ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญดังนี ้
(1)  ความรับผิดชอบ  เพื่อเปนเสนแบงที่ชัดเจนของความรับผิดชอบใน

โครงสรางของการตัดสินใจ และเพื่อการตรวจสอบภายใน 
(2)  การตอบสนอง  เพื่อประเมนิและตอบสนองตอความสนใจสาธารณะ 
(3)  ความเปนมืออาชีพ  เพื่อปรับปรุงระบบปฏิบัติงาน และการทํางานของ

บุคคล 
(4)  ความโปรงใส  เพื่อใหแนใจวากระบวนการ และนโยบายเปนที่เขาใจและ

เปนที่ยอมรับของผูจัดหาตลอดจนหนวยงานตาง ๆ ของการจัดซื้อจัดจาง 
(5)  การแขงขัน  เพื่อดึงดูดคูคาที่มีคุณภาพระดับชาติ และระดับนานาชาติให

ตอบสนองความตองการของรัฐบาลโดยผานทางการทําสัญญา 
(6)  การใหสิทธิในการขอคําอธิบายถึงสาเหตุของการพลาดการประมูลและ

แกไขความผิดพลาดของระบบ 
ในหนวยงานการจัดซื้อภาครัฐจําเปนที่จะตองมีการจัดการตนทุนเชนเดียวกับ

ภาคเอกชน  แตจําเปนตองมีการวัดผลกําไร จึงทําใหแตกตางจากภาคเอกชน  ส่ิงที่เจาหนาที่ที่กํากับ
ดูแลการจัดซื้อจัดจางตองทําคือ จัดหาบริการเพื่อประโยชนของคนในชาติ และตองสรางความพึง
พอใจใหกับฝายบริหารของรัฐบาล  ยิ่งไปกวานั้นตองชวยกันรักษาไว และสงเสริมความไววางใจ
ของสาธารณะที่มีตอรัฐบาลใหมากขึ้นดวย  จากความแตกตางในแนวคิดหลักการดังกลาวนี้สงผลให
เกิดความแตกตางในเรื่องดังตอไปนี้ 

(1)   ความรับผิดชอบ  เจาหนาที่ของรัฐบาลที่ไดรับอํานาจในการจัดซ้ือจัดจาง  
จําเปนตองรับผิดชอบตอการตัดสินใจจัดซื้อจัดจางของตัวเอง  ตองรับผิดชอบในเรื่องความมี
ประสิทธิภาพเรื่องความถูกตองของระเบียบและขอกฎหมาย  ตลอดจนจริยธรรมที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจาง  เนื่องจากรัฐบาลจะจัดตั้งหนวยตรวจสอบเพื่อทบทวน  และตรวจสอบการตัดสินใจของ
เจาหนาที่รับผิดชอบ  รวมทั้งใหขอแนะนําในเรื่องมาตรฐานและกระบวนการจัดซื้อจัดจางที่สามารถ
ชวยลดขอผิดพลาดตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น  ตลอดจนการใหขอคิดเกี่ยวกับการจัดการ  การจัดซ้ือจัด
จางในภาครัฐที่ถูกตองและรัดกุม 

(2)   การตอบสนอง  การจัดซ้ือของรัฐตองตอบสนองตอสาธารณะ และตอ
ลูกคาภายในของรัฐบาลเอง  ผูจัดซื้อภาครัฐตองเขาใจถึง  “ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม”  ของประเทศ
ของตัวเอง  ตองตระหนักถึงเหตุการณในปจจุบันในประเทศ  ตองพยายามทําความเขาใจสิ่งตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นและอาจสรางประโยชนใหแกสาธารณะ  ตองใหความสนใจกับความตองการขององคกรและ
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มีความรูเกี่ยวกับองคกรที่ตัวเองทํางานให  ซ่ึงอาจไดมาโดยการเขารวมประชุม การเขียนบันทึก
ภายใน และการโทรศัพท  เพื่อใหแนใจถึงความตองการที่แทจริงของแตละหนวยงาน  จนสามารถทาํ
การจัดการจัดสรรผลิตภัณฑ และบริการตอบสนองความตองการที่แทจริงเพื่อใหงานสําเร็จลุลวง
ดวยดี 

(3)   ความเปนมอือาชีพ  ผูจัดซื้อแบบมืออาชีพในภาครัฐควรมีความรูดานธุรกิจ  
อุตสาหกรรม หลักการทางการคา และการปฏิบัติ  ความเปนมืออาชีพตัดสินที่การปฏิบัติหนาที่ตาม
หลักจริยธรรมและคุณธรรม การสนับสนุนขององคกร โดยเฉพาะระดับบริหารระดับสูงของรัฐบาล
ถือเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมใหเกิดความเปนมืออาชีพของฝายจัดซื้อจัดจาง  สงเสริมใหเกิด
ความซื่อสัตย  ตลอดจนใหมีการใชกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางที่ถูกตอง 

(4)   ความโปรงใส  ในบริบทของการจัดซื้อจัดจาง  หมายถึง  ความสามารถของ
ผูมีสวนรวมทั้งหมดในการที่จะรูและเขาใจวิธีการ และกระบวนการที่แทจริงตามที่ระบุไวในสัญญา  
โดยความโปรงใสมีลักษณะดังนี้ 

ก.  กฎ ระเบียบขอบังคับที่มีการใหนิยามที่ดีและชัดเจน  รวมท้ังขั้นตอน
การดําเนินงานที่เปดใหสาธารณะตรวจสอบได 
  ข.   เอกสารการประมูลที่มีความชัดเจนและไดมาตรฐาน 
  ค.   เอกสารการประมูลที่มีขอมูลที่สมบูรณ 
  ง.   โอกาสที่เทาเทียมกนัของทุกคนในกระบวนการการประมูล 

(5)   การแขงขัน  การแขงขันในการประมูล ถือเปนปจจัยที่ควรสงเสริมเพราะ
เปนส่ิงที่จะทําใหไดมาซึ่งคุณคา คุณภาพ และบริการที่ดีที่สุด  ในการกระตุนใหเกิดการแขงขัน  
องคกรการจัดซื้อจัดจางจะตองมีส่ิงตอไปนี้ 
  ก.   กระบวนการที่ยุติธรรม  ไมเลือกการปฏิบัติและโปรงใส 
  ข.   รายละเอียดของความตองการที่ชัดเจน 

ค.   เงื่อนไขทีไ่ดมาตรฐานของสัญญา 
  ง.   ความผูกพันกับกฎขอบังคับของรัฐบาลภายใตสัญญา ซ่ึงรวมถึงเงื่อนไข
การชําระเงิน 

จ.   ความสัมพันธที่ดีในการทํางาน  และความไววางใจที่มีกับผูจัดหา หรือ
ผูจัดจําหนาย 

(6)   สิทธิอุทธรณ  เพื่อความโปรงใส และปองกันการทุจริต  ควรมีการจัดการ
ประชุมพูดคุยถึงคํารองเรียนของผูเขาประมูล 
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(7)  เปาประสงคดานนโยบายของรัฐ  สําหรับประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญ 
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐเปนสวนสําคัญของการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางทั้งหมดของประเทศ โดยการ
ใชอํานาจซื้อที่มีมาก  การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูจัดจําหนาย และ
พฤติกรรมของสังคมโดยรวม 

5) การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  
การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของการจัดซื้อจัดจางใน 

ประเทศไทย  ควรเปนไปเพื่อหนุนเสริมการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐโดยรวม  ซ่ึง
กรมบัญชีกลาง (2545, หนา  91)  กลาวไววา วัตถุประสงคในการปฏิรูประบบการจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐในประเทศไทย  ควรประกอบดวยเปาหมาย  ดังตอไปนี้ 

(1)    ความมีประสิทธิภาพ  (Efficiency)  จากการจัดซื้อสินคาหรือบริการได
ตรงกับความตองการของผูใช 

(2)   ความพรอมรับผิด  (Accountability)  และการสรางระบบธรรมาภิบาล 
(good governance)  โดยเจาหนาที่ผูรับผิดชอบระบบการจัดซื้อจัดจางควรตองมีความพรอมรับผิดตอ
การตัดสินใจของตน 

(3)   ความโปรงใส  (Transparency)  โดยกระบวนการจัดซ้ือจัดจางตองเปน
กระบวนการที่เปดเผยตอสาธารณะ 

(4)    ความคุมคา  (Value for money)   เพื่อลดปญหาการที่หนวยงานรัฐซ้ือ 
สินคาหรือบริการในราคาแพงกวาของภาคเอกชน  ซ่ึงสาเหตุสวนหนึ่งมาจากกระบวนการจัดซ้ือจัด
จางที่มีความยุงยาก 

จากวัตถุประสงคดังกลาว  การพัฒนาระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสใน
ประเทศไทย  ควรมีความมุงหมาย ดังตอไปนี้ 

(1)   ลดการรั่วไหลในระบบการจัดซ้ือจัดจาง  ซ่ึงจะนําไปสูการลดคาใชจาย
ของหนวยงานภาครัฐ  และสงเสริมความโปรงใสและธรรมาภิบาล  ในการบริหารราชการแผนดิน 

(2)   ชวยหนวยงานภาครัฐในการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจางที่มุงไปสูระบบ
ที่มีมูลคาเพิ่มมากขึ้น  โดยลดทรัพยากรที่ตองใชไปกับการจัดซ้ือจัดจาง  เชน  เวลาของเจาหนาที่ซ่ึง
หมดไปกับงานเอกสาร  ไปสูการพัฒนาทักษะชั้นสูงในการจัดซื้อจัดจางและบริหารทรัพยสิน 

6)   การพัฒนาระบบจัดซื้อจดัจางดวยอิเล็กทรอนิกส (e-procurement) ของภาครัฐ 
 ระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสในการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ  

สามารถแบงออกเปนกลุมใหญ ๆ ได 2 กลุม ตามระดับความซับซอน (complexity)  และตนทุน 
(cost) ในการจัดซื้อจัดจาง  ดังแสดงในภาพ  6 
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e-Tendering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  6  ระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 
                (ที่มา : Eduardo Talero, 2001, อางถึงใน ลัดดาวัลย ไชยวานชิยผล, 2548, หนา 51) 
 

