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บทที่  2 
 

แนวคิด ทฤษฏ ีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ   
 

เพื่อใหงานวิจัยมีความสมบูรณย่ิงข้ึน และไดผลตามจุดมุงหมายของการวิจัยเรื่อง การศึกษา
จิตสํานึกในการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ผูวิจัย        
ไดศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถแยกรายละเอียดออกเปนหัวขอตางๆ ดังน้ี 
 

1. แนวคิดเกี่ยวกับจิตสํานึก  
2. แนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการ 
3. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ  
4. แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็นและทัศนคติ  
5. ขอมูลทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. แนวคิดเกี่ยวกับจิตสํานึก 
 

จิตสํานึก       

 

1.1  จิตสํานึก”ตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554 ไดใหความหมายของจิตสํานึก
วาภาวะที่จิตต่ืนและรูตัวสามารถตอบสนองตอสิ่งเราจากประสาทสัมผัสทั้ง ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส 
และสิ่งที่สัมผัสไดดวยกาย 

วราพร ศรีสุพรรณ (2535, หนา79)  ไดกลาวถึงจิตสํานึก หมายถึง คุณลักษณะของจิตที่มีทั้ง
ความตระหนักและความรับผิดชอบ  
  สงคราม เชาวนศิลป (2535, หนา152-154)  ไดกลาวถึงจิตสํานึก หมายถึง การมีความ
ระมัดระวัง มีการเตรียมตัวและต่ืนตัว มีความคลองแคลว กระฉับกระเฉง เสมือนหน่ึงวาไดต่ืนตัวอยาง
เต็มที่ หรือการที่มนุษยมีความรูสึกต่ืนตัวและพรอมที่ จะมีปฏิกิริยาโตตอบสนองตอสิ่งแวดลอม   
  สมิต สัชฌุกร (2548, หนา38-45)  ไดกลาวถึงจิตสํานึกในการใหบริการ มีความหมายที่กวาง 
มิไดจํากัดอยูที่การบริการ แตงานบริการเกิดข้ึนไดในทุกกรณี เมื่อเราเกิดสํานึกรับผิดชอบวาบริการ   
เปนงานสวนหน่ึงที่ทุกคนในองคกรตอง มีความรับผิดชอบรวมกันเรายอมตระหนักถึงภารกิจอันสําคัญ  
ในความสัมพันธ ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับ ผู รับบริการตลอดเวลา บุคคลแตละคนมีจิตสํานึกตางกันออกไป 
บางคนมีจิตสํานึกในการที่จะ กระทําสิ่งที่ดีงามเปนประโยชนแกสวนรวม ในขณะที่บางคนมีจิตสํานึก
ในการที่จะกระทําสิ่งหน่ึง สิ่งใดใหเกิดประโยชนแกตนเองฝายเดียว จิตสํานึกของแตละคนไดรับการสัง่
สมมานาน มิใชเวลา เพียงช่ัวครู ให เปลี่ยนแปลงจิตสํานึกไดในทันทีทันใด หากจะตองไดรับ           
การปลูกฝง หากมีสิ่งเราให เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดอยาง  พอเหมาะจนเกิดการเรียนรูและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป ในลักษณะคอนขางถาวรและอาจจําเปนตองใชแรงเสริมอยางเหมาะสม
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และตอเน่ือง เชน ไดรับ รางวัลทุกครั้งที่มีพฤติกรรมการใหบริการที่ดี ไมวาจะเปนคําชมเล็กๆนอยๆ 
จนกระทั่งการให เกียรติยกยองดวยวิธีการที่สัมฤทธิผล   
  ณัฏฐพันธ เขจรนันท  (2547,หนา70) ไดกลาวถึงจิตสํานึกของการใหบริการ หมายถึง       
การแสดงออกถึงความตระหนักและเขาใจในบทบาท และความรับผิดชอบที่ตองตอบสนองตอความ   
ตองการของลูกคาทั้งภายในและภายนอกองคการรวมทั้งการแสดงออกที่จะช วยเหลือและให       
ความรวมมือกับลูกคา ทั้งน้ีจิตสํานึกของการใหบริการ น้ันจะเปนความสามารถอยางหน่ึง โดยสวน
ใหญจะกําหนดใหเปนความสามารถหลักที่องคการคาดหวังใหพนักงานทุกคนทุกระดับตําแหนงงาน   
มีความสามารถดานน้ีเหมือนกัน   
  อลงกต วรกี  (2548, หนา36)  ไดกลาวถึงจิตสํานึกในการใหบริการ หมายถึง ความเขาใจ  
อันดีตอการใหบริการ และก็ตองเปนความเขาใจในการใหบริการที่ดีดวยไมใหความเขาใจผิดซึง่ผูทีจ่ะมี
จิตสํานึกในการใหบริการที่ ดีน้ันจักตองเปนคนที่ชอบใหบริการเปนอันดับแรกมีความสุขที่ได          
ติดตอพูดจากับคนมากๆ และกระตือรือรนที่จะไดชวยเหลือผูอื่นเสมอ  
  อาภรณ  ภูวิทยาพันธุ  (2549, หนา12-13) ไดกลาวถึงจิตสํานึกในการบริการ หมายถึง    
การมีจิตใจของการเปนผูใหบริการ ซึ่งแสดงออกในรูปของพฤติกรรม  เชน  ใหบริการดวยรอยย้ิมและ
คําพูดที่เหมาะสม แสดงออกถึงความพรอมและความเต็มใจในการใหบริการแกลูกคาสามารถควบคุม
กิริยาทาทางและนํ้าเสียงในขณะใหบริการได เปนอยางดีเก็บอารมณไดดีขณะรับฟงขอรองเรียนใน
เรื่องตางๆจากลูกคา มีนํ้าใจที่จะเสนอแนะ หรือใหขอมูลในเรื่องอื่นๆ ที่เห็นวาเปนประโยชน          
แกลูกคาเปดใจรับฟงคําติชมของลูกคาที่มี ตอการใหบริการของตนไดเสมอ 
 

องคประกอบของจิตสํานึกในการใหบริการ   
  ณัฏฐพันธ  เขจรนันท (2547, หนา49)  ไดกลาวถึงองคประกอบของจิตสํานึกในการให
บริการน้ันเปนสิ่งสําคัญ และพนักงานทุกคนควรจะมี ซึ่งสิ่งเหลาน้ีไมใชเรื่องยาก แตอาจจะตองใช
ระยะเวลาและการปรับตัวโดยการใชหลักหรือเทคนิคของ S-M-I-L-E ดังตอไปน้ี        
          1. ตองมีความอดทนอดกลั้น (Stress Tolerance) เมื่อเผชิญกับสภาวะความเครียดที่เกิดข้ึน    
ไมวาจะมาจากหัวหนางานของคุณ เพื่อนรวมงาน ลูกนอง ลักษณะงานหรือลูกคา เชน หากไมพอใจ   
ที่หัวหนางานพูดจาไมรูเรื่องเมื่อมอบหมายงาน ควรเก็บความรู สึกน้ีไวอยาระบายอารมณกับลูกคา    
ควรแสดงสีหนากิริยาที่ย้ิมแยมอยูเสมอเมื่อพบเจอลูกคา   
         2. แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ (Motivation) เริ่มจากความตองการที่จะปรับพฤติกรรมของตนเอง    
ใหเปนผูที่มีจิตสํานึกในการใหบริการ ซึ่งจะตองมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิเพื่อใหผลงาน ไดรับการ ยอมรับ
และนําไปปฏิบัติ แรงจูงใจน้ีเองที่จะทําใหมีความพรอมเสมอที่จะใหบริการแกลูกคาพรอมชวยเหลือ
ลูกคาในสภาวการณตางๆ   
         3. ความซื่อสัตยตองานหรืออาชีพ (Integrity) โดยการใหขอมูลทั้งทางดานบวกและดานลบ      
ของสินคาและบริการ มิใชว าให ขอมูลเพียงดานบวกที่เป นประโยชนเพียงอยางเดียวเทาน้ัน           
การใหขอมูลทั้งสองแงมุมน้ี จะทําใหลูกคามีทางเลือกที่จะตัดสินใจที่จะเลือกสินคาและบริการทีดี่ทีส่ดุ 
และเหมาะสมกับลูกคาที่สุดลูกคาบางรายอาจจะตัดสินใจใชสินคาและบริการ เน่ืองจากพอใจที่ ไดรับ      
ขอมูลดานลบก็เปนได   
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          4. การรับฟง (Listening) โดยรับฟงปญหาหรือขอรองเรียนตางๆ ที่เกิดจากลูกคาอยางเต็ม       
ใจไมตีโพยตีพายหรือแสดงกิริยาทาทางไมพอใจลูกคา ขอใหรับฟงและพรอมที่จะใหขอมูลหรือ เหตุผล      
ตอกรณีที่ลูกคาไมพอใจในสินคาหรือบริการตางๆ และหากสถานการณไมดีข้ึน ขอใหคุณ แสดงให        
ลูกคาเห็นวาคุณรูสึกเสียใจและแจงใหลูกคาทราบวาจะไมมีเหตุการณเชนน้ีเกิดข้ึนในคราวตอไป 
บางครั้งการยอมรับผิด  ในปญหาน้ันๆ ทั้งที่ตนไมใชผูผิด อาจเปนวิธีการที่ดีที่สุดที่จะยุติ ปญหา       
ที่เกิดข้ึน   
          5. ความกระตือรือรน (Energetic) จะทําใหแสวงหาวิธีการหรือเทคนิคในการใหบริการแก     
ลูกคาเพื่อใหลูกคาไดรับบริการและสินคาที่ดีที่สุด รวมไปถึงจะทําใหขวนขวายที่จะเรียนรูระบบงาน
หรือข้ันตอนการทํางานตางๆอยูเสมอๆ เพื่อที่วาจะไดมีขอมูลที่ถูกตองเปนปจจุบันและมี ความพรอม
ที่จะตอบขอซักถามตางๆ เมื่อลูกคาซักถาม ไมใชใหขอมูลผิดๆถูกๆแบบขอไปที โดยไมสนใจวาขอมูล
ที่ใหไปจะผิดถูกอยูอยางไร  

อาภรณ ภูวิทยพันธุ (2549, หนา12-13)  ไดกลาวถึงองคประกอบของ Service Mind       
อยูที่ถอยคําหลักสองคํา คือ บริการ อันหมายถึงการให  หรือตอบสนอง เมื่อรวมกับจิตใจ จึงมี
ความหมายวา จิตใจของการเปนผูให หากมีจิตใจที่สํานึกถึงภาระหนาที่ของตนแลว ภาวะแหงจิต    
จะสงผลหรือผลักดันใหเกิดพฤติกรรมที่แสดงออกตอกลุม บุคคล ที่อยูรอบขาง สวนเหตุจูงใจของการ
มี Service Mind ซึ่งจากผลการศึกษาถึงพฤติกรรมการ แสดงออก พบวา ความปรารถนาของการ      
เปนผูใหจะสงผล ดังน้ี  
  1.  แสดงออกถึงความพรอมและเต็มใจใหบริการผูรับบริการกอนเสมอ   
  2.  ควบคุมกิริยาทาทางและนํ้าเสียงไดเหมาะสมเมื่อผูรับบริการซักถามขอมูลบอยครั้ง   
  3.  รับฟงขอรองเรียนโดยไมแสดงกิริยาหรือถาเสียงไมพอใจ     

4.  มีเทคนิคและคําพูดในการสรางความคุนเคยและไดรับความไววางใจ     
5.  หาวิธีปรับปรุงข้ันตอนการใหบริการอยูเสมอ     
6.  เสนอแนะบุคคลที่สามารถใหบริการในเรื่องที่ไมเกี่ยวของกับงานได     
7.  แสวงหาโอกาสรับฟงขอมูลยอนกลับจากผูรับบริการในการใหบริการ     
8.  มีเทคนิคและวิธีการใหบริการที่หลากหลาย     
9.  ใหบริการหรือชวยเหลือในเรื่องที่ไมใชงานซึ่งรับผิดชอบได     
10. รับฟงปญหาหรือขอสงสัยจากผูรับบริการที่แสดงความไมพอใจ 
11. ใหคําปรึกษาแกผูอื่นถึงเทคนิคในการใหบริการแกลูกคาที่ยากจะจูงใจ     
12. แสวงหาแนวทางและเทคนิคในการพัฒนาปรับปรุงการทํางานอยูเสมอ 