(1)    e-Tendering System  เปนระบบการจัดซ้ือจัดจางสินคาหรือบริการที่มี
มูลคาสูงและมีกระบวนการดําเนินการที่ซับซอนจะเขาขายการจัดซื้อจัดจาง  โดยอาศัยวิธีการ
ประกวดราคาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่แกไขเพิ่มเติม 

(2)    e-Purchasing System  สามารถแบงยอยตอไปไดเปน  2  ระบบยอย  คือ 
ก. e-Shopping  เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางสินคาหรือบริการที่มีมูลคา 

ไมสูง  และมีความซับซอนไมมาก  การจัดซื้อในระบบนี้สามารถทําไดโดยผานระบบ e-Catalog  
เนื่องจากมูลคาของการซื้อขายแตละคร้ังไมสูงมาก  การลงทุนเพื่อจัดระบบ e-Shopping  จะมีความ
คุมทุนก็ตอเมื่อมีความถี่ในการซื้อสินคาบอยครั้ง  ซ่ึงหมายถึงหนวยงานที่เจารวมโครงการตองเปน
หนวยงานขนาดใหญ  หรือมีหนวยงานรัฐจํานวนมากเขารวม 

ข. e-Auction  เกีย่วของกับการจัดซื้อจัดจางสนิคาหรือบริการที่มีมูลคา 
สูง หรือปริมาณมาก  แตมีความซับซอนไมมาก  โดยในการจัดซ้ือดังกลาว  คุณภาพสินคาหรือ

บริการของผูคาแตละรายมักไมมีความแตกตางมากนัก  การตัดสินใจเลือกจัดซ้ือจัดจางจากผูคาจึง
สามารถทําได โดยพิจารณาจากขอเสนอทางราคาเปนหลัก  และสามารถทําไดโดยการประมูลท้ังการ
ประมูลทั่วไป (forward auction)  และการประมูลแบบยอนกลับ (reverse auction ) 

Expension  Potentail of 
Auctioning Systems 

e- Shopping e- Auctioning 

• Bidding 

• Reverse Bidding 

Complexity 

high 

low 

low high 

e-purchasing 

cost 
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ประโยชนจากการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจางทางอิเล็กทรอนิกส  มดีังนี ้
(1)    สามารถเปดเผยขอมูล (disclosure)   แกสาธารณทั้งขอมูลของโครงการ 

ตาง ๆ  เอกสารการยื่นประกวดราคา คําชี้แจงและคําอธิบาย  และขอมูลการตัดสินใจ  ผลการ
ประกวดราคาของโครงการตาง ๆ ที่ผานการคัดเลือกไปแลวมีความชัดเจนและครบถวนสมบูรณ 

(2)    การกระจายขอมูลไปยังผูที่เกี่ยวของฝายตาง ๆ  โดยเฉพาะผูคาที่จําหนาย
สินคาหรือบริการดังกลาว  ซ่ึงอาจใชวิธีการตาง ๆ เชน  การสงเอกสารที่เกี่ยวของไปยังผูคาโดย
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (electronic mail)  ใหมีความรวดเร็วทันตอเหตุการณ 

(3)    การยื่นประกวดราคาผานทางอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงตองมีการออกแบบผูรับ
เอกสารอิเล็กทรอนิกสที่มีความปลอดภัย ไมสามารถเปดไดกอนเวลาที่กําหนด  อันเปนกระบวนการ
ที่โปรงใสและตรวจสอบไดทุกขั้นตอน 

(4)    การเพิ่มความสามารถของระบบใหสูงขึ้น  เพื่อใหเกิดบริการมูลคาเพิ่ม
ตาง ๆ บริการสนับสนุนผูคาตาง ๆ เชน  ระบบสนับสนุนการจัดทําเอกสารประกวดราคา ระบบการ
วิเคราะหขอมูลตาง ๆ  การบริหารหวงโซอุปทานที่เกี่ยวของกับการจัดซ้ือจัดจาง  และระบบ
สนับสนุนหนวยงานที่จัดซื้อจัดจาง  เชน ระบบวางแผนการจัดซื้อจัดจาง ระบบสนับสนุนการ
ประเมิน  และการคัดเลือกขอเสนอและระบบการบริหารสัญญา  เปนตน 

(5)    การพัฒนาระบบ e-Catalog  จะมีผลใหสินคาและบริการในอนาคต ที่
สวนราชการจัดหามีคุณภาพที่ดีในราคาที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีทางเลือกในการพิจารณา
จัดหาพัสดุไดมากยิ่งขึ้น พรอมทั้งลดตนทุนในการดําเนินการจัดหาพัสดุโดยรวม 

7) ความสําเร็จของการบริหารพัสดุที่ด ี
การบริหารพัสดุที่ดีตามหลักการจัดหาที่ดีที่ไดเสนอในภาพดังกลาวขางตน  จะ

เห็นไดวา  ผลของกระบวนการดําเนินการ และกระบวนการพิจารณาที่ไดดําเนินการอยางโปรงใส  
เปดเผย เปนธรรม สามารถตรวจสอบได จะทําใหไดพัสดุที่ไดดําเนินการจัดหามีคุณภาพที่ดี  มี
ปริมาณที่ถูกตอง  การสงมอบของผูขายดําเนินการไดตรงตอเวลา  มีราคาที่เหมาะสม คุณสมบัติของ
ผูประกอบการมีความถูกตอง  ผลลัพธสุดทายคือประเทศสามารถใชจายเงินงบประมาณที่มีอยูอยาง
จํากัด ในการบริหารจัดการดานพัสดุไดอยางมีประสิทธิผลที่ดี  ดานการดําเนินการและกระบวนการ
พิจารณาไดมีการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ 

8) ปญหาการบริหารงานพัสด ุ
ในทางตรงกันขามหากการบริหารงานพัสดุของประเทศ  มีปญหาในการ

บริหารจัดการในดานการดําเนินการและกระบวนการ  ในการพิจารณาในดานความโปรงใสใน
ขั้นตอนกระบวนการดําเนินการซื้อการจาง  จะสงผลใหการซื้อการจางไดรับพัสดุที่ไมมีความถูกตอง



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

 

 

65

ทั้งปริมาณและคุณภาพ  ตลอดจนราคาของพัสดุที่ทําการซื้อ หรือจางอาจจะมีราคาที่สูงกวาโดยปกติ
ในทองตลาด  ซ่ึงปญหาดังกลาวยังมีใหเห็นในโครงการใหญ ๆ ของภาครัฐ อาทิ โครงการกอสราง
ทางดวน โครงการกอสรางสนามบินสุวรรณภูมิ  คาโงทางดวน  คาโง ITV  บานเอื้ออาทร  หมอน
คอนกรีต  ขยะกรุงเทพมหานคร โครงการจัดซื้อเครื่องบินของกระทรวงกลาโหม โครงการจัดซ้ือยา
ของกระทรวงสาธารณสุข  เพราะโครงการดังกลาวขางตนมีวงเงินในการซื้อการจางในแตละครั้ง
ตองใชเงินงบประมาณเปนจํานวนมาก   ดังนั้น จึงเห็นไดวาในการซื้อการจางจะตองตั้งอยูบน
พื้นฐานของความโปรงใส  สามารถตรวจสอบได  เพื่อจะไดมาซึ่งพัสดุที่มีคุณภาพ ปริมาณและราคา
ที่ถูกตอง  เพื่อเปนการประหยัดเงินงบประมาณของประเทศ ที่เปนเงินที่ไดจัดเก็บมาจากเงินภาษีของ
ประชาชน 

9) จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานดานพัสดุ พ.ศ. 2543 
เพื่อใหผูปฏิบัติงานดานพัสดุในหนวยงานของรัฐ  ซ่ึงหมายถึงผูมีอํานาจหนาที่

ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําเอง การซ้ือ การจาง การจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน  
การแลกเปลี่ยน การเชา การควบคุม การจําหนาย และการดําเนินการอื่น ๆ ที่กําหนดไวในกฎหมาย  
ระเบียบและขอบังคับวาดวยการพัสดุ  มีความสํานึกในการปฏิบัติงานและพัฒนาดานพัสดุใน
หนวยงานของรัฐ  และเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540  มาตรา 77  จึงเห็นสมควรกําหนดใหมีจรรยาบรรณของผูปฏิบัติดานพัสดุ  เพื่อเปนแนวทางใน
การปฏิบัติ  นอกจากประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ที่หนวยงานของรัฐแตละแหงไดกําหนดไว
แลวดวย  ดังนี้ 

(1)   วางตวัเปนกลางในการดําเนินการเกีย่วกับการพัสด ุ
(2)  ปฏิบัติหนาที่ดวยจิตสํานึก และดวยความโปรงใส สามารถใหผูมีสวน

เกี่ยวของตรวจสอบไดทุกเวลา 
(3)   มีความมุงมั่นในการพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน โดยเรียนรูถึงเทคนิค

วิทยาการใหม ๆ เพิ่มเติมอยู เสมอ และนํามาใชปฏิบัติงานใหดีรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 

(4)  ปฏิบัติหนาที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอยาง
เครงครัด 

(5)   ดําเนินการใหมีการจายเงิน และทรัพยสินของหนวยงานอยางประหยัด  
คุมคาและใหเกิดประโยชนสูงสุด 

(6)    คํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน และประโยชนสวนรวมของราชการ
เปนหลัก โดยคํานึงถึง ความถูกตอง ยุติธรรม และความสมเหตุผลประกอบดวย 
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(7)    ปฏิบัติงานรวมกับผูบังคับบัญชา และผูรวมงานดวยความเอาใจใสโดยให
ความรวมมือ 

(8)    ชวยเหลือในเรื่องการใหความคิดเห็นตามหลักวิชาการ แกไขปญหา
รวมกัน และการพัฒนางาน 

(9)    ไมเรียกรับ หรือยอมรับทรัพยสิน หรือผลประโยชนอยางใดทั้งโดยตรง
และโดยออมจากผูขายผูรับจาง หรือผูมีสวนเกี่ยวของที่เขามามีนิติสัมพันธกับทางราชการเกี่ยวกับ
การพัสดุ  เพื่อตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ 

(10)  ปฏิบัติตอผูขายผูรับจาง หรือผูมีสวนเกี่ยวของที่เขามามีนิติสัมพันธกับ
ทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ  รวมถึงการรับฟงผูมารองเรียน รองทุกข ดวยความเปนธรรม เอ้ือเฟอ  
มีน้ําใจ  แตทั้งนี้การปฏิบัติดังกลาวตองไมเปนปฏิปกษตอการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม 