 

หลักการสรางจิตสํานึกในการใหบริการ   
  การสรางจิตสํานึกที่ดีในการใหบริการของพนักงาน เปนสิ่งที่มีความจําเปนสําหรับองคกรผู
บริหารจึงตองคํานึงถึงการปลูกฝงจิตสํานึกที่ดี เพื่อสงเสริมใหพนักงานปฏิบัติงานอยางมี ประสทิธิภาพ 
มีเปาหมายในการทํางานที่ชัดเจน มีความรับผิดชอบในการทํางาน ซึ่งไดมีนักวิชาการกลาวถึงหลักของ
จิตสํานึกในการใหบริการไว  ดังน้ี   

อลงกต  วรกี  (2548, หนา38 - 40) ไดกลาวถึงหลักการสรางจิตสํานึกในการใหบริการ     
ที่ซอนอยูในหัวใจของงานบริการ และสวนหน่ึงของความสําเร็จในงานบริการ ก็คือ การมีจิตสํานึกใน



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

10 

 

การใหบริการ ดังน้ัน ผูที่ทําหนาที่บริการไดดีน้ันจําเปนที่จะตองมีจิตสํานึกในการบริการที่ดีดวยและ
หลักในการสรางจิตสํานึกในการใหบริการในทางที่ถูกที่ควร มีดังน้ี       

1. สัมผัสประชาชนกอน ไมไดแปลวาเอื้อมมือไปแตะตองตัวประชาชนกอนแตหมายถึง     
การย่ืนไมตรีจิต หรือ กลาวทักทายประชาชนผูมาขอรับบริการกอน  มืออาชีพสวนมากจะมีสังหรณ 
(Sense) และดูออกวา ใครคือประชาชนที่ตองการความชวยเหลือ หรือดูแล และเขาก็จะรีบย่ืนมือ
ออกไปสัมผัสประชาชนกอน โดยไมตองรอใหประชาชนคนน้ันเปนฝายย่ืนมือมาไถถาม  ประชาชนจะ
เกิดความอบอุนบอก ความตองการและเปดโอกาสใหเจาหนาที่ไดบริการจนเกิดเปนความประทับใจ  
แตสวนมากในเวลาน้ี เจาหนาที่ผูใหบริการมักจะรอใหประชาชนเดินเขามาหาและเอย ถามกอนเสมอ  
ที่เปนเชนน้ี เพราะเขาคิดวาหนาที่ของเขา คือ การต้ังหลัก และ “ต้ังปอม” คอย บริการอยูใน       
เคานเตอร หรือใน “คอก” ของตัวเองเทาน้ัน หนาที่ของประชาชน คือ เดินเขามาหา และถามกอน 
เพราะมีปายเขียนบอกเอาไวชัดเจนแลว ตรงน้ี คือฝายตอนรับหรือประชาสัมพันธ หรือ หนวยบริการส
วนหนา (Counter Service) ฉะน้ัน ใครไมถาม เขาก็ไมตอบ ใครไมเขามายืนติด หนาเคานเตอร และ
แสดงตัววาขอรับบริการ เขาก็จะไมย้ิมให และหากใครมายืนเควงควางทําหนาเหลอหลา หรือเซอๆ   
ซาๆ อยูตรงบริเวณใกลเคียงเขาก็จะมองผานทะลุไปเหมือนไมมีใครมายืนอยูตรงน้ันเลย 
 

ผลของการมีจิตสํานึกในการใหบริการ   
 เทื้อน  ทองแกว (2552, หนา1-3) บุคลากรในหนวยงานไมวาของรัฐและเอกชน มีการต่ืนตัว

ในการใหบริการกันอยางกวางขวาง หากลยุทธตาง ๆ มาใหบริการ และถือหลักการวาการใหบริการ   
ที่ดีตอทุกคนที่มาใชบริการ คือ ปจจัยความสําเร็จ โดยปลูกฝงใหทุกคนในองคการมีหัวใจบริการ 
(Service Mind) เปนหลักยึดสําหรับสรางความตระหนักใหเกิดข้ึนในจิตใจของผูใหบริการทุกคน   
  1.  การที่บุคคลมีหัวใจบริการ ชวยใหเกิดผลดีตอคนอืน่ตอตนเอ และตองานที่ทํา ผูรับบริการ
มีความพึงพอใจ ผู รับบริการทุกคนมีความตองการตรงกันในการติดตอรับบริการไมวาจะเปนของ
ราชการหรือเอกชน คือตองการความรวดเร็ว ย่ิงภาวะการแขงขันยุคปจจุบัน ความ รวดเร็วของการ
ปฏิบัติงาน ความรวดเร็วของการใหบริการจากการติดตอจะเปนที่พึงประสงคของ ทุกฝาย ดังน้ัน    
การใหบริการที่รวดเร็วจึงเปนที่ประทับใจ เพราะจะไมตองเสียเวลารอคอย สามารถ ใชเวลาได         
คุมคาในชวงเวลาสั้นๆ สามารถทํางานไดหลายอยาง ทําใหสามารถเพิ่มปริมาณและ คุณภาพของงาน
ได 
   1.1 ประหยัดเงินและเวลา การใหบริการที่รวดเร็ว ชวยใหประหยัดเงินในการจาง
หรือใชจายการใหบริการ เชนแทนที่จะใชเงินจางบุคคลทํางาน 3 วัน แตผูใหบริการทํางานดวยใจ    
การใหบริการดวยความซื่อสัตยรวดเร็ว ทําใหการใชจายเงินนอยลง เพราะงานเสร็จเร็วทําใหทุกฝาย 
ประหยัดเงินและเวลาและทําใหผูมารับบริการสามารถปฏิบัติงานอื่นไดอีก จึงจะสามารถเพิ่มคุณคา 
และรายไดใหกับทุกฝาย 
 

   1.2 เกิดความรูที่ดีตอผูใหบริการ ผูมาติดตอขอรับบริการเมื่อผลลัพธเกิดข้ึนเร็ว
และดวยใจบริการที่ ดี จะสรางสัมพันธที่ ดีซึ่งกันและกัน ระหวางผู ให บริการและผู รับบริการ             
ผูรับบริการจะเกิดความประทับใจ และยินดีที่จะกลับมาติดตอและมารับบริการอีก และยังจะนําผลที่
เกิดข้ึน หรือความประทับใจที่มีไปบอกตอเปนการชวยประชาสัมพันธอีกทางหน่ึง 
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สรุปจิตสํานึกการใหบริการ หมายถึง ลักษณะของจิตที่มีทั้งความตระหนัก การเตรียมตัวและ

ต่ืนตัว พรอมที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งแวดลอม มีการไตรตรองพิจารณาใครครวญถึงผลดีและ 
ผลเสียของการกระทําอยูเสมอ จิตสํานึกในการใหบริการ 

  

2. แนวคดิเกี่ยวกบัการใหบริการ 
 
การใหบริการ      

 

1.2  การใหบริการ”ตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2539 ไดใหความหมายของ  
การบริการหมายถึง งานที่ปฏิบัติรับใชหรือ งานที่ใหความสะดวกตางๆ    

จิตตินันท  เดชะคุปต (2540, หนา 6) การบริการตรงกับภาษาอังกฤษวา “Service” ใน
ความหมายที่วาเปนการกระทําที่ เปยมไปดวยความชวยเหลือ การใหความชวยเหลือ การดําเนินการ
ที่เปนประโยชน  

วีระพงษ  เฉลิมวิระรัตน (2542, หนา7) ไดกลาวถึงการบริการ เปนสิ่งที่จับ สัมผัส แตะตอง   
ไดยาก และเปนสิ่งที่เสื่อมสูญสลายไปไดงาย บริการ จะไดรับการทําข้ึน (โดยจากบริกร) และสงมอบสู
ผูรับบริการ (ลูกคา) เพื่อใชสอยบริการน้ันๆ โดยทันที หรือในเวลาเกือบจะทันทีทันใดที่มีการใหบริการ
น้ัน   

จิตตินันท  เดชะคุปต (2549, หนา 7) ไดกลาวถึงการบริการ”ไมใชสิ่งที่มีตัวตน แตเปน
กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่เกิดข้ึน จากการ ปฏิสัมพันธระหวางผูที่ตองการใชบริการ 
(ผูบริโภค/ลูกคา/ผูรับบริการ) กับผูใหบริการ (เจาของกิจการ/ พนักงานงานบริการ/ระบบการจัดการ
บริการ) หรือในทางกลับกัน ระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ ในอันที่จะตอบสนองความตองการ
อยางใดอยางหน่ึง ใหบรรลุผลสําเร็จ ความแตกตางระหวางสินคาและ การบริการ ตางก็กอใหเกิด
ประโยชนและความพึงพอใจแกลูกคาที่มาซื้อ โดยที่ธุรกิจบริการจะมุงเนน การกระทําที่ตอบสนอง
ความตองการของลูกคา อันนําไปสูความพึงพอใจที่ไดรับบริการน้ัน ในขณะน้ี ธุรกิจทั่วไป มุงขาย
สินคาที่ลูกคาชอบและทําใหเกิดความพึงพอใจที่ไดเปนเจาของสินคาน้ัน  

สุมนา อยูโพธ์ิ (2544, หนา 6) ไดกลาวถึงการบริการ หมายถึง กิจกรรมประโยชนหรือความ
พอใจซึ่งไดเสนอเพื่อขาย หรือกิจกรรมที่ จัดข้ึนรวมกับการขายสนคา 

คริสโตเฟอรเอช เลิฟล็อค และลอเรน ไรท (2546, หนา 4) ไดกลาวถึงการบริการไว 2 อยาง 
ดังน้ี  

1 บริการเปนปฏิกิริยาหรือการปฏิบัติงานที่ฝายหน่ึงเสนอใหกับฝายอื่น แมวากระบวนการ 
(Process) อาจผูกพันกับตัวสินคาก็ตาม แตปฏิบัติการก็เปนสิ่งที่มองไมเห็น จับตองไมไดและ ไม
สามารถครอบครองได  

2 บริการเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สรางคุณคาและจัดหา คุณประโยชน (Benefits) ใหแก 
ลูกคาในเวลาและสถานที่เฉพาะแหง อันเปนผลมาจากการที่ ผูรับบริการหรือผูแทนนําเอา ความ
เปลี่ยนแปลงมาให  
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วัชราภรณ  สุริยาภิวัฒน (2546, หนา 15) ไดกลาวถึงการบริการ หมายถึง กิจกรรมที่
หนวยงานที่เกี่ยวของ จัดข้ึนเพื่อใหแกสมาชิกตาม ความสามารถและหนาที่ของแตละหนวยงาน     
โดยอาศัยความตองการของสมาชิกที่ไดรับบริการจาก หนวยงานที่เกี่ยวของ เปนแนวทางในการ
ดําเนินโครงการในระยะตอไป พรอมทั้งใหเกิดความพอใจแก สมาชิก  

วีระรัตนกิจ เลิศไพโรจน  (2548, หนา 14) ไดกลาวถึงการบริการ หมายถึง การกระทํา 
พฤติกรรม หรือการปฏิบัติการที่ฝายหน่ึงเสนอใหอีกฝาย หน่ึง โดยกระบวนการที่เกิดข้ึนน้ัน  

ฉัตยาพร เสมอใจ, 2547, หนา 14) ไดกลาวถึงการบริการ หมายถึง กิจกรรมประโยชนหรือ
ความพึงพอใจที่จัดทําข้ึนเพื่อเสนอขาย หรือกิจกรรมที่  จัดทําข้ึนรวมกับการขายสินคา จาก
ความหมายดังกลาว สามารถ อธิบายไดวา การบริการแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ  