(11)  ใหความรวมมือกับทุกฝายในการเสริมสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของกับงานดานพัสดุ  ใหสามารถพัฒนางานจนเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวาเปน
วิชาชีพเฉพาะสาขาหนึ่ง 

(12)  ผูบังคับบัญชาดานพัสดุพึงใชดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน และในการ
สงเสริมสนับสนุน การใหคําปรึกษา คําแนะนํา  และรับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานอยางมี
เหตุผล 

(13)  ผูบังคับบัญชาดานพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล และกํากับให
ผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้อยางเครงครัด  ในกรณีที่พบวามีการประพฤติปฏิบัติ
ที่ไมเปนไปตามจรรยาบรรณนี้ ใหดําเนินการตามควรแกกรณี  เพื่อใหมีการดําเนินการใหถูกตองตาม
จรรยาบรรณนี้ตอไป 
  2.2.6   แนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
                        1)   ความหมายของความพึงพอใจ 
                          มีผูใหความคิดเห็น และใหความหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจเปนสวนใหญ
คลายคลึงกันวาเปนความสัมพันธของทัศนคติ  หรือความรูสึกของบุคคลตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  หรือตอ
บุคคลในทางบวก  และแสดงออกมาในรูปของความชอบมาก นอย หรือไมชอบส่ิงนั้น  ซ่ึงแสดงวา
พอใจมากหรือนอย 
                       ชาบฟน  (Chaplain,1968, อางถึงใน นันทพร ดํารงพงศ, 2541, หนา 6-7)  ไดให
คําจํากัดความวา “ความพึงพอใจ”  ตามความหมายของพจนานุกรมทางดานจิตวิทยาไววา  เปน
ความรูสึกของผูมารับบริการตามประสบการณที่ไดรับจากการเขาไปติดตอขอรับบริการในสถาน

บริการนั้น ๆ ความแตกตางที่เห็นไดชัดคือ  ความพึงพอใจในทัศนคติที่มีตอการใหบริการของบุคคล  



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

 

 

67

องคกร  (Attitude Object)  เปนเปาหมาย แตแรงจูงใจนั้นมีจุดมุงหมาย (Goal)  อยางไรก็ตามทั้งสอง
เร่ืองไมสามารถแยกจากกันไดอยางชัดเจน ดวยเหตุผลสองประการ คือ  
                            ประการแรก  ความพึงพอใจที่ตอบสนองสิ่งที่ชอบ หรือไมชอบ  ซ่ึงเปนผล
ใหความพึงพอใจเชื่อมโยงกับพฤติกรรมในการจูงใจใหใชบริการ 
                              ประการที่สอง  การจูงใจอยูภายใตขอสมมติฐาน  ในเรื่องความพึงพอใจ  
ซ่ึงหมายความวา แตละคนจะถูกจูงใจใหมุงหาส่ิงที่ตนพึงพอใจ อันกอใหเกิดผลที่วา  ทฤษฎีการจูง
ใจนั้นอยางนอยตองพิจารณาเรื่องความพึงพอใจควบคูกันไปดวย 

วรูม  (Vroom, 1964, อางถึงใน จามจุรี จันทรัตนา, 2543, หนา 5)  กลาววา
ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใชแทนกันได   เพราะทั้งสองคํานี้ จะหมายถึงผลที่ได
จากการที่บุคคลเขาไปมีสวนรวมในสิ่งนั้น  ทัศนคติดานบวกจะแสดงใหเห็นสภาพพึงพอใจในสิ่ง
นั้น และทัศนคติดานลบจะแสดงใหเห็นสภาพความไมพึงพอใจนั่นเอง 
                          วอลแมน  (Wolman, 1973, อางถึงใน วาสนา รอดชีวัน, 2546, หนา  6)  กลาววา
ความพึงพอใจหมายถึงความรูสึก (feeling)  มีความสุขเมื่อไดรับผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย (goals)  
ความตองการ (wants)  หรือแรงจูงใจ  (motivation) 
                         เดวิส  (Davis, 1951, อางถึงใน วิวัฒน อยูประเสริฐ, 2546, หนา  8)  มีความเห็น
วาพฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย  คือ ความพยายามที่จะขจัดความตึงเครียด  หรือความ
กระวนกระวายหรือภาวะไมไดดุลยภาพในรางกายเมื่อมนุษยสามารถขจัดส่ิงตาง ๆ ดังไดกลาวแลว  
มนุษยยอมไดรับความพึงพอใจในสิ่งที่ตนตองการ 
                         วอลเลชสไตน  (Wallestein, 1971, อางถึงใน วาสนา รอดชีวัน, 2546, หนา 9)  
กลาววา  ความพึงพอใจเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นเมื่อไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย หรือเปน
ความสําเร็จขั้นสุดทาย  (End-state in Feeling)  ที่ไดรับผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 
                          เฮอรเบิรต  (Herbert, 1970,  อางถึงใน เฉลา การคา, 2540, หนา 4)  ใหความเห็น
วางานใดจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น สามารถพิจารณาไดจากความสัมพันธระหวางปจจัยนําเขา 
(Input)  กับผลผลิต  (Output)   ที่ไดรับออกมา  โดยพิจารราจากผลผลิตลบดวยปจจัยนําเขา  แตถา
เปนเรื่องการบริการสาธารณะก็ตองบวกดวยความพึงพอใจของผูรับบริการเขาไปดวย  ซ่ึงอาจเขียน
สูตรไดดังนี้  

E   =   (O-I)  +  S 
E   คือ   ประสิทธิภาพของงาน  (Efficiency) 
O    คือ   ผลผลิตที่ไดรับออกมา 
 I     คือ   ปจจัยนําเขา 
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                                      S   คือ   ความพึงพอใจของผูรับบริการ  (Satisfaction) 
                          อมร รักษาสัตย  (2522, อางถึงใน วิวัฒน อยูประเสริฐ, 2546, หนา 9)  ให
ความเห็นวา ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนมาตรการอยางหนึ่งที่ใชวัดประสิทธิภาพของการ
บริการงานได  เพราะการจัดบริการของรัฐไมใชสักแตวาทําใหเสร็จ ๆ ไป  แตหมายถึงการใหบริการ
อยางดีเปนที่พอใจของประชาชน 
                   สาโรช ไสยสมบัติ  (2534, อางถึงใน จามจุรี จันทรรัตนา, 2543, หนา 6) 
กลาวถึงปจจัยสําคัญของความพึงพอใจวา  ความพึงพอใจเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหการ
ทํางานประสบผลสําเร็จ  โดยเฉพาะอยางยิ่งงานที่เกี่ยวกับการใหบริการ  นอกจากนี้ผูบริการจะเปนผู
ที่ทําใหผูทํางานเกิดความพึงพอใจดวย   เพราะความเจริญกาวหนาของงานบริการจะเปนปจจัยสําคัญ
ประการหนึ่งที่บงชี้ จํานวนของผูที่มาใชบริการ  เพื่อจะใชเปนแนวทางในการบริหารองคกรใหมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุด 
                     สรุปไดวาความพึงพอใจ  หมายถึง  ทัศนคติ หรือสภาพทางจิตใจ หรือความรูสึก
นึกคิดของบุคคลที่มีตอบุคคลหรือส่ิงใดสิ่งหนึ่งในระดับที่ชอบมาก ชอบนอย   ความรูสึกพึงพอใจ
จะเกิดขึ้นเมื่อความตองการของบุคคลไดรับการตอบสนอง  หรือบรรลุจุดหมายในระดับหนึ่ง  
ความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรือไมเกิดขึ้น  หากความตองการหรือจุดมุงหมายนั้นไมไดรับการ
ตอบสนอง 
           2)  ปจจยัที่เกีย่วของกับความพึงพอใจของผูใชบริการ   
                 ปจจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจนั้น  สามารถพิจารณาไดจากแนวความคิด
เกี่ยวกับหลักการของการใหบริการ  ดังนี้ 
                 มิลเลต (Millet, 1966,  อางถึงใน ชนะ กลาชิงชัย, 2541, หนา  8) ไดให
รายละเอียดเกี่ยวกับความพอใจ ในการใหบริการ (Satisfactory Services) หรือความสามารถในการ
สรางความพึงพอใจ  ในการใหกับผูรับบริการ  โดยการพิจารณาจากองคประกอบ  5  ดาน ดังนี้ 

(1)  การใหบริการอยางเสมอภาค (Equitable Services)  หมายถึงความ 
ยุติธรรมในการบริหารงานของรัฐที่มีฐานคติที่วาคนทุกคนเทาเทียมกัน  ดังนั้นประชาชนทุกคนจะ
ไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในแงมุมของกฎหมาย  ไมมีการแบงแยกกีดกันในการใหบริการ  
ประชาชนจะไดรับการปฏิบัติในฐานะเปนปจเจกบุคคลที่ใชมาตรฐานการใหบริการเดียวกัน 
                              (2)    การใหบริการอยางทันเวลา  (Time Service)  หมายถึง  ในการบริการจะตอง 
มองวาการใหบริการสาธารณะจะตองตรงเวลา  ผลการปฏิบัติของหนวยงานภาครัฐจะถือวาไมมี
ประสิทธิผลเลย  ถาไมมีการตรงตอเวลา  ซ่ึงจะสรางความไมพึงพอใจใหแกประชาชน 

(3)  การใหบริการอยางเพียงพอ  (Amble Service) หมายถึงการใหบริการ 
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สาธารณะจะตองมีจํานวนการใหบริการและสถานที่ใหบริการอยางเหมาะสม (The Right Quantity at 
the Geographical) มิตเลตเห็นวา  ความเสมอภาคหรือการตรงตอเวลาจะไมมีความหมายเลย  ถา
จํานวนการใหบริการที่ไมเพียงพอ  และสถานที่ตั้งที่ใหบริการสรางความไมยุติธรรมใหเกิดขึ้นแก
ผูรับบริการ 
                              (4)  การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง  การใหบรกิาร
สาธารณะที่เปนไปอยางสม่ําเสมอ  โดยยึดประโยชนของสาธารณะเปนหลักไมใชยึดความพอใจของ
หนวยงานที่บริการวาจะใหหรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได 
                            (5)   การใหบริการอยางกาวหนา (Progressive Service) หมายถึง การใหบริการ 
สาธารณะที่มีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะทําหนาที่ไดมากขึ้น โดยใชทรัพยากรเทาเดิม 
          กุลธน ธนาพงศธร (2530, หนา 303-304)  กลาววา  หลักการใหบริการที่สําคัญ 
ไดแก 

         (1)   หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลเปนสวนใหญ  กลาวคือ   
ประโยชนและบริการที่องคการจัดใหนั้น จะตองตอบสนองความตองการของบุคคลเปนสวนใหญ 
หรือทั้งหมด  มิใชเปนการจัดใหแกบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ 

(2)  หลักความสม่าํเสมอ  กลาวคือ  การใหบริการนั้น ๆ ตองดําเนินไปอยาง 
ตอเนื่องสม่ําเสมอมิใชทํา ๆ หยุด ๆ ตามความพึงพอใจของผูบริหารหรือผูปฏิบัติงาน 

(3)  หลักความเสมอภาค  บริการที่จัดนั้นจะตองใหแกผูมาใชบริการทุกคน อยาง 
เสมอหนาและเทาเทียมกัน  ไมมีการใหสิทธิพิเศษแกบุคคลหรือกลุมใดในลักษณะแตกตางจากกลุม
คนอื่น ๆ อยางเห็นไดชัด 

(4)  หลักความประหยดั  คาใชจายที่ตองใชในการบริการจะตองไมมากเกนิจน 
เกินกวาผลที่จะไดรับ 

(5)  หลักความสะดวก   บริการที่จัดใหแกผูรับบริการจะตองไปในลักษณะที ่
ปฏิบัติไดงาย  สะดวก  สบาย  ส้ินเปลืองทรัพยากรไมมากนัก  ทั้งยังไมเปนการสรางภาระยุงยากใจ
ใหแกผูใหบริการหรือผูใชบริการมากจนเกินไป 
                 เวเบอร (Weber, 1996, อางถึงใน ชนะ กลาชิงชัย, 2541, หนา 9) ไดใหทัศนะ
เกี่ยวกับการใหบริการวา  การที่จะใหบริการที่มีประสิทธิภาพและประโยชนตอประชาชนมากที่สุด  
คือ  การบริการที่ไมคํานึงถึงตัวบุคคล  หรือการใหบริการที่ปราศจากอารมณ  ไมมีความชอบพอ
สนใจใครเปนพิเศษ  ทุกคนไดรับการปฏิเสธเทาเทียมกันตามหลักเกณฑอยูในสภาพที่เหมือนกัน 
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                 มณีวรรณ ตั้นไทย  (2533, หนา 8)  ไดใหความหมายความพึงพอใจหลังการ
ใหบริการวาเปนระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการไดรับบริการในดานตาง ๆ ดังนี้  
                        (1)   ดานความสะดวกที่ไดรับ 
          (2)   ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
          (3)   ดานคุณภาพของบริการที่ไดรับ 
          (4)   ดานระยะเวลาในการดําเนินการ 
          (5)   ดานขอมูลที่ไดรับจากการบริการ 
                           อําไพ วิชัย  (2546, หนา 17-18)  กลาวถึงคณุลักษณะตาง ๆ ของการบริการนั้น  
เปนเพียงสิ่งจําเปนสําหรับการใหบริการในทุกองคกร  โดยมีเกณฑในการพิจารณาถึงความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ  ซ่ึงวัดไดจากคุณลักษณะ 5 ดาน ดังนี้ 
                            (1)   ดานพนักงานและการตอนรับ 
                            (2)   ดานความเสมอภาค 
                              (3)   ดานความรวดเร็วในบริการ 
                              (4)   ดานอาคารสถานที่ 
                             (5)   ดานความสะดวกที่ไดรับ 
                       สรุปไดวา  ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ  ประกอบดวยปจจัยตาง 
ๆ ในความพอเพียงของบริการ  ผูรับบริการสามารถเขาถึงแหลงบริการไดอยางสะดวก  โดยมีจํานวน
การใหบริการ ไดแก ส่ิงอํานวยความสะดวก และสถานที่ใหบริการที่เหมาะสม  การยอมรับใน
คุณภาพการบริการจากผูรับบริการจะสะทอนใหเห็นความสามารถของผูใหบริการ  ซ่ึงจะตองมี
ความรูความสามารถเกี่ยวกับงานที่บริการเปนอยางดี  และผูใหบริการจะตองยึดหลักแหงความเสมอ
ภาค  ความยุติธรรม  แกผูมารับบริการทุกคนอยางเทาเทียมกันในมาตรฐานเดียวกัน 
             3) วิธีการวัดความพึงพอใจตอการบริการ 
         สาโรช ไชยสมบัติ  (2534, หนา 12)  กลาววา  ความพึงพอใจตอบริการจะ
เกิดขึ้นไดหรือไมนั้น  จะตองพิจารณาถึงลักษณะของการใหบริการขององคกร  ประกอบกับ
ความรูสึกของผูมารับบริการในมิติตาง ๆ ของแตละบุคคล  ดังนั้น  ในการวัดความพึงพอใจตอ
บริการจะกระทําไดหลายวิธีดังตอไปนี้ คือ 
                     (1)   การใชแบบสอบถาม  ซ่ึงเปนวิธีการที่นิยมใชกันอยางแพรหลายอีกวิธีหนึ่ง  
โดยการขอรองหรือขอความรวมมือจากกลุมบุคคลที่ตองการวัด  แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอรม
ที่กําหนดคําตอบไวใหเลือกตามอิสระ  โดยคําถามที่ถามจะถามถึงความพึงพอใจในดานตาง ๆ ของ
พนักงานที่ใหบริการ  เปนตน 
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                     (2)   การสัมภาษณ  เปนอีกวิธีหนึ่งที่จะทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูมาใช 
บริการ  ซ่ึงเปนวิธีที่ตองการอาศัยเทคนิคและความชํานาญพิเศษของผูสัมภาษณ  ที่จะจูงใจใหผูถูก
สัมภาษณตอบคําถามใหตรงกับขอเท็จจริง  การวัดความพึงพอใจโดยวิธีสัมภาษณนับเปนวิธีการที่
ประหยัดและมีประสิทธิภาพมากอีกวิธีหนึ่ง 

(3)     การสังเกต   เปนอีกวิธีหนึ่งที่จะทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูมา
ใชบริการ  โดยวิธีการสังเกตจากพฤติกรรมทั้งกอนมารับบริการ  ขณะรอรับบริการ  และหลังจากรับ
บริการแลว  เชน  การสังเกตกิริยาทาทาง  การพูด  สีหนา  และความถี่ของการมารับบริการ  มาตรวดั
ความพึงพอใจดวยวิธีนี้  จะตองกระทําอยางจริงจังและมีแบบแผนที่แนนอน  จึงจะสามารถประเมิน
ถึงระดับความพึงพอใจของผูมาใชบริการไดอยางถูกตอง  

2.2.7  แนวคิดเกี่ยวกับการจูงใจ 
                   แนวคิดเกี่ยวกับการจูงใจเปนแนวคิดที่วามนุษยมีความตองการที่ไมส้ินสุด  เมื่อ
ความตองการจากสิ่งจูงใจใดไดรับการตอบสนองแลว  มนุษยก็จะมีความตองการอยางอื่นเขามา
แทนที่ตอไปอีก 

1)  ความหมายของการจูงใจ  
         ไดมีผูใหความหมายของการจูงใจไวโดยมีสาระสําคัญ  ซ่ึงพอสรุปได ดังนี้ 
             นภดล เชนะโยธิน (2540, หนา 135) ใหความหมายวา การจูงใจ หมายถึง การ
ชักนําหรือชักจูงบุคคลใหปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง  เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร โดยใชส่ิงจูงใจ
หรือปจจัยตลอดจนเทคนิคที่สรางความพึงพอใจในการทํางาน โดยผูบริหารจะตองจูงใจดวยส่ิงที่เขา
หวังและมีความพึงพอใจ ซ่ึงจะเปนแรงผลักดันใหเขาเหลานั้นกระทําในสิ่งที่ผูบริหารตองการ ซ่ึงมี
แนวคิดสนับสนุนของ อุษณีย จิตตะปาโล และนุตประวีณ เลิศกาญจนวัติ (2540, หนา 160) ที่ให
ความหมายวา  การจูงใจ หมายถึง การควบคุมพฤติกรรมมนุษยใหเปนไปตามจุดมุงหมายที่กําหนด
ไว โดยมีแนวความคิดเกี่ยวกับปจจัยภายในบุคคล  แนวความคิดเกี่ยวกับปจจัยภายนอกและการ
ปฏิสัมพันธกันระหวางปจจัยภายในและปจจัยภายนอก  โดยมีหลักการสําคัญ คือ การใหความสําคัญ
กับปจจัยที่เปนสาเหตุที่แทจริงของพฤติกรรมแตละอยาง  และโดยการคนหา ระบุสาเหตุ แรงกระตุน 
จุดมุงหมายของพฤติกรรมแตละอยาง  และโดยการคนหา ระบุสาเหตุ แรงกระตุน จุดมุงหมายของ
พฤติกรรมไวลวงหนา  โดยมี สมชาย หิรัญกิตติ (2542, หนา 265)  เพิ่มเติมวา การจูงใจ  หมายถึง 
แรงผลักดันจากความตองการ และความคาดหวังตาง ๆ ของมนุษยเพื่อใหแสดงออกตามที่ตองการ 
สอดคลองกับแนวความคิดของ รติมา ปริกสุวรรณ (2545, หนา 6)  ที่วา การจูงใจ  หมายถึง การสราง
แรงผลักดัน ใหบุคคลทุมเทความสามารถ  และความพยายามอยางเต็มที่ ดวยความพึงพอใจในการ
ทํางาน  เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายขององคกรที่วางไว โดยอาศัยหลักของการพยายามในการ
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ตอบสนองความตองการของบุคคลนั้น ๆ เปนสิ่งจูงใจ  เพื่อใหแสดงพฤติกรรมดังกลาว  และ พรนพ  
พุกกะพันธ (2544, หนา 195)  ใหความหมายวา  การจูงใจ  หมายถึง ความเต็มใจที่จะใชพลังเพื่อให
ประสบผลสําเร็จในเปาหมาย หรือรางวัล   การจูงใจเปนสิ่งที่สําคัญของมนุษย และเปนส่ิงที่ยุใหคน
ไปถึงซึ่งจุดประสงคที่มีสัญญาเกี่ยวกับรางวัลที่ไดรับ 
                      สรุปไดวา  การจูงใจ  หมายถึง  เทคนิคการสรางแรงผลักดันโดยฝายบริหาร  เพื่อ
กระตุนใหบุคคลเกิดความตองการทุมเทในการทํางานอยางเต็มกําลังความสามารถ  ดวยความพึง
พอใจในการทํางาน   เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายขององคกร  โดยอาศัยส่ิงจูงใจที่บุคคลนั้น
หวังและพึงพอใจเปนการตอบสนอง 