1. ผลิตภัณฑบริการ เปนกิจกรรมผลประโยชนหรือความพึงพอใจที่ผูขายจัดทําข้ึนเปน 
ผลิตภัณฑรูปแบบหน่ึงเพื่อสนองความตองการแกผูบริโภค เชน การนวดเพื่อผอนคลาย กลามเน้ือ การ
ตรวจและรักษาโรค การจัดที่พักในรูปแบบตางๆ การใหความรูและพัฒนาทักษะ ในสถานศึกษาตางๆ 
การใหคําปรึกษาในการบริหารธุรกิจ หรือการใหความบันเทิงในรูปแบบ ตางๆ  

2. การบริการสวนครบ เปนกิจกรรมผลประโยชนหรือความพึงพอใจที่ผูขายจัดทําข้ึน เพื่อ
เสริม กับสินคาเพื่อใหการขายและใหสินคามีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เชน บริการติดต้ังเครื่องซักผา 
หลังการขาย การตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศตามระยะเวลา หรือการใหคําแนะนําในการใชงาน 
เครื่องพิมพใหมีประสิทธิภาพ หรือการฝกอบรมใชเครื่องจักรในการผลิตใหกับลูกคา  

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547, หนา 18) ไดกลาวถึงการบริการ หมายถึง กิจกรรมของ
กระบวนการที่สงมอบสินคาที่ไมมีตัวตน (Intangible Good) ของธุรกิจใหกับผูรับบริการ โดยสินคาที่
ไมมีตัวตนน้ัน จะตองตอบสนองความตองการของผูรับบริการจน นําไปสูความพึงพอใจไดยาก  

วีระพงษเฉลิม  จิระรัตน (2543, หนา 6-7) ไดกลาวถึงการบริการ หมายถึง กระบวนการหรือ
กระบวนกิจกรรม ในการสงมอบบริการจากผูใหบริการ (บริกร) ไปยังผูรับบริการ (ลูกคา) หรือ
ผูใชบริการโดยบริการเปนสิ่งที่จับ สัมผัส หรือแตะตองไดยาก แต เปนสิ่งที่สูญสลายไดงาย บริการจะ
ไดรับการทําข้ึนโดยบริกร และจะสงมอบสูผูรับบริการ (ลูกคา) เพื่อใช สอยบริการน้ันๆ โดยทันทีหรือ
ในเวลาเกือบจะทันทีทันใดที่มีการใหบริการหรือเกิดการบริการข้ึน”  
 

สุนันทา ทวีผล (2550, หนา 13) กลาวถึงการใหบริการ สรุปไดดังน้ี  
1. หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลสวนใหญ กลาวคือ ประโยชนและ บริการ

ที่องคการจัดใหน้ันจะตองตอบสนองความตองการของบุคคลเปนสวนใหญหรือทั้งหมดมิใช เปนการ
จัดใหแกบุคคลกลุมใดกลุมหน่ึงโดยเฉพาะ มิฉะน้ันแลวนอกจากจะไมเกิดประโยชนสูงสุด ในการ
เอื้ออํานวยประโยชนและบริการแลวยังไมคุมคากับการดําเนินงานน้ัน ๆ  

2. หลักความสม่ําเสมอ กลาวคือ การใหบริการตองดําเนินการอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ
มิใชทํา ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผูบริการหรือผูปฏิบัติ 

3. หลักความเสมอภาค บริการที่จัดน้ันจะตองใหแกผูมาใชบริการทุกคนอยางเสมอภาค และ
เทาเทียมกัน  
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4. หลักความประหยัด คาใชจายที่ตองใชในการบริการจะตองไมมากจนเกินกวาผลที่จะ 
ไดรับ  

5. หลักความสะดวก บริการที่จัดใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะปฏิบัติไดงาย 
สะดวก สบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไมมากนัก ทั้งยังไมเปนการสรางภาระ ยุงยากใจใหแกผูบริการ 
หรือผูใชบริการมากจนเกินไป  

สมิต สัชฌุกร (2542, หนา 13 อางถึงใน สุนันทา ทวีผล, 2550, หนา 14) ไดกลาวถึง     
การบริการ หมายถึง การปฏิบัติงานที่กระทําหรือติดตอเกี่ยวของกับผูใชบริการ การใหบุคคลตาง ๆ 
ไดใช ประโยชนในทางใดทางหน่ึง ทั้งดวยความพยายามใด ๆ ก็ตามดวยวิธีการหลากหลายในการทํา
ให บุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดรับความชวยเหลือจัดไดวาเปนการใหบริการทั้งสิ้น การจัดอํานวย 
ความสะดวก การสนองความตองการของผูใชบริการก็เปนการใหบริการ การใหบริการจึงสามารถ 
ดําเนินการไดหลากหลายวิธี จุดสําคัญคือ เปนการชวยเหลือและอํานวยประโยชนแกผูใชบริการ 
  เลื่อมใส ใจแจง (2546, หนา 31 -34) ไดเสนอแนวความคิดในการบริการประชาชนที่ดี    
และมีคุณภาพตองอาศัยเทคนิค กลยุทธ ทักษะที่จะทําใหชนะใจผูรับบริการ ซึ่งสามารถกระทําได    
ทั้งกอนการติดตอระหวางการติดตอและหลักการติดตอโดยไดรบัการบริการจากตัวบุคคลทุกระดับ ใน
องคกร รวมทั้งผูบริหารขององคกรน้ัน ๆ ทั้งน้ีการบริการที่ดี จะเปนเครื่องมือชวยใหผูติดตอรับ 
บริการเกิดความเช่ือถือ ศรัทธา และสรางภาพลักษณ ซึ่งจะมีผลในการใชบริการตาง ๆ ในโอกาส 
หนาตอไป 
 

ความสําคัญของการบริการ  
สมิต สัชฌุกร  (2542,หนา14-15) ไดกลาวถึงความสําคัญของการบริการวา การขายสินคา

หรือผลิตภัณฑใดๆ ก็ตาม จะตองมีการบริการรวมอยูดวยเสมอ กรณีเปนองคกร หรือธุรกิจบริการ ตัว
บริการน่ันเองคือสินคา การขายจะประสบความสําเร็จไดตองมีการบริการที่ดีธุรกิจ การคาทั้งในภาค
ราชการหรือภาคธุรกิจเอกชนจะอยูไดตองทําใหเกิดการ “ขายซา” คือตองรักษาลูกคา กลุมเดิมไวและ
เพิ่มลูกคารายใหมใหไดการบริการที่ดีจะชวยรักษาลูกคาเดิมไวไดทําใหเกิดการขายชา หรือการ
กลับมาใชบริการอีกและมีการชักนําใหมีลูกคาหรือผูมาใชบริการกลุมใหมๆ เกิดข้ึน ตามมา 
ความสําคัญของการบริการ) อาจพิจารณาไดใน 2 ดาน ดังน้ี  

1. บริการที่ดีจะสงผลใหผูรับบริการมีความรูสึกชอบหรือพึงพอใจ ทั้งตอตัวผูใหบริการและ 
หนวยงานที่ใหบริการ ดังน้ี  

1.1 มีความช่ืนชมในตัวผูใหบริการ  
1.2 มีความนิยมในหนวยงานที่ใหบริการ  
1.3 มีความระลึกถึงและยินดีมาขอรับบริการอีก  
1.4 มีความประทับใจที่ดีไปอีกนาน 
1.5 มีการบอกตอไปยังผูอื่นหรือแนะนําใหมาใชบริการเพิ่มข้ึน  
1.6 มีความภักดีตอหนวยบริการที่ใหบริการ  
1.7 มีการพูดถึงผูใหบริการและหนวยงานในทางที่ดี  

2. บริการที่ไมดีจะสงผลใหผูรับบริการมีความรูสึกไมชอบหรือไมพึงพอใจ ทั้งตอตัวผู
ใหบริการ และหนวยงานที่ใหบริการ ดังน้ี  
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2.1 มีความรังเกียจตัวผูใหบริการ  
2.2 มีความเสื่อมศรทัธาในหนวยงานที่ใหบริการ  
2.3 มีความผิดหวังและไมมาใชบริการอีก  
2.4 มีความรูสึกที่ไมดีตอการบริการของหนวยงานไปอีกนาน  
2.5 มีการบอกตอไปยังผูอื่นหรือแนะนําไมใหผูอื่นมาใชบริการ  
2.6 มีการพูดถึงผูใหบริการและหนวยงานในทางที่ไมดี ดังที่กลาวมาขางตนเปนสิ่งที่

ช้ีใหเห็นถึงความเจริญและความเสื่อมอันเปนผลมาจากการ ใหบริการที่ดีและไมดีซึ่งเปนความสําคัญ
อยางมากตอการใหบริการ 5. องคประกอบของระบบบริการ มีดังน้ี  

1. ผูรับบริการ คือผูที่เขามาใชบริการและแจงความจํานงในเรื่องบริการตางๆ  
2. ผูปฏิบัติงานบริการ คือ ผูที่ใหบริการ หรือ ผูที่รับความจํานงน้ันๆไปปฏิบัติให  

ตรงความ ตองการมากที่สุด  
3. องคการบริการ คือ หนวยงาน สวนงานที่ใหบริการ  
4. ผลิตภัณฑบริการ คือ สิ่งที่จับตองไดและเปนสิ่งที่จับตองไมได  
5. สภาพแวดลอมของการบริการ คือ องคประกอบดานตางๆ ที่มีสี่วนเกี่ยวของ     

ในการ ใหบริการ ลักษณะของการบริการ ดังน้ี  
1. สาระสําคัญของความไววางใจ ( trust )  
2. สิ่งที่จับตองไมได ( intangibility)  
3. ลักษณะที่แบงแยกออกจากกันไมได ( inseparability )  
4. ลักษณะที่แตกตางไมคงที่ (heterogeneity)  
5. ลักษณะที่ไมสามารถเก็บรักษาไวได (perish ability)  
6. ลักษณะที่ไมสามารถแสดงความเปนเจาของได (non-ownership  
 

ลักษณะของการใหบริการ  
(สุพรรณีอินทรแกว, 2549) ไดใหความหมายลักษณะการใหบริการ หมายถึงธุรกิจหรือองคกร

สามารถใหการบริการแกลูกคา ผูมาใชบริการโดยอาศัยวิธีการหรือเครื่องมือ ตางๆ ดังน้ี  
1. การใหบริการโดยอาศัยคนเปนหลัก หรือแบบพบหนา(Face to Face) เปน

วิธีการที่ดีกวา วิธีอื่น เพราะการใชคนในการใหบริการสามารถปรับเปลี่ยนการบริการใหเหมาะสมกับ
ลูกคาหรือ ผูรับบริการแตละรายไดและลักษณะของการบริการจะเปนแบบใกลชิด ดังน้ันหากธุรกิจ
หรือองคกรใดมี พนักงาน เจาหนาที่ที่ใหบริการไดดีลูกคา ผูรับบริการจะประทับใจ ก็จะทําใหธุรกิจ
หรือองคกรน้ัน ประสบความสําเร็จไดไมยาก แตวิธีการน้ีมีขอจํากัดในเรื่องของความแตกตางในการ
ใหบริการ ณ เวลาที่ ตางกัน เน่ืองจากการใหบริการจะไมเหมือนกัน มาตรฐานการใหบริการในแตละ
ครั้งก็ไมเทากัน  

2. การใหบริการดวยอุปกรณอีเล็กทรอนิกสปจจุบันนับวามีความสําคัญมาก
เน่ืองจากการ เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตางๆ ที่มีการพัฒนาเพื่อสนองความตองการใหลูกคา 
ผูรับบริการสามารถ บริการไดดวยตนเอง (Self Service) และมีตนทุนการใหบริการตํ่ากวาการใชคน
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ใหบริการซึ่งการ ใหบริการแตละครั้งจะมีมาตรฐานเทากัน แตการใหบริการดวยวิธีน้ีมีขอจํากัดในเรื่อง
การปรับรูปแบบ การใหบริการตามความตองการของลูกคาแตะละรายไดยาก  
 