2)  องคประกอบของการจูงใจ 
   จากความหมายของการจูงใจจะเห็นวา  การจูงใจจะมีองคประกอบสําคัญ  ดังนี ้

             (1)    ความตองการ (Need)  เปนความตองการทั้งดานรางกายและจิตใจที่
ตองการไดรับการตอบสนองเพื่อผอนคลายจากความรูสึกตึงเครียดและบีบคั้น 
             (2)   แรงผลักดัน (Force)  เปนแรงกระตุนผลักดันใหคนแสดงพฤติกรรม ซ่ึงจะ
ไดมาซึ่งการตอบสนองความตองการที่เกดิขึ้นใหบรรเทาหรือผอนคลายลง 
             (3)   ความพยายาม (Effort)  เปนตัวบงบอกถึงความหนักเบาของการจูงใจนั้น 
             (4)   เปาหมาย (Goals)  ในทีน่ี้จะหมายถึงเปาหมายขององคการ 
                       สรุป  องคประกอบสําคัญของการจูงใจ คือ ความตองการ แรงผลักดัน ความ
พยายาม และเปาหมาย   

3)  ความสําคัญของการจูงใจ  
    ความสําคัญของการจูงใจสามารถแยกเปนประเด็นสําคัญได 3 ประการ  คือ 

อุษณีย จิตตะปาโล และนุตประวีณ เลิศกาญจนวัต ิ(2540, หนา 160) 
             (1)   ความสําคัญตอองคกร เปนการจูงใจซึ่งมีประโยชนตอองคกร  โดยเฉพาะ
การบริหารงานบุคคลชวยใหองคกรไดคนดีมีความสามารถมารวมทํางานรักษาคนดีเหลานี้ใหอยู

นาน ๆ โดยทํางานอยางเต็มกําลังสามารถและสงเสริมการทํางานทางริเร่ิมสรางสรรค 
              (2)   ความสําคัญตอผูบริหาร ชวยใหการมอบอํานาจหนาที่ของผูบริหารเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ชวยขจัดปญหาขอขัดแยงในการบริหารงาน เพราะการจูงใจจะเปนที่ยอมรบัของ
ผูใตบังคับบัญชา และเอื้ออํานวยตอการสั่งการใหมีประสิทธิผล สามารถแกปญหาตาง ๆ ได 
              (3)   ความสําคัญตอบุคลากร  จะชวยใหบุคลากรสามารถตอบสนอง
วัตถุประสงคสามารถปรับตัวเองใหเขากับองคการได ไดรับความยุติธรรมในเรื่องคาตอบแทนและมี
ขวัญในการทํางาน ไดรับความสนใจในฐานะเปนสิ่งมีชีวิต ไมใชวัตถุทําใหไมเกิดความเบื่อหนาย 
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                          สรุป  ความสําคัญของการจูงใจมีประโยชนทั้งตอองคกร โดยชวยใหองคกรมีคนดี
มีความสามารถทํางานอยางเต็มกําลัง  และมีประโยชนตอผูบริหารเพราะจะชวยใหผูบริหารสามารถ
มอบหมายสั่งการผูใตบังคับบัญชาไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีความสําคัญตอบุคลากรเพราะ
ชวยใหสามารถปรับตัวเขากับองคกรได  ทําใหมีขวัญกําลังใจที่ดีในการทํางาน 

4)  ประเภทของสิ่งจูงใจ  
          การจูงใจจําเปนตองใชส่ิงจูงใจเปนเครื่องชักนําหรือชักจูงใหบุคคลปฏิบัติส่ิง
ตาง ๆ  ใหบรรลุเปาหมายขององคกร  ดังที่ นภดล เชนะโยธิน (2540, หนา 138) ไดแบงไวหลาย

ลักษณะ ดังนี้ 
              (1)   ส่ิงจูงใจที่เปนเงิน  เชน เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน โบนัส บําเหน็จ หรือ
ส่ิงของตาง ๆ ส่ิงเหลานี้สามารถตอบสนองความตองการเบื้องตน ทําใหผูปฏิบัติเกิดความพอใจ ซ่ึง
จะแสดงพฤติกรรมออกมาดวยการปฏิบัติงาน 
              (2)   ส่ิงจูงใจที่ไมใชเงิน  เชน ความรูสึกมีสวนรวมในกิจกรรม การยกยอง
ชมเชย การไดรูเห็นในผลสําเร็จของงาน การจัดวางตําแหนงหนาที่ใหเหมาะสม และสิ่งจูงใจใน
ทางบวก  เชน ความมั่นคง ความรูสึกเปนเจาของ การมีสวนรวม สวนสิ่งจูงใจในทางลบ  เชน การ
ตําหนิ 
              (3)    การจูงใจดวยงาน  มีจุดมุงหมายใหพนักงานมีทัศนคติที่ดีตองาน รูสึกวา
งานนั้นมีคุณคา ทําใหเกิดความรับผิดชอบ มีความภาคภูมิใจ เพียรพยายาม ทุมเท และอุทิศตนใหกับ
งานอยางเต็มความสามารถ  โดยทํางานอยางตั้งใจ และมีความสุขเพราะไมไดถูกบังคับ  ซ่ึงการจูงใจ
ดวยงานประกอบดวย ลักษณะเฉพาะของงานที่นาสนใจ ทาทายโอกาสแหงความสําเร็จ การ
มอบหมายงานใหรับผิดชอบ ความกาวหนาในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความทุมเทเต็มที่  เพราะเปน
การจูงใจและเปนเครื่องมือทําใหสามารถแกปญหาไดตรงจุดและทันทวงที 
               (4)   การจูงใจดวยสภาพแวดลอมการปฏิบัติงาน  ถาสถานที่ในการปฏิบัติงานมี
สภาพแวดลอมที่ดี จะทําใหพนักงานกระตือรือรน รูสึกสะดวกสบายอยากทํางานและขยันทํางานจึง
จะมีสวนในการจูงใจใหพนักงานทํางานอยางเต็มที่  โดยควรเปนสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
เอื้ออํานวยตอการทํางาน มีความพรอมในดานอุปกรณเครื่องใช ส่ิงอํานวยความสะดวกในการ
ทํางาน และบรรยากาศที่อบอุนเปนกันเอง มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกันมีความ
สามัคคีและเปนกําลังใจซึ่งกันและกัน 
               (5)   การจูงใจดวยสวัสดิการตาง ๆ เปนการใหสวัสดิการแกพนักงานทําใหมี
ความมั่นคงปลอดภัย จะทําใหทํางานดวยความเต็มใจ โดยเปนการอํานวยความสะดวกทั่วไป การ
บริการดานสุขภาพ  โดยจัดใหมีหองพยาบาลมีการออกกําลังกาย  ดานนันทนาการโดยมีที่เลนกีฬา 
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จัดกิจกรรมรื่นเริงตามเทศกาล  ดานการศึกษาโดยจัดใหมีการฝกอบรม ดูงาน และการจัดสวัสดิการ 
ดานเศรษฐกิจโดยการทําประกันสังคม การประกันชีวิต การใหกูยืมเงินในดานตาง ๆ 
                       สรุปไดวา  ส่ิงจูงใจแบงออกเปนหลายลักษณะ ซ่ึงอาจเปนการจูงใจดวยเงิน หรือ
ไมใชเงิน การจูงใจดวยงาน สภาพแวดลอมการทํางาน หรือสวัสดิการตาง ๆ 