หลักการที่ดีของงานบริการ  

จรัส สุวรรณมาลา (2539 อางถึงใน สุนันทา ทวีผล 2550, หนา 14 -15) ไดกลาวถึง    
ลักษณะการใหบริการที่มีคุณภาพ โดยมีตัวแปรที่จะนํามาใชในการกําหนดคุณภาพของบริการ      
ดังน้ี  

1. ความถูกตองตามกฎหมาย หมายถึง บริการที่จัดใหมีข้ึนตามกฎหมาย โดยเฉพาะ บริการที่
บังคับใหประชาชนตองมาใชบริการ เชน บริการรับชําระภาษีอากรจําเปนตองควบคุมให ถูกตองตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเปนสําคัญ  

2. ความเพียงพอ หมายถึง บริการที่มีจํานวนและคุณภาพเพียงพอกับความตองการของ 
ผูรับบริการ ไมมีการรอคอยหรือเขาคิวเพื่อขอรับบริการ 

3. ความทั่วถึง เทาเทียม ไมมีขอยกเวน ไมมีอภิสิทธ์ิ หมายถึง บริการที่ดีตองเปดโอกาส      
ใหประชาชนในทุกพื้นที่ กลุมอาชีพ เพศ วัย ไดใชบริการประเภทเดียวกัน คุณภาพเดียวกันไดอยาง 
ทั่วถึงเทาเทียมกัน โดยไมมีขอยกเวน  

4. ความสะดวก รวมเร็ว เช่ือถือได หมายถึง การใหบริการที่ดีมีคุณภาพน้ันจะตองมี ลักษณะ
ที่สําคัญ ดังน้ี  

4.1 ผูใชบริการจะตองไดรับความสะดวก คือ สามารถใชบริการได ณ ที่ตาง ๆ และ 
สามารถเลือกใชวิธีการไดหลายแบบตามสภาพของผูใชบริการ นอกจากน้ันความสะดวกอาจ พิจารณา
ไดจากกระบวนการใหบริการ เชน การจัดใหมีจุดให -รับบริการเพียงจุดเดียว (One -Stop Service)  

4.2 ความรวดเร็ว หมายถึง ประชาชนตองไดรับการบริการทันที โดยไมตองรอคิว 
คอยรับบริการนานเกินสมควร  

4.3 ความนาเช่ือถือไดของระบบบริการ หมายถึง บริการที่มีคุณภาพจะตองมี    
ความตอเน่ืองสม่ําเสมอ มีระเบียบแบบแผนการใหบริการที่แนนอน คาดการณลวงหนาไดแนนอน 
เปนที่พึ่งพาของผูรับบริการไดเสมอ และมีโอกาสเกิดความผิดพลาดนอยที่สุด  

5. ความไดมาตรฐานทางเทคนิคหรือมาตรฐานทางวิชาการ หมายถึง การใหบริการ ประเภท
ที่ตองอาศัยความรูความชํานาญทางเทคนิคหรือทางวิชาการ เชน การเงินการบัญชีบริการ           
ทางการแพทย เศรษฐกิจ กฎหมาย ฯลฯ บริการดังกลาวน้ีจะมีคุณภาพดีก็ตอเมื่อมีบุคลากรและ 
กระบวนการใหบริการที่ไดมาตรฐานทางเทคนิคและวิชาการ  

6. การเรียกเก็บคาบริการที่เหมาะสมตนทุนการใหบริการตํ่าหมายถึง การใหบริการของ     
รัฐประเภทที่มีการเรียกเก็บคาบริการจากผูรับบริการตองมีคาบริการที่เหมาะสมและตองมีระบบ    
การจัดบริการที่มีประสิทธิภาพ มีตนทุนการดําเนินงานตํ่า เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพดี 
และมีคาบริการที่ไมสูงเกินไป 
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วิธีบริการประทับใจ  
ปรัชญา เวสารัชช (2540, หนา 30 - 44 อางถึงใน สุนันทา ทวีผล, 2550, หนา 16)          

ไดกลาวถึงวิธีการบริการประทับใจ ไววาเมื่อพิจารณาถึงวิธีการบริการประทับใจ ซึ่งไดมีผูกลาวไววา 
ดังน้ี ไดกลาว เกี่ยวกับบริการประทับใจวา คําวา ประทับ หมายถึง การติด ยึดแนน หรือฝง ประทับใจ 
หมายถึง ความรูสึกที่ฝงแนนในใจของคนเรา บริการประทับใจจึงหมายถึง บริการที่ผูรับเกิดความรูสึก
บางอยางที่ฝงแนน ยากที่จะ ถายถอนหรือยากที่จะเปลี่ยนแปลงงาย ๆ หากบริการที่ดีเปนที่พึงพอใจ 
ก็ทําใหผูรับบริการเกิด ความประทับใจในทางที่ดี คือ เกิดความสุข ความพอใจ ความชอบพอ      
ความช่ืนชม อยากรับบริการอีก แลวก็จะพูดชมใหผูอื่นฟง รวมทั้งพูดปกปองหากมีใครมาตําหนิบริการ
ของพนักงานที่เขาประทับใจ น้ัน ทั้งน้ีก็เพราะพนักงานบริการไดสรางภาพลักษณอันเปนที่ประทับใจ
ในทางที่ช่ืนชมยกยอง โดยสรุปหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการทําใหประชาชนผูใชบริการจะเกิดความ
ประทับใจ เกิดความพอใจ หรือความรูสึกที่ดีตอบริการไดน้ัน ประชาชนตองมีความสะดวกใจ        
ในการรับบริการ กลาวคือ มารับบริการไดสะดวก ปราศจากขอสงสัยหรือ สับสนในการรับบริการ
ไดรับการปฏิบัติ จากพนักงานผูบริการดวยความรวดเร็ว เรียบรอย สุภาพ ไดรับความชวยเหลือช้ีแนะ
ไดรับ ความเอาใจใสเปนอยางดี รวมทั้งเกิดความสบายหูสบายตาเมื่อไดมาสัมผัสกับหนวยบริการและ 
พนักงานที่บริการ สิ่งที่ตองตระหนักต้ังแตตน คือความประทับใจน้ันเปนเรื่องของความรูสึกของแตละ
คน ที่ไมเหมือนกัน อันเน่ืองมาจากความตองการ ความคาดหวัง และพื้นเพประสบการณของมนุษยที่
ไมเหมือนกันและที่สําคัญก็คือ ความประทับใจมิไดเกิดจากการใครครวญใชเหตุผลตามขอเท็จจริง    
แตเกิดจากอารมณสิ่งที่ประชาชนไดสัมผัสจากการบริการของรัฐน้ันคือ กระบวนการการบริการ     
และการที่ไดรับการปฏิบัติจากพนักงานที่ใหบริการ  

1. กระบวนการบริการ ความประทับใจที่ดีของผูรับบริการยังข้ึนกับกระบวนการ การบริการ
ที่รวดเร็ว ชัดเจน มีระเบียบ มีประสิทธิภาพ ถูกตอง โปรงใส และสะดวก  

2. พนักงานที่บริการ พฤติกรรมและวิธีการบริการของพนักงานที่บริการมีความสําคัญ       
มากที่สุดในการสรางความประทับใจในการบริการประชาชน ทั้ ง น้ีเพราะประชาชนไดรับ 
ประสบการณโดยตรงจากการสัมผัสกับพนักงานที่บริการประชาชนโดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศไทย 
ซึ่งยังมิไดพัฒนาเทคโนโลยีบริการซึ่งลดโอกาสสัมผัสติดตอโดยตรงระหวางพนักงานที่บริการ         
กับประชาชนเรื่องที่จะทําใหประชาชนเกิดความประทับใจที่ ดี (หรืออาจเกลียดชังประทับจิต         
ถาได บริการไมดี) 

สรุปการบริการ เปนกิจกรรมการกระทําและการปฏิบัติที่ผูใหบริการจัดทําข้ึนเพื่อเสนอขาย 
และสงมอบสูผูรับบริการหรือเปนกิจกรรมที่จัดทํา ข้ึนรวมกับการขายสินคาเพื่อสนองความตองการ
และสรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการอยาง ทันทีทันใด ลักษณะของการบริการมีทั้งไมมีรูปรางหรอื
ตัวตน ไมสามารถสัมผัสหรือจับแตะตองไดและ เปนสิ่งที่เสื่อมสูญสลายไดงายแตสามารถนํามาซื้อขาย
กันได 
 
 
 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

17 

 

2. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ 
คุณภาพการใหบริการ 
สุนันทา ทวีผล (2550, หนา 19 -20) ไดกลาวถึงคุณภาพการใหบริการวา ในการพิจารณา

ความสําคัญของบริการ อาจพิจารณาไดใน 2 ดาน ไดแก  
1. ถามีบริการที่ดีจะเกิดผลอยางไร  
2. ถาบริการไมดีจะมีผลเสียอยางไร บริการที่ดีจะสงผลใหผูรับบริการมีทัศนคติ อันไดแก 

ความคิด และความรูสึก ทั้งตอตัว ผูใหบริการและหนวยงานที่ใหบริการเปนไปในทางบวก คือ 
ความชอบ ความพึงพอใจ ดังน้ี 

1. มีความช่ืนชมในตัวผูใหบริการ  
2. มีความนิยมในหนวยงานที่ใหบริการ  
3. มีความระลึกถึงและยินดีมาขอรับบริการอีก  
4. มีความประทับใจที่ดีไปอีกนานแสนนาน  
5. มีการบอกกลาวไปยังผูอื่นแนะนําใหมาใชบริการเพิ่มข้ึน  
6. มีความภักดีตอหนวยงานที่ใหบริการ  
7. มีการพูดถึงผูใหบริการและหนวยงานในทางที่ดี บริการที่ไมดีจะสงผลใหผูบริการ

มีทัศนคติทั้งตอตัวผูใหบริการและหนวยงานที่ ใหบริการเปนไปในทางลบ มีความไมชอบและความไม
พึงพอใจ ดังน้ี  

1. มีความรังเกียจตัวผูใหบริการ  
2. มีความเสื่อมศรัทธาในหนวยงานที่ใหบริการ  
3. มีความผิดหวัง และไมยินดีมาใชบริการอีก  
4. มีความประทับใจที่ไมดีไปอีกนานแสนนาน  
5. มีการบอกกลาวไปยังผูอื่น ไมแนะนําใหมาใชบริการอีก  
6. มีการพูดถึงผูใหบริการและหนวยงานในทางที่ไมดี พฤติกรรมของผูที่จะทํางาน

บริการไดดี มีดังตอไปน้ี  
อัธยาศัยดี  ผูใชบริการลวนมีความคาดหวังวาผูใหบริการจะใหการตอนรับดวย

อัธยาศัยอันดี ทั้งดวย สีหนา แววตา ทาทาง และคําพูดการตอนรับผูใชบริการดวยใบหนาย้ิมแยมเปน
เสนหที่สําคัญ มีภาษิตจีนกลาวไววา “ย้ิมไมเปน อยาคาขายดีกวา”การมองดวยแววตาที่เปนมิตร    
ฉายแสงของความ เต็มใจใหการตอนรับอยางอบอุนเปนลักษณะที่แสดงออกทางความคิดและ
ความรูสึก   ที่ดี ทาทางที่ กระตือรือรน กุลีกุจอ เปนการสรางความรูสึกประทับใจเมื่อแรกพบกัน    
เมื่อรวมเขากับคําพูดที่ดี มี นํ้าเสียงไพเราะก็จะเปนคุณสมบัติที่ดีในดานพฤติกรรมของผูบริการ  

มีมิตรไมตร ี พนักงานผูใหบริการที่มีการแสดงออกใหผูใชบริการเห็นวา มีมิตรไมตรี
ก็เปนการชนะใจ ต้ังแตตน ความมีมิตรไมตรีจะนําไปสูความสําเร็จในการใหบริการไมวาจะเปนงาน
ประเภทใด การบริการที่ดีบวกกับการใหความชวยเหลือ เล็ก ๆ นอย ๆ กอใหเกิดความพอใจและ
ความช่ืนชอบ ของผูใชบริการ ถาพนักงานผูใหบริการแสดงมิตรไมตรีและพรอมจะใหความชวยเหลือ
แกผูใชบริการ ก็จะเกิดมนุษยสัมพันธในการใหบริการอยางมั่นคงและเกิดมิตรภาพที่ยืนนานเอาใจใส
สนใจงาน 
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ความมุงมั่นในการใหบริการ  มีความสัมพันธกับความเอาใจใสงานเปนอยางมาก 
เพราะหากขาดความเอาใจใสสนใจ งานแลวก็จะเพิกเฉยละเลยในการปฏิบัติงาน หรือทํางานไปเรื่อย 
ๆ เฉ่ือย ๆ เอาดีไมไดการพิจารณา ถึงพฤติกรรมของผูใหบริการวามีความเอาใจใสสนใจงานหรือไม
จะตองดูวามีความจริงจังในการ ทํางานมากนอยเพียงใด บางคนอาจแสดงออกอยางกระตือรือรนตอ
หนาผูบังคับบัญชา แตพอลับตา ผูบังคับบัญชาแลวก็เลิกสนใจงาน หันหลังใหงานไมคิดที่จะปรับปรุง
พัฒนาใหเกิดความสะดวกใน การบริการผูใชบริการ ไมดูแลในเรื่องความสะอาดของสถานที่และ
ผลิตภัณฑอยูในวิสัยที่จะทําได โดยไมตองเสียคาใชจายมาก แตใหผลเปนการสรางภาพลักษณที่ดีแก
หนวยงาน 

 แตงกายสุภาพและสะอาดเรียบรอย พนักงานผูใหบริการจะตองมีบุคลิกภาพดี
เพื่อใหเปนที่นาเช่ือถือไววางใจของผูรับบริการ การแตงกายที่ถูกกาลเทศะเหมาะสมทั้งตอสถานที่
ทํางานและสถานภาพของหนวยงานจะชวยให  เกิดความรูสึกที่ ดีจากผู ติดตอเกี่ยวของดวย          
หากพนักงานผูใหบริการแตงกายสกปรกมีกลิ่นเหม็นคง ไมเปนที่นาพอใจของประชาชนผูรับบริการ
และเกิดความรูสึก สะอิดสะเอียนในการคัดเลือกผูเขา ทํางานจึงตองใหความสําคัญกับการแตงกาย
เปนพิเศษ หากแตงกายไมสุภาพก็จะสองแสดงถึง ความไมใสใจในความถูกตองเหมาะสม  

กิริยาสุภาพ มารยาทงดงาม  ประชาชนผูใชบริการทุกคนตองการติดตอขอรับบริการ
จากผูซึ่งมีกิริยาสุภาพ และรังเกียจ ผูซึ่งมีกิริยาหยาบ การที่พนักงานผูใหการบริการมีกิริยาสุภาพออน
นอมจะเปนเครื่องเชิดหนาชูตา หรือเปนภาพลักษณที่ดีของหนวยงาน นอกจากมีกิริยาสุภาพแลว การ
แสดงออกถึงความมีมารยาท รูจักที่สูงที่ตํ่า ที่ชอบที่ควร นับเปนสิ่งสําคัญที่พนักงานผูใหบริการจะตอง
ตระหนักรูและประพฤติ ปฏิบัติอยางระมัดระวัง หากมีขอผิดพลาดใด ๆ เกิดข้ึนจะนําความเสียหายมา
สูหนวยงานมาก วาจาสุภาพ ไมมีประชาชนผูรับบริการคนใดชอบการพูดกระโชกโฮกฮากพูดหยาบ
คายกาวราวทุกคน ลวนตองการคําพูดที่สุภาพฟงแลวรื่นหู คนที่ไมยอมรับความจริงวาตนพูดไมเขาหู
คน หรือคนเขา รังเกียจที่จะฟงจะไดรับการติฉิน โดยทั่วไปการทํางานที่ตองมีการบริการเปนการให
ความชวยเหลือ ผูอื่นใหเกิดความพึงพอใจจึงตองเปนผูมีวาจาสุภาพ เพื่อใหประชาชนผูใชบริการมี
ความสบายใจที ่จะติดตอขอรับบริการ การคัดเลือกผูเขาทํางานจึงควรจะสัมภาษณเพื่อจะไดสนทนา
ปอนคําถามและ ฟงคําตอบวาบุคคลใดมีการใชถอยคําอยางไร วาจาสุภาพหรือไมเพียงใด  

นํ้าเสียงไพเราะ การแสดงออกทางนํ้าเสียงของแตละคนจะแตกตางกันออกไป     
บางคนพูดมีนํ้าเสียง ชวนฟง นํ้าเสียงแสดงถึงความเต็มใจในการใหความเอื้อเฟอชวยเหลือ ในขณะที่
บางคนมีนํ้าเสียง หวนหรือที่เรียกกันวาพูดไมมีหางเสียง หรือพูดเสียงดุดัน พูดตวัดเสียง ไมวาผูใดจะมี
ธรรมชาติของ เสียงที่เปลงออกมาเปนคําพูดอยางไร การที่จะทํางานบริการไดดีก็จะตองเปนผูมี
นํ้าเสียงไพเราะ แมวาจะไมไพเราะหรือเสียงหวาน เสียงดีอยางนักรองแตจะตองมีนํ้าเสียงชัดเจนและ
ชวนฟงจึงจะมี ความเหมาะสมในการท าหนาที่บริการ  

ควบคุมอารมณไดดี พนักงานผูใหการบริการจะตองมีอารมณมั่นคง เพราะอยูใน
สถานการณที่จะตองพบปะ ผูคนมากหนาหลายตา ซึ่งมีภูมิหลังตาง ๆ กัน ผูรับบริการบางคนมีกิริยาดี 
มีความสุภาพ และม ีความเปนผูดี แตบางคนอาจจะมีกิริยามารยาทไมดี แสดงทาทางหย่ิงยโส พูดจา
โอหัง กาวราว หรือ มีอุปนิสัยใจรอน ตองการบริการที่รวดเร็วทันใจ เมื่อไมไดดังใจอาจพูดตําหนิหรือ
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อาจถึงข้ันขู ตะคอกดวยกิริยาหยาบคาย ในงานที่ตองมีการบริการไมอาจจะแสดงอารมณตอบโตได
พนักงาน ผูใหบริการจะตองควบคุมอารมณดวยความอดทนอดกลั้น  

รับฟงและเต็มใจแกไขปญหา พฤติกรรมที่แสดงออกของพนักงานที่ตองใหการ
บริการจะตองสนองตอบความตองการ ของประชาชนผูใชบริการ ดังน้ัน เมื่อประชาชนผูใชบริการมี
ปญหาหรือขอรองเรียนใด ๆ  พนักงาน ผูใหบริการจะตองแสดงความสนใจรับฟงปญหาเปนเบื้องตนจะ
ดวนบอกปดหรือแสดงทาทีไมสนใจ รับรูปญหายอมไมได นอกจากแสดงความเอาใจใสอยางจริงจัง
แลวจะตองมีความรูสึกเต็มใจที่จะให ความชวยเหลือแกปญหาตาง ๆ ใหแกประชาชนผูรับบริการดวย
เพราะการที่พนักงานผูใหบริการ เพียงแตรับฟงปญหาอยางเดียวยอมไมเปนการเพียงพอ ทั้งจะทําให
ประชาชนผูใชบริการรูสึกวา เปนการรับฟงอยางขอไปที แตถาเมื่อใดที่มีความกระตือรือรนดําเนินการ
แกปญหาจะทําใหประชาชน ผูใชบริการเกิดความประทับใจ  

กระตือรือรน อุปนิสัยที่แสดงออกถึงความกระตือรือรนเปนพฤติกรรมที่ดีอยางย่ิงใน
งานบริการ หาก พนักงานผูทํางานบริการเปนคนเนิบนาบเฉ่ือยแฉะแลวยอมมีลักษณะที่ทําให
ประชาชนผูใชบริการ หมดศรัทธา และไมคาดหวังที่จะไดรับบริการของงานบริการเสียไปแลว        
ยังจะเปนผลใหการบริการ ลาชาและผิดเวลาหรือไมทันกําหนดที่ควรจะเปน 

มีวินัย พนักงานผูใหบริการที่มีระเบียบวินัยจะทํางานเปนระบบมีความคงเสนคงวา
และมีนิสัย ยึดมั่นในคําสัญญาเมื่อหนวยงานมีนโยบายกําหนดไวเปนหลักการวาจะใหบริการแก
ผูรับบริการ อยางใดแลวก็จะปฏิบัติตามกรอบหรือแนวทางที่กําหนดไวโดยเครงครัด ดังน้ัน ในการ
คัดเลือก ผูมีคุณสมบัติในการเปนผูทํางานบริการ จึงควรพิจารณาทดสอบความมีวินัยเปนเรื่องสําคัญ  

ซื่อสัตย การใหบริการจะตองใหความชวยเหลืออยางถูกตองตรงไปตรงมาไมบิดพลิ้ว
หรือใชเลห กลฉอฉล ผูรับบริการทุกคนตองการติดตอสัมพันธกับคนที่ซื่อสัตยและรักษาคําพูด ไมชอบ
ติดตอ กับคนพูดโปปดมดเท็จตลบตะแลง ดังน้ัน พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความซื่อสัตยรักษาคําพูดจึง
เปน สุดยอดปรารถนาของผูใชบริการ กลาวโดยสรุปไดวา นอกจากลักษณะเฉพาะตัวขางตนแลว 
คุณลักษณะอื่น ๆ ที่ดียอมชวย ใหการทํางานบริการดีข้ึนอีก หากไดปฏิบัติอยางจริงจังเปนนิสัยก็จะ
เปนพื้นฐานใหงานบริการ สําเร็จดวยดี และการใหบริการที่ดีและมีคุณภาพจากตัวบุคคล ซึ่งตองอาศัย
เทคนิคกลยุทธ ทักษะ ตางๆ ที่จะทําใหชนะใจลูกคา หรือผูมาใชบริการถือวาไดมีความสําคัญย่ิงใน
ปจจุบันน้ี ในการที่จะ สรางความพึงพอใจและการกลับมารับบริการชํ้าอีกจากผูที่มาใชบริการ 
 

สรุปคุณภาพการใหบริการ นอกจากคุณสมบัติดังกลาวมาน้ัน การใหบริการที่มีคุณภาพจะ
สงผลกับผูบริการและผูรับบริการโดยตรง การใหบริการที่มีคุณภาพจะสงผลกับงานที่รับผิดชอบของบุ
คลคลน้ัน จึงการไดวาคุณสมบัติและคุณภาพการใหบริการมีสวนสําคัญในงานบริการอยางมาก 
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3. แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็นและทัศนคติ  
 

    3.1 ความคิดเห็น 
 
ความหมายของความคิดเห็น 
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520,หนา 3) ไดกลาวถึง ความคิดเห็น ไววาการแสดงออกทางดาน

ทัศนคติอยางหน่ึง แตการแสดงความคิดเห็นน้ันมักจะมีอารมณเปนสวนประกอบ และเปนสวนที่
พรอมจะมีปฏิกิริยาเฉพาะตอสถานการณภายนอก 

สุชา จันทรเอม (2527,หนา 8) ไดกลาวถึง ความคิดเห็น ไววา เปนความรูสึกของแตละบุคคล
แตเปนลักษณะที่ไมลึกซึ้งเทากับทัศนคติ คนเราจะมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน และความคิดเห็นจะ
เปนสวนหน่ึงของทัศนคติ 