5)  ประโยชนของการจูงใจ 
          การจูงใจจะทําใหมีความหมายในทางที่จะทําใหไดผลงานที่ดีและสูงขึ้น และ
เมื่อมีหนทางที่จะไดรับประโยชน หรือไดรับการตอบสนองตรงตามความตองการก็จะปฏิบัติงาน
ตามความรับผิดชอบอยางเต็มที่ตลอดเวลา  การจูงใจจึงมีประโยชน ดังที่พรนพ พุกกะพันธ (2544, 
หนา 271) ไดเสนอไวดังนี้ 
              (1)   คนงานมีความภาคภูมิใจในหนาที่การงานที่ทําอยู 
              (2)   เกิดความรวมมือรวมใจ ทํางานเต็มที่ 
              (3)   รูจักหนาที่และชวยเหลือกัน 
             (4)   มีความสนใจในการสรางสรรค 
              (5)   สนใจและพอใจที่จะทํางานนั้น 
              (6)   สงเสริมใหมีพฤติกรรมตามตองการ 
  2.2.8   ทฤษฎีสองปจจัย (Herzberg’s Two-Factor Theory) ของเฮอซเบิรก (Frederick 
Herzberg, 1967)  กลาวถึง  ปจจัยการจูงใจใหคนปฏิบัติดวยความพึงพอใจ 2 ประการ ดังที่ สมยศ  
นาวีการ (2545, หนา 169)  ไดเสนอไว ดังนี้ 
          1)  ปจจัยที่จําเปน     
          ปจจัยที่จําเปน (hygience factor) คือแหลงที่ทําใหเกิดความไมพอใจในการ
ทํางาน สวนใหญเกิดจากสภาพการทํางาน (job context)  ซ่ึงประกอบดวย 
              (1)   สภาพการทํางาน   เชน  สภาพหอง อากาศ อุณหภูมิ เคร่ืองมือ แสงสวาง เปนตน 
             (2)   นโยบายบริษัท  สวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับกระบวนงาน กฎเกณฑการ
ทํางาน 
              (3)   การบังคับบัญชา  ลักษณะของหัวหนาความเปนผูนํา ความรูหลักการ
ควบคุม ปกครองดูแล  ความเชี่ยวชาญ และทักษะของหัวหนา  
              (4)  ความสัมพันธระหวางบุคคล ไดแก ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  
ผูบังคับบัญชา รวมทั้งผูใตบังคับบัญชา และลูกคา 
              (5)   เงินเดือนคาตอบแทน 
              (6)   ความมั่นคงในงาน 
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              (7)  สถานะและความเปนสวนตัว 
         2)  ปจจัยการจูงใจ     
        ปจจัยการจูงใจ (motivation factors)  เปนปจจัยที่สรางความรูสึกพอใจในการ
ทํางาน อันเปนแรงกระตุนหรือทําใหคนรูจักอยากทํางานดวยความทุมเทและเต็มใจ ซ่ึงประกอบไปดวย 
                   (1)   ความสําเร็จในการทํางาน (Job Achievement)  รูสึกประสบความสําเร็จ
จากการทํางานที่ไดรับมอบหมายหรืองานยาก ๆ ไดสําเร็จ 
              (2)   ความยกยองยอมรับ (Recognition)  คือการไดรับการยกยองใหเกียรติและ
เห็นความสําคัญตอองคกร 
              (3)    ความรับผิดชอบ (Responsibility)  การไดรับความไววางใจ ใหรับผิดชอบ
งานที่สําคัญหรือทาทาย มีความยาก เปนตน 
              (4)   ความกาวหนา (Advancement)  การไดรับความกาวหนาจากการทํางาน 
เชน การเลื่อนตําแหนง หนาที่รับผิดชอบ ความรู ความสามารถที่เพิ่มขึ้น เปนตน 
              (5)  ลักษณะของงาน (Work Content)  วามีลักษณะงานเปนอยางไร ตรง
หรือไมตรงกับความชอบใจ 
          2.2.9   ทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of Needs) 
เปนทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว (Maslow, 1970) ที่มองความตองการของมนุษยเปนลําดับขั้น โดย
เร่ิมจากระดับต่ําสุดจนถึงระดับสูงสุดตามลําดับ  ดังที่ พยอม วงศสารศรี (2545, หนา 236) ไดเสนอ
ไว ดังนี้ 
          1)   หลักการที่สําคัญ 2 ประการ คือ 
               (1)   หลักการขาดแคลน (Definit Principle)  คือ เมื่อคนขาดแคลนสิ่งใดแลว ก็
จะมีความตองการสิ่งนั้น 
               (2)   หลักความกาวหนา (Progression Principle)  คือ เมื่อคนมีความตองการ
ระดับหนึ่งไดรับการตอบสนอง จึงจะเกิดความตองการอื่นในระดับที่สูงขึ้นไปอีก 
          2)   ลําดับความตองการของมาสโลว  
         มาสโลวไดสรุปความตองการของมนุษยไว 5 ประการ  ประกอบดวยความ
ตองการแตละขั้น  ดังที่ ธงชัย สันติวงษ (2539, หนา 384) ไดเสนอไว ดังนี้ 
               (1)   ความตองการดานรางกาย (Physiological Needs)  เปนความตองการขั้น
พื้นฐานของคนเพื่อความอยูรอด ทางดานรางกาย จําเปนสําหรับใหมีชีวิตอยูรอด ทําใหมนุษยตอง
ใฝหาสิ่งเหลานี้มาตอบสนองกอนสิ่งอื่นใด  การตอบสนองใหกับความตองการของรางกายจะเปนสิ่ง
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หนึ่งที่ใชจูงใจมนุษยได  มนุษยจะมีความตองการในลําดับตอไปก็ตอเมื่อความตองการชนิดนี้ไดรับ
การตอบสนองแลว ก็จะมีความตองการที่สูงขึ้นทางดานที่เกี่ยวกับจิตใจ หรือความนึกคิด 
               (2)   ความตองการความมั่นคงหรือความปลอดภัย (Security or Safety Needs) 
เปนความตองการความปลอดภัยในชีวิตปราศจากโรคภัย หรืออุบัติเหตุใด ๆ โดยมนุษยอยากจะมี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ในรูปของคํามั่นสัญญาที่จะจายเงินเดือน คาจาง ผลตอบแทนระยะยาวโดย
ความตองการชนิดนี้มีไวเพื่อเปนเครื่องประกันเหตุการณที่อาจเกิดขึ้น จะกระทบรายไดในอนาคต  
ในกรณีที่คนงานไมแนใจในความมั่นคง เขาก็อาจหาทางเปลี่ยนงานใหมใหความมั่นคงมากกวา 
               (3)   ความตองการทางสังคมการยอมรับและความผูกพัน (Social Needs) เปน
ความตองการการเปนสวนหนึ่งของสมาชิกกลุม อยากจะคบหาสมาคมกับบุคคลอื่น ตองการไดรับ
มิตรภาพและความเห็นใจ ไดรับการยอมรับ เปนผูมีความสําคัญตอคนกลุมนี้ และมีบุคคลตาง ๆ ให
ความรักใครหรือชอบพอ เปนความตองการทางดานจิตใจ 
               (4)   ความตองการการยกยอง (Esteem Needs)  ความตองการนี้เปนความพึง
พอใจในอํานาจ (power) ความภาคภูมิใจ (prestige) สถานะ (status) และความเชื่อมั่นในตนเอง (self-
confidence) ตองการใหบุคคลอื่นสรรเสริญยกยอง  เชน  การดํารงตําแหนงที่สําคัญ การมีที่ทํางานที่
ตกแตงสวยงาม การมีโอกาสไดใกลชิดกับบุคคลสําคัญ เพื่อใหดีเลิศกวาบุคคลอื่นทั่ว ๆ ไป 
               (5)  ความตองการประสบความสําเร็จในชีวิตตามที่ปรารถนา  (Self-
actualization Needs)  เปนความตองการสูงสุดของบุคคล เปนความปรารถนาที่จะสามารถประสบ
ความสําเร็จในชีวิตตามที่คิดหวังเอาไว  ซ่ึงมีลักษณะกวางมาก และแตกตางกันไปในแตละคน เปน
ความตองการที่อิสระเฉพาะแตละคน 

 
2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
  งานวิจัยเร่ือง  การพัฒนาคุณภาพบริการงานจัดหาพัสดุของกองพัสดุ  ฝายอํานวยการ  การ
ทาเรือแหงประเทศไทย  ผูวิจัยไดคนควางานวิจัยที่มีผูศึกษาไวแลวไดเพียงที่ใกลเคียงกัน ดังนี้ 
        2.3.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
                        ศิริพร ศรีโสภา (2550, หนา 52)  วิจัยเร่ือง ปญหาและแนวทางแกไขการบริหารงาน
พัสดุในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมีจุดประสงคเพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบปญหาการบริหารงานพัสดุ และศึกษาแนวทางแกไขการบริหารงานพัสดุในโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จํานวน 160 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่น .97 และแบบสอบถาม
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แบบเลือกตอบเกี่ยวกับแนวทางแกไขการบริหารงานพัสดุโรงเรียน  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก คาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) การแจกแจงความถี่และรอยละ  
โดยพบวา  ปญหาการบริหารงานพัสดุโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย คือ การบํารุงรักษาพัสดุ การควบคุมพัสดุ การจัดหาพัสดุ และการจําหนายพัสดุ  
เปรียบเทียบปญหาการบริหารงานพัสดุ จําแนกตามตําแหนงผูปฏิบัติหนาที่การบริหารงานพัสดุ
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  และจําแนกตามประสบการณผูปฏิบัติหนาที่การบริหารงาน
พัสดุโดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05)  แนวทางแกไขปญหาดาน
การจัดหาพัสดุ ควรจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางเมื่อไดรับทราบงบประมาณรายจายประจําปไว

ลวงหนาทุกป  ดานการควบคุมพัสดุหนวยงานตนสังกัด ควรกําหนดตําแหนงเจาหนาที่พัสดโุรงเรยีน
โดยเฉพาะ   ดานการบํารุงรักษาพัสดุหนวยงานตนสังกัด ควรจัดสรรงบประมาณซอมแซม

บํารุงรักษาพัสดุใหเพียงพอ เพื่อใหใชการไดตลอดอายุการใชงาน  และดานการจําหนายพัสดุควร
อบรมเจาหนาที่เกี่ยวกับการจําหนายพัสดุ 
     รังรักษ งามศิริ (2550, หนา 87- 88)  วิจัยเร่ือง  การวิจัยและพัฒนาคุณภาพบริการรับ
ชําระเงินของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  : กรณีศึกษาสํานักงานบริการลูกคาชลบุรี  
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประเมินคุณภาพการใหบริการ สภาพปญหา และอุปสรรคของผูมาใช
บริการรับชําระเงินของสํานักงานบริการลูกคาชลบุรี  ประเมินประสิทธิภาพของคุณภาพการ

ใหบริการรับชําระเงินที่พัฒนาขึ้น  และนําไปเปนแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขให
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ประชากรที่ศึกษา คือ ผูรับบริการที่มาใชบริการชําระเงินคาบริการ
โทรคมนาคม ที่สํานักงานบริการลูกคาชลบุรี ในระหวางวันที่ 1 – 30 กันยายน 2548 จํานวน 1,997 
คน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาจํานวน 400 คน โดยใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ โดยทําการแจก
แบบสอบถามทุกวัน ๆ ละ 20 ชุด เปนเวลา 20 วัน โดยแบงตามสัดสวนเปนชวงเวลาตามจํานวนของ
ผูมาใชบริการในแตละวัน   เครื่องมือในการวิเคราะหปญหา  และคุณภาพการใหบริการใช

แบบสอบถาม  การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย คารอยละ และการวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจ
คุณภาพการใหบริการ กอนและหลังโครงการพัฒนาของผูรับบริการใช Paired t-test  โดยพบวา  
กอนการพัฒนาคุณภาพบริการ มีปญหาเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ เชน การใหบริการรับชําระเงนิ
ลาชา ผูมาใชบริการไมไดรับความเสมอภาคในการมาขอรับบริการ ไมมีขั้นตอนในการใหบริการที่
ชัดเจน  การสรางยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพบริการ ดําเนินการโดยการจัดทําโครงการใชบัตรคิว
ในการใหบริการรับชําระเงิน การใชเทคนิคการสอนงานใหกับพนักงาน จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
และการจัดกิจกรรม 5 ส  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการับบริการ พบวา ลูกคามีความพึง
พอใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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     จินตนา รัตนสินธุ (2549, หนา 81)  วิจัยเร่ือง  การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลตาม
การรับรูของหัวหนาหอผูปวยโรงพยาบาลที่คัดสรรแหงหนึ่ง ในภาคตะวันออก  โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อบรรยายการรับรูของหัวหนาหอผูปวย เกี่ยวกับการใหความหมายคุณภาพบริการพยาบาล ปจจัย
สนับสนุนและปจจัยขัดขวางการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล แนวทางในการพัฒนาคุณภาพ