อุทัย หิรัญโต (2526, หนา 80-81) ไดกลาวถึง ความคิดเห็นไววาความคิดเห็นของคนมีหลาย
ระดับ คือ ผิวเผินก็มี ลึกซึ้งก็มี สําหรับความคิดเห็นที่เปนทัศนคติน้ันเปนความคิดเห็นลึกซึ้งและติดตัว
ไปเปนเวลานานเปนความคิดทั่วไปไมเฉพาะอยางซึ่งมีประจําของบุคคลทุกทาน สวนความคิดเห็นไม
ลึกซึ้งและเปนความคิดเห็นเฉพาะอยาง มีอยูเปนเวลาอันสั้นเรียกวา Opinion ไมต้ังอยูบนรากฐาน
ของพยานหลักฐานที่เพียงพอแกการพิสูจนความรู แหงอารมณนอย และเกิดข้ึนไดงายแตก็สลาย    
ตัวเร็ว 

กมลรัตน หลาสุวงษ (อางถึงใน สุพินดา วงษบุรี, 2547, หนา10-11) ไดกลาวถึง ความคิดเห็น 
ไววาเปนการแสดงออกโดยการพูดหรือเขียนเกี่ยวกับทัศนคติหรือความเช่ือหรือคานิยมของบุคคล
ความคิดเห็นไมเหมือน ทัศนคติตรงที่ไมจําเปนตองแสดงความรูสึก อารมณหรือการแสดงพฤติกรรมที่
จะตอบสนองตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง เปนคําพูดพรอมเหตุผลที่บุคคลคิดข้ึนมา และถาไมมีคนเห็นดวยก็อาจ
เปลี่ยนคําพูดดังกลาวได ดังน้ันบุคคลที่มีทัศนะคติหรือความเช่ือหรือคานิยมอยางใดอยางหน่ึง แตถา
ไมแสดงความคิดเห็นออกมา ก็จะไมมีบุคคลใดทราบเลยวาบุคคลน้ันมีทัศนคติความเช่ือหรือคานิยม
เชนใด  

ธรณิศวร จิตขวัญ (2542,หนา43) ไดกลาวถึงความคิดเห็นไววาความเช่ือหรือการลง
ความเห็น ซึ่งข้ึนอยูกับขอเท็จจริงหรือขอมูลที่ไดรับทราบ 

Maier (อางถึงใน สุชญา คุปติยานุวัฒน, 2543หนา 43) กลาววา ความคิดเห็นเปนการ
แสดงออกของทัศนคติสวนหน่ึง และเปนการแปลความหมายของขอเท็จจริงอีกสวนหน่ึง ซึ่งเปนการ
แปลความหมายยอมข้ึนอยูกับอิทธิพลของทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งน้ัน 

Good (อางถึงใน สุชญา คุปติยานุวัฒน, 2543, หนา 43) ไดกลาวถึงความคิดเห็นไววา  
ความคิดเห็นความเช่ือความคิดหรือการลงความเหน็เกี่ยวกับสิ่งหน่ึงสิ่งใด ซึ่งไมอาจบอกไดวาหรือไม
ความนึกคิดและแนวคิด 
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ประเภทของความคิดเห็น 

 

เรมเมอร (อางถึงใน ดวงอุมา โสภา 2551, หนา 20) ไดจําแนกความคิดเห็นเปน 2 ประการ 
ดวยกัน คือ 

1. ความคิดเห็นเชิงบวกสุด-เชิงลบสุด (Extreme Opinion) เปนความคิดเห็นที่เกิดจากการ
เรียนรู และประสบการณ ซึ่งสามารถทราบทิศทางได ทิศทางบวกสุด ไดแก ความรักจนหลงทิศ 
ทิศทางลบสุด ไดแก ความรังเกียจ ความคิดเห็นน้ีรุนแรงเปลี่ยนแปลงยาก 

2. ความคิดเห็นจากความรูความเขาใจ (Cognitive Contents) การมีความคิดเห็นตอสิ่งใด
สิ่งหน่ึงข้ึนอยูกับความรูความเขาใจที่มีตอสิ่งน้ัน เชน ความรูความเขาใจในทางที่ดี ชอบ ยอมรับ เห็น
ดวย ความรูสึกความเขาใจในทางที่ดีไมดี ไดแก ไมชอบ ไมยอมรับ ไมเห็นดวย 

 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคิดเห็น 

 

ดวงอุมา โสภา (2551,หนา 21) ไดสรุปปจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลตอความคิดเห็นของบุคคลซึ่ง 
ทําใหบุคคลแตละคนแสดงความคิดเห็นที่เหมือนกัน หรือแตกตางกันไว ดังน้ี 

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
1. ปจจัยทางพันธุกรรมและรางกาย คือ เพศ อวัยวะ ความครบถวนสมบรูณของอวัยวะ    

ตาง ๆ คุณภาพของสมอง 
2. ระดับการศึกษา การศึกษามีอิทธิพลตอการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น และการศึกษาทําให

บุคคลที่มีความรูในเรื่องตาง ๆ มากข้ึน และคนที่มีความรูมากมักจะมีความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ อยาง
มีเหตุผล 

3. ความเช่ือ คานิยม และเจตคติของบุคคลตอเรื่องตาง ๆ ซึ่งอาจจะไดจากการเรียนรูจาก
กลุมบุคคลในสังคม หรือจากการอบรมสั่งสอนของครอบครัว 

4. ประสบการณ เปนสิ่งที่กอใหเกิดการเรียนรู ทําใหมีความรู ความเขาใจในหนาที่ และ  
ความรับผิดชอบตองาน ซึ่งจะสงผลตอความคิดเห็น 

 

ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ไดแก 
1. สื่อมวลชน ไดแก วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ ฯลฯ สิ่งตาง ๆ เหลาน้ีมีอิทธิพลอยางมาก

ตอความคิดเห็นของบุคคล เปนการไดรับขาวสาร ขอมูลตาง ๆ ของแตละบุคคล 
2. กลุมและสังคมที่เกี่ยวของ มีอิทธิพลตอความคิดเห็นของบุคคล เพราะเมื่อบุคคลอยูในกลุม

ใดหรือสังคมใด ก็ตองยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑของกลุมหรือสังคม  
ซึ่งทําใหบุคคลน้ันมีความเห็นไปตามกลุมหรือสังคมที่อยู 
3. ขอเท็จจริงในเรื่องตาง ๆ หรือสิ่งตาง ๆ ที่บุคคลแตละคนไดรับทั้งน้ีเพราะขอเท็จจริงที่แต

ละบุคคลไดรับแตกตางกัน ก็จะมีผลตอการแสดงความคิดเห็นที่แตกตางกัน 

 

การวัดความคิดเห็น 
วิเชียร เกตุสิงห  (2541,หนา 94-97) ไดกลาวถึง การวัดความคิดเห็น ไววา  การใช

แบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นจะตองระบุใหผูตอบวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับขอความที่
กําหนดให แบบสอบถามประเภทน้ีนิยม 
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สรางตามแนวคิดของลิเคริท (Likert) ซึ่งแบงนํ้าหนักของความคิดเห็นโดยแบงออกเปน 5 
ระดับ ไดแก เห็นดวยอยางย่ิง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางย่ิง สวนการใหคะแนน
น้ันข้ึนอยูกับใจความวาจะเปนทางปฏิฐาน 

วัลลภ รัฐฉัตรานนท (2545, หนา 102-117)ไดกลาวถึง การวัดความคิดเห็น ไววาในเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนของคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่องการเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยการวัดวามาตรวัด เจตคติหรือทัศนคติหรือความคิดเห็นที่นิยมใชอยางแพรหลายมี 4 วิธี คือ 

1. วิธคิดแบบสเกล วัดความตางทางศัพท (S-D Scale = Semantic differential scale) 
เปนวิธีวัดทัศนคติหรือความคิดเห็น โดยอาศัยคุณสมบัติที่มีความหมายตรงกันขาม เชน ดี -เลว     
ขยัน-ข้ีเกียจ เปนตน 

2. วิธีเคิรทสเกล (Liket scale) เปนวิธีสรางมาตรวัดทัศนคติหรือความคิดเห็นที่นิยมกันมาก
ที่สุด เพราะเปนวิธีสรางมาตรวัดที่งาย ประหยัดเวลา ผูตอบเวลา ผูตอบแบบสามารถแสดงทัศนคติ
ในทางที่ชอบหรือไมชอบ โดยยึดอันดับความชอบหรือไมชอบ ซึ่งอาจมีคําตอบใหเลือก 5 หรือ 4 
คําตอบ และใหคะแนน 5 4 3 2 1 หรือ +1 +10 -1 -2 ตามลําดับ 

3. วิธีกัทแมนสแกล (Guttman scale) เปนวิธีสรางมาตรวัดทัศนคติ หรือความคิดเห็นใน
แนวเดียวกัน และสามารถจัดอันดับทัศนคติสูง-ตํ่า แบบเปรียบเทียบกันและกันไดอยางตํ่าสุดหรือ
สูงสุด และแสดงถึงการสะสมของขอความคิดเห็น 

4. วิธีเทอรสโตนสเกล (Thurstone scale) เปนวิธีการสรางมาตรวัดออกเปนปริมาตรแลว
เปรียบเทียบตํ่าแหนงความคิด หรือทัศนคติไปในทางเดียว และเสมืนวาเปน Scale ที่มีชวงหางกัน 

เบสท (อางถึงใน สุชญา คุปติยานุวัฒน, 2543,หนา 43) ไดกลาวถึง ไววา วิธีที่งายที่สุดที่     
จะบอกความคิดเห็น ก็คือการแสดงใหเห็นถึงรอยละของคําตอบในแตละขอคําถาม เพราะจะทําให
เห็นวาความคิดเห็นจะออกมาในลักษณะใด 

 

ประโยชนของความคิดเห็น 

 

เบสท (อางถึงใน ดวงอุมา โสภา, 2551,หนา 24) ไดกลาวถึง ประโยชนของความคิดเห็น     
ไววา ความคิดเห็นเปนการสํารวจ ศึกษาความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงซึ่งแตละคนจะแสดง
ความเช่ือและความรูสึกใด ๆ ออกมาโดย คําพูด การเขียน การสํารวจความคิดเห็นจะเปนประโยชน
ตอการวางแผนนโยบายตาง ๆ เพราะจะทําใหสําเร็จบรรลุตามเปาหมายอยางแทจริงแลว 

สรุปความคิดเห็นเปนการแสดงออกดานความรูสึกความเช่ือและการตัดสินใจตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
โดยอาศัยพื้นฐานความรู การรับรู ประสบการณ และสภาพแวดลอมในขณะน้ันเปนพื้นฐานซึ่งความ
คิดเห็นแตละบุคคลอาจเปนที่ยอมรับ หรือปฏิเสธจากบุคคลอื่นได 
 
     3.2 ทัศนคติ 

 

ความหมายของทัศนคติ  ทัศนคติ คือ เปนมุมมอง ความรูสึก ตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง เรื่องใดเรื่อง
หน่ึง ซึ่งอาจจะดี หรือไมดี อาจจะลบ หรือบวก ทั้งๆที่ความรูสึก มุมมองความคิดเห็นน้ัน อาจจะไม
ตรงกับความเปนจริง เชน ถาเรายืนอยูกลางทุงนาในยามเย็น เราจะมองเห็น พระอาทิตยกําลังจะตก
ดิน น่ันคือ ความรูสึก จากการมองเห็น แตใน ความเปนจริง พระอาทิตยไมไดตกลงไปในดิน ตามที่เรา
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มองเห็น คนหลายๆคนมองเรื่องเดียวกันอาจจะคิดเห็นเหมือนกันหรือแตกตางกันก็ได ข้ึนอยูกับ
แนวความคิดเห็นของ  แตละคน 
 ศักด์ิไทย สุรกิจบวร (2545,หนา138) ไดกลาวถึง ทัศนคติ ไววา ทัศนคติ คือ สภาวะความ
พรอมทางจิตที่เกี่ยวของกับความคิด ความรูสึก และแนวโนมของพฤติกรรมบุคคลที่มีตอบุคคล สิ่งของ
สถานการณตางๆไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึงและสภาวะความพรอมทางจิตน้ีจะตองอยูนานพอสมควร 
 สรอยตระกูล (ติวยานนท)อรรถมานะ (2541,หนา 64) ไดกลาวถึง ทัศนคติไววาทัศนคติ คือ 
ผลผสมผสานระหวางความนึกคิด ความเช่ือ ความคิดเห็น ความรู และความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่ง
หน่ึงสิ่งใด คนใดคนหน่ึง สถานการณใดสถานการณหน่ึง ๆ ซึ่งออกมาในทางประเมินคาอันอาจเปนไป
ในทางยอมรับหรือปฎิเสธก็ได และความรูสึกเหลาน้ีมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรม
หน่ึงข้ึน 
 พงศ  หรดาล (2540,หนา42) ไดกลาวถึง ทัศนคติ ไววาทัศนคติ คือความรูสึก ทาทีความ
คิดเห็นและพฤติกรรมของคนงานที่มีตอเพื่อนรวมงานผูบริหารกลุมคนองคกรหรือสภาพแวดลอมอื่นๆ 
โดยการแสดงออกในลักษณะของความรูสึกหรือทาทีในทางยอมรับหรือปฎิเสธ 
 ลักษณะของทัศนคติ เน่ืองจากวานักจิตวิทยาไดศึกษาในความหมายที่แตกตางกัน ดังน้ัน    
จึงควรกลาวถึงลักษณะรวม ๆ ของทัศนคติที่ทําใหเกิดความเขาใจทัศนคติใหดีข้ึน (ศักด์ิไทย, 2545,
หนา 138) ซึ่งลักษณะของทัศนคติ สรุปไดดังน้ี 
 1. ทัศนคติเปนสิ่งที่เรียนรูได 
 2. ทัศนคติมีลักษณะที่คงทนถาวรอยูนานพอสมควร 
 3. ทัศนคติมีลักษณะของการประเมินคาอยูในตัว คือ บอกลักษณะดี-ไมดีชอบ -ไมชอบ  

ทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 
 องคประกอบของทัศนคติ  
 Sharon และ Saul (1996, หนา370) ไดกลาวถึง ทัศนคติไววาประกอบดวย 3 องคประกอบ 
ดังน้ี 
 1. องคประกอบดาน ความรู ความเขาใจ (Cognitive Component) หมายถึง ความเช่ือเชิง
การประเมินเปาหมายโดยอยูบนพื้นฐานของความเช่ือ จินตนาการ และการจํา 
 2. องคประกอบดานอารมณ ความรูสึก (Affective Component) หมายถึง ความรูสึกใน
ทางบวก หรือลบ หรือทั้งบวก และลบตอเปาหมาย 
 3. องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง แนวโนมของ
พฤติกรรม หรือ แนวโนมของการแสดงออกตอเปาหมาย 
ประเภทของทัศนคติ 

 

 การแสดงออกทางทัศนคติสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท (ดารณี,2542,หนา 43) ไดกลาวถึง 
ประเภทของทัศนคติ ไววา แบงได 3 ประเภท 
 1. ทัศนคติในทางบวก (Positive Attitude) คือ ความรูสึกตอสิ่งแวดลอมในทางที่ดีหรือ
ยอมรับ ความพอใจ เชน 
นักศึกษาที่มีทัศนคติที่ดีตอการโฆษณา เพราะวิชาการโฆษณาเปนการใหบุคคลไดมีอิสระทางความคิด 
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 2. ทัศนคติในทางลบ (Negative Attitude) คือ การแสดงออก หรือความรูสึกตอสิ่งแวดลอม
ในทางที่ไมพอใจ ไมดีไมยอมรับ ไมเห็นดวย เชน นิดไมชอบคนเลี้ยงสัตว เพราะเห็นวาทารุณสัตว 
 3. การไมแสดงออกทางทัศนคติ หรือมีทัศนคติเฉยๆ (Negative Attitude) คือ มีทัศนคติเปน
กลางอาจจะเพราะวาไมมีความรูความเขาใจในเรื่องน้ันๆ หรือในเรื่องน้ันๆ เราไมมีแนวโนมทัศนคติ  
อยูเดิมหรือไมมีแนวโนมทางความรูในเรื่องน้ันๆ มากอน เชน เรามีทัศนคติที่เปนกลางตอตูไมโครเวฟ 
เพราะเราไมมีความรูเกี่ยวกับโทษหรือคุณของตูไมโครเวฟมากอน 

สรุป ทัศนคติ เปนความสัมพันธที่คาบเกี่ยวกันระหวางความรูสึก และความเช่ือ หรือการรู
ของบุคคล กับแนวโนมที่จะมี พฤติกรรมโตตอบ ในทางใดทางหน่ึงตอเปาหมายของ ทัศนคติ น้ัน 
โดยสรุป ทัศนคติ ในงานที่น้ีเปนเรื่องของจิตใจ ทาที ความรูสึกนึกคิด และความโนมเอียงของบุคคล  
ที่มีตอขอมูลขาวสาร และการเปดรับ รายการกรองสถานการณ ที่ไดรับมา ซึ่งเปนไปไดทั้งเชิงบวก 
และเชิงลบ ทัศนคติ มีผลใหมีการแสดง พฤติกรรม ออกมา จะเห็นไดวา ทัศนคติ ประกอบดวย 
ความคิดที่มีผลตออารมณ และความรูสึกน้ัน ออกมาโดยทางพฤติกรรม 
 

ขอมูลทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีจุดกําเนิดครั้งแรกจากการต้ังโรงเรียนฝกหัดครูสตรี อาชีวศึกษา 
ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา เปดทําการสอนเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) โดยรับนักเรียน ที่สําเร็จจากโรงเรียนอาชีวศึกษาช้ันสูง 
เขาศึกษาตอในหลักสูตร 2 ป สาขาการชางสตรี ในระยะแรกฝากเรียนที่โรงเรียนชางสตรีพระนคร 
     พ.ศ. 2495 กรมอาชีวศึกษา ไดจัดซื้อที่ดิน และสิ่งปลูกสรางของ เจาพระยาพลเทพฯ 
(เฉลิม โกมารกุล ณ นคร) เสนบดีกระทรวงเกษตราธิการ ณ  เลขที่ 190 ถนนอิสรภาพ ตําบลวัด
กัลยาณ อําเภอธนบุรี จังหวัดธนบุรี  เพื่อสรางโรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา 
     พ.ศ. 2498 โรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษาโอนมาสังกัดกรมการฝกหัดครู         
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ แตยังคงทําหนาที่ผลิตครูอาชีวศึกษา 
       พ.ศ. 2504 เปลี่ยนช่ือโรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา เปนโรงเรียนฝกหัดครูธนบุรี        
มีนโยบายที่จะผลิตครู ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เชนเดียวกับโรงเรียนฝกหัดครู
อื่นๆ 
              พ.ศ. 2512 เปดสอนภาคนอกเวลาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา      
(ป.กศ.) เปนครั้งแรก 
              พ.ศ. 2513 กรมการฝกหัดครูประกาศยกฐานะ โรงเรียนฝกหัดครูธนบุรี เปนวิทยาลัย
ครูธนบุรี 
              พ.ศ. 2514 เปดรับนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลา ระดับประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษาช้ันสูงเปนครั้งแรก 
              พ.ศ. 2519 ไดรับการยกฐานะใหเปนวิทยาลัยครู สามารถผลิตครูไดถึงระดับปริญญา
ตรี ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 
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              พ.ศ. 2521 เปดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตร 2 ป (ค.บ.2 ป) 
วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไปเปนครั้งแรก ทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลาสําหรับภาคนอกเวลา รับครู
ประจําการและบุคลากรทางการศึกษา เขาเรียนตามโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําการ (อ.ค.ป.) ซึ่งหนวยงานตนสังกัดเปนผูสงเขารับการอบรม 
              พ.ศ. 2527 วิทยาลัยครูธนบุรี รวมอยูในวิทยาลัยครูกลุมที่แปด ตามขอบังคับของสภา 
การฝกหัดครูวาดวยการบริหารกลุมวิทยาลัย 
              พ.ศ. 2528 วิทยาลัยครูธนบุรีซึ่งอยูในวิทยาลัยครูกลุมที่แปด เปลี่ยนไปอยูใน        
“สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร” ตามประกาศขอบังคับของสภาการฝกหัดครูวาดวยกลุมวิทยาลัย       
พ.ศ.2528 ใหวิทยาลัยครูดําเนินงานรวมกัน เรียกวา สหวิทยาลัย 
              พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
นาม “สถาบันราชภัฏ” แทนวิทยาลัยครู เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2535 
              พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงลงพระ
ปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เปนผลทําใหสถาบันราชภัฏทุกแหง
เปลี่ยนสถานภาพเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคล สถาบันราชภัฏธนบุรี จึงเปน มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุรี ตามพระราชบัญญัติน้ี โดยมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 
              พ.ศ.2548 ไดขยายการเปดสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไปที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ซึ่ ง ต้ังอยูที่  ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 
              พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญา
โทข้ึนเองหลายหลักสูตรและทําการปรับปรุงหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏเดิมใหเปนหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2549 เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และใชเปดสอนต้ังแตปการศึกษา 2549   
เปนตนไป 
              พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Yulin 
Normal University ,Guangxi Normal University และ Guangxi University สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
              พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย 
Yunnan College of Business Management สาธารณรัฐประชาชนจีน และThurgau University 
of Teacher Education สมาพันธรัฐสวิส 
              พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย 
Kunming University สาธารณรัฐประชาชนจีน และ National Kaohsiung University of 
Hospitality and Tourism ไตหวัน 
              พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย 
University of Miyazaki ญี่ปุน 
             มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนสถาบันอุดมศึกษามีภาระหนาที่หลักในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่ เนนคุณภาพ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความงอกงามทางปญญา        



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

26 

 

แสวงหาความรูอยางตอเน่ืองเปนบัณฑิตคุณภาพ เปนนักวิชาชีพที่ดี พัฒนาและสรางเสริมการวิจัยให
เปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู สรางองคความรู และพัฒนางาน ในหนาที่ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และใหบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูในกลุมมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
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โครงสรางการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