บริการพยาบาล  โดยประยุกตใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลในชวงเดือนเมษายน ถึงเดือน
สิงหาคม 2548  โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากผูใหขอมูลจํานวน 10 ราย  พบวา หัวหนาหอ
ผูปวยใหความหมายคุณภาพบริการพยาบาลในสองดาน คือ 1) ลักษณะงานบริการที่ใหแก

ผูรับบริการ หมายถึงการที่ผูรับบริการไดรับบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ บริการที่เปนองครวม และ
บริการที่ผูรับบริการควรไดรับตามสิทธิผูปวย  2) ผลลัพธจากการใหบริการ หมายถึงบริการที่ทําให
ผูรับบรกิารปลอดภัย และผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ  ปจจัยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาล  ประกอบดวย บุคลากรที่มีคุณภาพ การมีผูบริหารที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน การมีนโยบาย
ที่ชัดเจน รวมถึงพฤติกรรมการสื่อสารที่ทําใหผูรับบริการพึงพอใจ มีความเหมาะสมและเพียงพอของ
เครื่องมือ มีโครงสรางของหนวยงานที่เหมาะสม  ปจจัยขัดขวางการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล  
ประกอบดวย บุคลากรที่ใหบริการอยางไมมีคุณภาพ การที่ผูบริหารไมสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
รวมถึงนโยบายที่ไมชัดเจน การสื่อสารระหวางผูใหบริการและผูรับบริการที่ขาดประสิทธิภาพ การที่
ไมมีเครื่องมือที่เพียงพอ โครงสรางของหนวยงานที่ไมเหมาะสม  ประสบการณของบุคลากรเปนทั้ง
ปจจัยสนับสนุนและขัดขวางการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล หัวหนาหอผูปวยบางรายรับรูวา
บุคลากรทั้งที่มีประสบการณสูงและประสบการณนอย สามารถใหบริการที่มีคุณภาพไดเชนเดียวกัน  
งานวิจัยนี้ยั งพบวา  แนวทางในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของหัวหนาหอผูปวย  
ประกอบดวย การทํางานเปนทีม การพฒันาบุคลากร และการปลูกฝงดานคุณธรรมจริยธรรม 
     สมทรง สุขุมมะสวัสดิ์ (2549, หนา 108-110)  วิจัยเร่ือง ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการ : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลทาขาม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาที่เกี่ยวของกับการใหบริการ พัฒนายุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการ และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการ ประชากรมี 2 กลุม คือ 
ประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการดานตาง ๆ ที่เทศบาลตําบลทาขาม จํานวน 7,890 คน กลุมตัวอยาง
มีจํานวน 390 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา  และพนกังานผูใหบริการจํานวน 44 คน  การวจิยั
คร้ังนี้เปนการวิจัยและพัฒนา ใชระเบียบวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดยมีขั้นตอนในการวิจัย 
คือ การศึกษาสภาพปญหา การแสวงหาความคิดเห็นและขอเสนอแนะการแกปญหา การวิเคราะห
ขอมูล การคนหายุทธศาสตร การทดลองนําแผนยุทธศาสตรที่ไดไปใช และการประเมินผลการ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการ  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของ
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ผูรับบริการ และแบบสัมภาษณผูใหบริการ  สถิติที่นํามาใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ประเมินผลโดยการเปรียบเทียบความพึงพอใจกอนและหลัง
การใชแผนยุทธศาสตร  พบวา  ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของผูรับบริการอยูในระดับ
ปานกลาง  สภาพปญหาที่พบเปนเรื่อง ความรวดเร็วในการใหบริการ ขั้นตอนการใหบริการ และการ
ตอนรับทักทาย แผนยุทธศาสตรที่ไดพัฒนาขึ้น มีโครงการฝกอบรม การใหคําปรึกษา การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การมีจุดตอนรับประชาสัมพันธ และการแจกคูมือกฎหมายเกี่ยวกับ
ชีวิตประจําวันของประชาชน  โดยหลังการใชแผนยุทธศาสตร พบวา ยุทธศาสตรที่นํามาใชมีผลทํา
ใหคุณภาพการใหบริการดีขึ้น  ซ่ึงรับรูไดจากคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูรับบริการใน
ภาพรวมการใหบริการสูงขึ้นจาก 3.03 เปน 3.80 หลังใชแผนยุทธศาสตร 
     เมตตา โสตะ (2548, หนา 69)  ทําการศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารงานพัสดุที่
เหมาะสมสําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปญหาการ

บริหารงานพัสดุและรูปแบบการบริหารงานพัสดุที่เหมาะสมในทัศนะของผูปฏิบัติ  ในการศึกษาใช
การวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยใชวิธีการศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึกเจาหนาที่พัสดุและผูที่
เกี่ยวของ รวม 13 คน   ผลการศึกษาพบวา  ปญหาการบริหารงานพัสดุ รวม 4 ดาน คือ การจัดหา การ
แจกจายและควบคุม การบํารุงรักษา และการจําหนาย  การจัดหาเปนดานที่มีปญหามากที่สุด 
รองลงมา คือ การจําหนาย และการบํารุงรักษา  สวนผลการศึกษาในดานรูปแบบที่เหมาะสม พบวา 
การบริหารงานพัสดุควรมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานใหนอยลง เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการทํางาน 
โดยใหมีการแกไขปรับปรุงระเบียบ  สําหรับขอเสนอแนะในการแกปญหาการบริหารงานพสัดพุบวา 
ควรใหมีการจัดทําทะเบียนผูประกอบการ กําหนดใหการจัดหาพัสดุตองดําเนินการโดยเลือก
ผูประกอบการจากรายชื่อในทะเบียนผูประกอบการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวของแตละวิธี เพื่อ
เสริมสรางหลักเกณฑที่มีมาตรฐาน การดําเนินการที่โปรงใส และมีการจัดทําคูมือการบริหารงาน
พัสดุที่มีคําอธิบายวิธีการดําเนินงานอยางชัดเจน และเปนระบบที่สามารถนํามาใชไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ  ดานการจัดหาพบวา เจาของงบประมาณไมมีการวางแผนเกี่ยวกับการใชพัสดุ 
และสงคุณลักษณะหรือรูปแบบรายการครุภัณฑลาชา ทําใหการจัดหาลาชาออกไปมาก  ดานการ
แจกจายและควบคุมพบวา  สถานที่จัดเก็บพัสดุไมเพียงพอ ทําใหไมสะดวกในการตรวจสอบและ
ยากแกการคนหาและควบคุม  ดานการบํารุงรักษาพบวา ผูขอใชมักไมใหความสนใจในการดูแล
รักษาใหอยูในสภาพดี เพราะคิดวาไมใชหนาที่  และดานการจําหนายพบวา ครุภัณฑเกาหาหมายเลข
ครุภัณฑและครุภัณฑที่จะจําหนายไมพบ 
    อุทิศ แกวกุลบุตร (2546, หนา 66)  ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาการปฏิบัติงานพัสดุ
ของศูนยพลศึกษาและกีฬาจังหวัดหนองบัวลําภู  มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานพัสดุของ
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ศูนยพลศึกษาและกีฬาจังหวัดหนองบัวลําภู  โดยใชการประชุมเชิงปฏิบัติการ คูมือพัสดุ และการ
นิเทศภายใน เปนนวัตกรรมในการพัฒนา  และใชหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน  ประชากรที่ใชศึกษาครั้งนี้ ไดแก  ขาราชการศูนยพลศึกษาและกีฬาจังหวัดหนองบัวลําภู 
จํานวน 6 คน  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา คือ แบบสัมภาษณ และแบบบันทึกการสังเกต  การ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีพรรณนาวิเคราะห  โดยพบวา ดานสภาพปญหาการปฏิบัติงานพัสดุ 
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุและเจาหนาที่พัสดุ  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานพัสดุคอนขาง
นอย  การจัดหา การควบคุม และการจําหนายปฏิบัติไมคอยถูกตองตามระเบียบ และไมเปนปจจุบัน    
ผลการพัฒนาทําใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุและเจาหนาที่พัสดุ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานพัสดุมากยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การจัดระบบถูกตองตาม
ระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535  การจัดหาพัสดุมีการปฏิบัติงานถูกตอง
ตามข้ันตอน  การควบคุมพัสดุโดยเฉพาะงานดานทําทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ มีความเปนปจจุบัน  
สงผลตอเนื่องใหการปฏิบัติงานการเบิก-จายพัสดุ การบํารุงรักษาพัสดุ และงานตรวจสอบพัสดุมี
ความคลองตัว  
          นันทพร รัฐถาวร (2543, หนา 112)  วิจัยเร่ือง  การพัฒนาคุณภาพบริการของเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาความตองการในการใหบริการ ศึกษาความพอใจ
ของผูใหบริการ ผูรับบริการตอการใหบริการ และศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการ
ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามกอนและ
หลังกิจกรรมแทรกแซง เพื่อวัดความพึงพอใจ และความคิดเห็นของเจาหนาที่ที่ใหบริการ และวัด
ความพึงพอใจของผู รับบริการ  กลุมตัวอยางที่ใชมี 2 กลุม คือ ผูใหบริการ ซ่ึงเปนเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานบริการของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จํานวน 60 คน สุมตัวอยางแบบเจาะจงจากจํานวน
ประชากร 99 คน  และผูรับบริการ ซ่ึงเปนประชาชนที่มาติดตอรับบริการดานตาง ๆ ของเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด  กอนและหลังการใหกิจกรรมแทรกแซง จํานวนกลุมละ 400 คน ใชวิธีสุมตัวอยางแบบ
บังเอิญจากประชากร จํานวน 36,665 คน โดยสรุปวา  ผลของกิจกรรมแทรกแซงของการวิจัยคร้ังนี้ 
คือ การอบรมเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ คุณสมบัติผูใหบริการ การแจกคูมือการใหบริการ การ
ประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ การดําเนินการกิจกรรม 5 ส และการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน 
ทําใหเจาหนาที่เทศบาล มีความรูความเขาใจถึงหลักการในการปฏิบัติงานดานการบริการประชาชน 
ทําใหประชาชนผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ  กิจกรรมแทรกแซงที่ไดกําหนดไวจึงเปนแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ  และปจจัยที่สําคัญที่สุดที่จะทําใหการพัฒนาคุณภาพการบริการ
ประสบความสําเร็จได ผูใหบริการตองมีจิตสํานึกในการใหบริการ ปรารถนาที่จะปรับปรุงและ
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พัฒนาการใหบริการ ทําใหเกิดความพึงพอใจตอผูรับบริการ                     
  2.3.2  งานวิจัยตางประเทศ 
                     พิมทอง ทวิทิยาแมน (Tavitiyaman, 2004, p. 10) ไดศึกษาเรื่องของการจัดการ

คุณภาพการใหบริการบนความพึงพอใจในงานของพนักงาน และพฤติกรรมการใหบริการ  มี
วัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อทดสอบผลกระทบของการจัดการ เรื่องคุณภาพการใหบริการและ
พฤติกรรมในการใหบริการของพนักงานผูใหบริการ  กลุมที่ไดใหความรวมมือเปนกลุมตัวอยางที่
เลือกจากพนักงานตอนรับและผูจัดการที่ทํางานแผนกตอนรับโรงแรม โดยเลือกจากโรงแรมใน
กรุงเทพฯ  ประเทศไทย เปนสถานที่ศึกษาวิจัย โดยสงแบบสอบถามที่จัดทําขึ้นใหผูที่ถูกคัดเลือกเปน
กลุมตัวอยาง เพื่อวิเคราะหปจจัยเกี่ยวของที่เช่ือถือได  ซ่ึงผลจากการวิจัยพบวา ผลลัพธในดานบวก
ของคุณภาพการใหบริการที่สรางความพึงพอใจในการทํางาน และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในการใหบริการไดตองมีการจูงใจที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดความทุมเท รวมมือ รวมใจในการทํางาน  
กระตุนใหใชความสามารถที่ดีอยางเต็มที่ จะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน เชน เร่ืองการ
สรางความสัมพันธที่ดีระหวางกัน การใหรางวัล การมอบอํานาจ และการฝกอบรม ซ่ึงนอกจากนั้น
ยังพบวา ความพึงพอใจดานบวกในเรื่องงานของพนักงานผูใหบริการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การใหบริการและความรวมมือของพนักงานดวย 
     วาห, แซงก และแมน (Wah, Sang & Man, 1990, p. 19) ใชมาตรวัด SERVQUAL 
ในการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการของศูนยกีฬาในฮองกง โดยมีวัตถุประสงค คือ  
1)  เพื่อหาวาปจจัยใดที่มีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพการบริการ 5 มิติ ตามมาตรวัด SERQUAL ที่
สําคัญที่มีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพการบริการมากที่สุด  2)  เพื่อประเมินคุณภาพการบริการของ
ศูนยกีฬา 3 แหง ไดแก The Chinese YMCA New Territories Center, Kingswood Villa Resident 
Club และ The Sports Centre in City University of Hong Kong โดยวัดจากความพึงพอใจของผูมา
ใชบริการศูนยกีฬา  ผลที่ไดพบวา เกิดชองวางระหวางความคาดหวังของผูใชบริการกับการรับรูถึง
บริการที่ไดรับจริง ทําใหผูใชบริการศูนยกีฬาสวนใหญเกิดความไมพึงพอใจตอการใหบริการของ
ศูนยกีฬาที่ใชบริการอยู  นอกจากนี้ยังพบวา  ปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดตอการรับรูคุณภาพการ
บริการของศูนยกีฬา คือ ความเปนรูปธรรมของบริการ (Tangibles)  สวนปจจัยที่มีอิทธิพลนอยที่สุด
ตอการรับรูคุณภาพการบริการ คือ ความเขาใจ และความเอาใจใสตอผูรับบริการ (Empathy) 
          พาราสุราแมน, เซทแฮลม และเบอรร่ี (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985,    
p.p. 49-50)  ไดศึกษาวิจัยคุณภาพการใหบริการ เร่ิมจากการทํา Focus-Group Interviews ในธุรกิจ
การใหบริการหลายประการที่เกี่ยวของ โดยการสุมตัวอยางทั้งหมด 12 กลุม  มีวัตถุประสงคเพื่อ
คนหาวาอะไรคือ วิธีที่ผูรับบริการใชในการประเมินคุณภาพการใหบริการที่แทจริง ผูรับบริการไดมี
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การกําหนดปจจัยที่จะใชในการประเมินคุณภาพการใหบริการหรือไม  ถาหากผูรับบริการมีการ
กําหนดปจจัยที่จะใชในการประเมินคุณภาพการใหบริการ  ปจจัยเหลานั้นประกอบดวยอะไรบางใน
แตละประเภทของการใหบริการที่แตกตางกัน ผูรับบริการมีการกําหนดปจจัยที่แตกตางกันหรือไม  
งานศึกษาวิจัยในชวงแรกเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยผลการศึกษาวิจัยพบวา ผูรับบริการจะประเมนิ
คุณภาพการใหบริการวามีคุณภาพสูงหรือต่ํา จากการเปรียบเทียบบริการที่ไดรับจริงกับบริการที่
คาดหวังหรือปรารถนา โดยมีปจจัย 4 ประการ คือ  ประการแรก  ส่ิงที่ไดรับฟงจากการบอกปากตอ
ปาก  พบวา การบอกปากตอปากเปนปจจัยที่มีผลกระทบตอการคาดหวังของผูรับบริการมาก  
ประการที่สอง  ความตองการสวนบุคคลที่จะถูกกําหนดจากอุปนิสัยและสถานการณ  ประการที่สาม  
ประสบการณในอดีตของผูรับบริการ  ประการสุดทาย  การสื่อสารประชาสัมพันธของผูใหบริการ  
เชน การโฆษณา แผนปายประชาสัมพันธ  งานวิจัยในชวงที่สอง เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการ
สรางชุดคําถามจํานวน 97 รายการ เพื่อวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานตาง ๆ พบวา ปจจัยที่
ผูรับบริการใชกําหนดในการประเมินคุณภาพการใหบริการทั่วไป 10 ประการ ไดแก ลักษณะทาง
กายภาพ ความนาศรัทธา การตอบสนองอยางรวดเร็ว ความสามารถ การมีมารยาท ความนาเชื่อถือ  
ความปลอดภัย การเขาถึงบริการ การสื่อสารโดยใหความรูพรอมรับฟงและมีความเขาใจในความ
ตองการของผูรับบริการ และในแตละประเภทของการใหบริการที่แตกตางกันผูรับบริการมีการ
กําหนดปจจัยที่แตกตางกัน 
                        ขอมูลจากการสํารวจทั้งหมด ไดถูกนํามาวิเคราะหและพัฒนาเปนเครื่องมือสําหรับ
วัดคุณภาพการใหบริการ โดยการนําแบบจําลองชองวางมาสรางเครื่องมือที่ใชวัดคุณภาพการ

ใหบริการ  เรียกวา SERVQUAL โดยเครื่องมือนี้แบงออกไดเปน 2 สวน คือ  สวนแรกเปนสวนที่ใช
วัดความคาดหวังของผูรับบริการตอการใหบริการ ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับความคาดหวังตอการ
ใหบริการ   สวนที่สอง  เปนคําถามเพื่อวัดคุณภาพการใหบริการจริงที่ ผู รับบริการรับรูได  
ประกอบดวยชุดคําถามซึ่งเขาคูกับชุดคําถามแรก  พัฒนาจากปจจัยพื้นฐาน 10 ประการ ซ่ึงถือไดวา
เปนปจจัยพื้นฐานที่กําหนดความคาดหวังและการรับรูตอคุณภาพการใหบริการ  ผูรับบริการจะรูสึก
พึงพอใจเมื่อระดับการรับรูมีคาเทากับหรือมากกวาระดับความคาดหวัง  แตถาระดับการรับรูมีคา
นอยกวาระดับความคาดหวัง ผูรับบริการก็จะรูสึกไมพึงพอใจตอการใหบริการ และความพอใจ
หรือไมพอใจจะเพิ่มมากขึ้น  เมื่อความตางของระดับความคาดหวังและการรับรูสูงขึ้น โดยตองการ
ออกแบบใหเปนเครื่องมือที่มีมาตรฐาน เพื่อใชไดกับงานใหบริการทุกประเภทสามารถปรับเปลี่ยน
ไดเล็กนอยตามความเหมาะสม  ในเรื่องการใหบริการจะใหความสําคัญและยึดถือความตองการตาม
ความคาดหวังของผูรับบริการ  เพื่อเปนบรรทัดฐานในการวางแผนและดําเนินการใหบริการ  และ
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ตอบสนองความตองการตาง ๆ ที่มีไดอยางถูกตอง โดยสามารถสรางความพึงพอใจใหเกิดขึ้นแก
ผูรับบริการ 
     จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของสรุปไดวา  ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของ
ผูรับบริการเกี่ยวกับการบริการอยางมีคุณภาพนั้น  จะขึ้นอยูกับการที่ผูใหบริการสามารถตอบสนอง
ความตองการ หรือความคาดหวังของผูรับบริการเปนพิเศษที่เหนือคูแขง  ซ่ึงประกอบดวยปจจัย
ตางๆ  ไดแกดานพนักงานผูใหบริการ ดานการตอนรับ ดานความเสมอภาคในการใหบริการ ดาน
ความรวดเร็วในการใหบริการ ดานอาคารสถานที่ รวมทั้งดานความสะดวกที่ไดรับ  อันจะทําให
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ ประทับใจที่จะกลับมาใชบริการอีก  การรักษาระดับของการใหบริการ
จะตอบสนองความคาดหวังของผูรับบริการ  และเปนการรักษาความสัมพันธอันดีระหวางผู
ใหบริการกับผูรับบริการ  ขอที่คนพบในงานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการทุกเรื่องจึงเนนการ
พัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถใหกับบุคลากร  เพื่อใหสามารถนําความรูที่ไดรับไปพัฒนา
ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหสัมฤทธิ์ผลบรรลุเปาหมาย  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                         
 
 
 

 