ภาพท่ี 2.1 โครงสรางการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ภัทรา  แกวจงประสิทธ์ิ (2545) ไดศึกษารูปแบบการฝกอบรมจิตสํานึกการใหบริการที่ดีและ
เหมาะสมแกบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงกลาโหม ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา ประเด็นคําถามทั้ง 85 ขอมูลความเหมาะสมมาที่สุดและมีความเห็นที่สอดคลองกันสูงมาก
เกือบทุกขอ สรุปไดดังน้ี  ควรกําหนดวัตถุประสงค เพื่อมุงพัฒนาพฤติกรรมของบุคลากรทุกระดับใหมี
คุณธรรม จริยธรรมและเสริมสรางพฤติกรรมบริการที่ดีทั้งกาย วาจา ใจ มุงเนนใหปฏิบัติไดจริงจัง
ตอเน่ืองทุกสถานที่ ทุกเวลา ทุกโอกาส และเสมอภาค ไดทั้งคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมี
คุณธรรม สนองความคาดหวังและสรางคาวามพึงพดใจตอผูรับบริการ รวมทั้งควรปลูกฝงจิตสํานึกใหมี
พฤติกรรมี่ดีไดอยางถาวร  เน้ือหาควรมีทฤษฏีและปฏิบัติในรูปแบบตางๆ ตลอดจนการศึกษาดูงาน 
กิจกรรมอื่นๆ ที่เปนกลยุทธในการปลูกฝงและรักษาจริยธรรมใหย่ังยืนแทรกลงในระบบการทํางาน
ปกติ ควรนําปญหาทั้งจากผูบริการและผูรับบริการ คํารองเรียนตางๆ ตลอดจน จริยธรรมที่เปน
พื้นฐานของผูประกอบอาชีพเวชกรรมในโรงพยาบาลมากําหนดเปนหัวขอการฝกอบรมและกําหนด
แนวทางพฤติกรรมที่ตองการสรางใหเปนวัฒนธรรมขององคกรตลอดจนเทคนิคการแกปญหาเฉพาะ
หนา และแนวทางการปฏิบัติตางๆ  ควรใชเทคนิคและการจัดกิจกรรมฝกอบรมหลากหลายวิธีรวมกัน 
และตองทําใหผูเขารับการอบรมเกิดจิตสึกอยางปฏิบัติเชิงจริยธรรมดวยความเต็มใจและจรงิใจเกดิเปน
จิตสํานึกที่ถาวร ไมใชทําตามที่ผูสอนบอกเทาน้ัน จิตสํานึกที่ดีจะเกิดแบบย่ังยืนไดตองอาศัยตนแบบ 
เชน ผูบังคับบัญชาทุกระดับ และวิทยากรตองทําตนเปนแบบอยางที่ดีไดอยางเหมาะสมและตอเน่ือง 
ควรมีการสํารวจปญหาและความตองการในการฝกอบรม ตลอดจนการวิจัยติดตามผลการอบรมและ
ประเมินโครงการที่ถูกตองในการฝกอบรม ตลอดจนการวิจัยติดตามผลการอบรมและประเมินการการ
ที่ถูกตองเหมาะสมเปนระบบ และเช่ือถือไดเพื่อนําผลตางๆ มาใชประโยชนใหคุมคาในการปรับปรุงแก
ไข และพัฒนาองคกรและบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีพฤติกรรม
บริการในการรักษาพยาบาลใหมีคุณภาพ คุณธรรม และสรางความพึงพอใจตอผูรับบริการอยางไดผล
จริงจัง และเพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาลที่ใหมีการปฏิรูประบบราชการและปฏิรูประบบสุขภาพ 

สรช  ชาติทอง (2558) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกการ
บริการของขาราชการตํารวจไทย  พบวา 1. รูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกการบริการของ
ขาราชการตํารวจไทยประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ 1) กระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสราง
จิตสํานึกการบริการ ไดแก (1) ข้ันการเรียนรูผานประสบการณ (2 ) ข้ันการเรียนรูผานการสะทอน
ความคิด (3) ข้ันเรียนรูผานการตัดสินใจ (4) ข้ันเรียนรูการปฏิบัติอยางตอเน่ือง 2) หลักยึดถือปฏิบัติ
เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกการบริการของขาราชการตํารวจไทย มี 8 ขอ ไดแก (1) การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย (2) การดํารงตนเหมาะสมและใชชีวิตเรียบงาย (3) การชวยเหลือประชาชน (4) การ
รูจักควบคุมอารมณและใชกิริยาวาจาสุภาพ (5) การมีความซื่อสัตยสุจริตและมีความยุติธรรม (6) การ
มีความรับผิดชอบตอหนาที่และปฏิบัติตนใหเปนที่นาเช่ือถือและศรัทธา (7) การเสียสละเพื่อประโยชน
สวนรวม และ (8) การเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ 3) ปจจัยของการใชรูปแบบการเรียนรู มี 2 
ปจจัย ไดแก (1) ปจจัยดานบุคคล ไดแก ผูวิจัยในฐานะผูสอน ผูเขารวมกิจกรรมในฐานะผูเรียน และ
บุคคลภายนอก ประกอบดวย เพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และ ประชาชนที่มาติดตองาน (2) ปจจัย
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ดานสภาพแวดลอม ไดแกสภาพแวดลอมที่ทํางาน สภาพแวดลอมในสถานที่อื่นๆ ที่ทําใหเกิดการ
เรียนรู และ สภาพแวดลอมที่บาน และ 4) เงื่อนไขของการใชรูปแบบการเรียนรู ประกอบดวย         
2 เงื่อนไข ไดแก (1) เงื่อนไขจากบุคคล ประกอบดวย ความพรอมของผูเรียน ประสบการณของผูเรียน 
พื้นฐานการศึกษาของผูเรียน วิธีการสะทอนความคิดของผูเรียน พื้นฐานทางดานครอบครัวของผูเรียน 
เวลาในการเรียนรูของผูเรียน ภาระงานที่รับผิดชอบของผูเรียน ปญหาสวนตัวของผูเรียน คุณสมบัติ
ของผูสอน และการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา (2) เงื่อนไขจากหนวยงาน ประกอบดวย รางวัลและ
แรงจูงใจ บทลงโทษทางวินัย และ ความตอเน่ืองของการดําเนินการในการสรางจิตสํานึกการบริการ 
2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายของการพัฒนารูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกการบริการของ
ขาราชการตํารวจไทย มี 2 ระดับ ไดแก 1) ระดับบุคคล ประกอบดวย (1) ตองสงเสริมใหขาราชการ
ตํารวจไทยมีการประพฤติปฏิบัติตนในเรื่องการให บริการประชาชนตามหลักที่ขาราชการตํารวจตอง
ยึดถือปฏิบัติเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกการบริการ โดยจัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการใหบริการ
ประชาชน (2) ตองสงเสริมใหขาราชการตํารวจไทย มีการประพฤติปฏิบัติในเรื่องการใหบริการ
ประชาชนโดยมีการใหรางวัลและแรงจูง ใจในระดับหนวยงานและระดับสถานีตํารวจ (3) ตองสงเสริม
ใหขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่มีจิตสํานึกการใหบริการประชาชนโดยมีการใชวิธีการเรียนรูเพื่อ
เสริมสรางจิตสํานึกการใหบริการประชาชนผานประสบการณการใหบริการประชาชนของขาราชการ
ตํารวจเอง และมีการปฏิบัติอยางตอเน่ือง (4) ตองสงเสริมใหขาราชการตํารวจมีการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยูเสมอ 2) ระดับหนวยงาน ประกอบดวย (1) สํานักงานตํารวจแหงชาติตองใหหนวยงานใน
สังกัด ไดแก สถานีตํารวจ กองบังคับการ กองบัญชาการตางๆ รับฟงเสียงจากภาคประชาชนในการ
ทํางานรวมกัน (2) สํานักงานตํารวจแหงชาติตองกําหนดนโยบายการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ
ใน นโยบายการบริหารงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติและแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ (3) สํานักงานตํารวจแหงชาติตองจัดสรรงบประมาณเพื่อใชจายในโครงการ/ กิจกรรมที่
สนับสนุนการบริการประชาชน (4) สํานักงานตํารวจแหงชาติตองบูรณาการโครงการ/ กิจกรรม 
ตลอดจนแผนงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชน กับสวนราชการอื่นในกระบวนการ
ยุติธรรม เชน ศาล อัยการ สํานักงานคุมประพฤติ เพื่อใหเกิดการเช่ือมโยงการปฏิบัติที่เปนทิศทาง
เดียวกันในการใหบริการ ประชาชนและสนับสนุนใหขาราชการมีจิตสํานึกที่ดีในการใหบริการ
ประชาชน และ (5) จัดอบรมผูที่เปนผูสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสราง
จิตสํานึกการบริการของขาราชการตํารวจ เพื่อใหมีขาราชการตํารวจที่ไปประจําสถานีตํารวจในระดับ
กองบัญชาการ กองบังคับการ และระดับสถานีตํารวจ 

สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (2549) ไดศึกษาวิจัยการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการองคการบริหารสวนตําบลศรีษะทอง พบวา การใหบริการของ อบต. เปนไปตามข้ันตอน
และเวลาที่กําหนดไว คิดเปนรอยละ 8.377 กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการ
ของ อบต.ศีรษะทอง อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 85 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับ
มากทั้งเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานกระบวนการและดานการอํานวยความสะดวก โดยมีรอยละความพึง
พอใจในดานการอํานวยความสะดวก และดานกระบวนการสูงสุดเทากับ 86 เทากัน รองลงมาคือ 
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ คิดเปนรอยละ 85 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของผูรับบริการตองานบริการ
แตละดาน ไดสรุปวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการทุกงานอยูในระดับมาก    
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ทั้งการบริการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ (รอยละ 86) การบริการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน            
(รอยละ 88) การบริการจัดเก็บภาษี (รอยละ 85) การบริการจัดการขออนุญาตกอสรางอาคาร     
(รอยละ 89) การบริการขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพอยู (รอยละ 87)        
การบริการขอมูลขาวสาร (รอยละ 84) 

สุธรรม  ขนาบศักด์ิ  (2558) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบวา ในภาพรวมผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก( x = 4.49)
โดยพึงพอใจดานเจาหนาที่ ผูใหบริการ มากที่สุด( x = 4.60) รองลงมาคือ ดานข้ันตอนการใหบริการ
( x = 4.47)ดานชองทางการใหบริการและดานสิ่งอํานวยความสะดวก ( x = 4.44)สวนการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจ พบวา ผูรับบริการที่อาศัยอยูในจังหวัดตางกัน จะมีความพึงพอใจดาน
ชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวกแตกตางกัน        
และรูปแบบองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่แตกตางกันผูรับบริการจะมีความพึงพอใจที่ไมแตกตางกัน    
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.1 

ศุภลักษณ สุริยะ (2556) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแผนกตอนรับ
สวนหนา โรงแรมเพื่อรองรับนักทองเที่ยวอาเซียน กรณีศึกษา: โรงแรมบูติก กรุงเทพมหานคร      

พบวา ปจจัยสวนบุคคลของนักทองเที่ยวอาเซียนที่สงตอคุณลักษณะคุณภาพ การบริการของแผนก
ตอนรับสวนหนาโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร ในดานความคาดหวัง ประกอบดวย 3 ปจจัย ไดแก 
ปจจัยดานระดับการศึกษา ปจจัยดานภูมิลําเนา และปจจัยดานรายได  สวนในดานการรับรู
ประกอบดวย 4 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานระดับการศึกษา ปจจัยดานอาชีพ ปจจัย ดานอัตราการเขา
พัก และปจจัยดานวัตถุประสงคของการเขาพัก นอกจากน้ันนักทองเที่ยวอาเซียน ยังมีความคาดหวัง
ในคุณภาพการบริการดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการสูงที่สุด และมีการรับรูใน
คุณลักษณะคุณภาพการบริการดานความเห็นอกเห็นใจสูงที่สุด แตเมื่อมีคํานวณหา คาความแตกตาง
หรือชองวางของทั้ง 5 คุณลักษณะตามหลักคุณภาพการบริ การแลวพบวา นักทองเที่ยวอาเซียนมี
ความคาดหวังตอคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกตอนรับสวนหนา โรงแรมบูติก             
ในกรุงเทพมหานคร สูงกวาการรับรูในทุกดาน  โดยชองวางที่ควรไดรับการปรับปรุง แกไขเปนอันดับ
แรกคือ  คุณลักษณะดานการใหความมันใจแกผูรับบริการ ทั้งน้ีเพื่อสรางความพึง พอใจใหกบ
นักทองเที่ยวอาเซียน การทําความเขาใจในความคาดหวังและการรับรูของนักทองเที่ยวอาเซียน ปจจัย
คุณภาพ การบริการ และการประเมินคุณภาพการบริการ จะเปนสวนสําคัญที่จะชวยใหผูบริหาร 
ผูจัดการ โรงแรม และพนักงานสามารถมองเห็นจุดออน จุดแข็ง เพื่อนําไปพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ
ให สามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งนําไปสูการ    
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและการเติบโตของธุรกิจตอไป 

วริศรา  คงเดิม  (2556) ไดศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของของ
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดพังงาน พบวา การผูใชบริการของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพังงาที่
เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน 223 คน คิดเปนรอยละ 55.75 มีอายุระหวาง 26-35         
ปจํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 41.75 จบการศึกษาปริญญาตรีจํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 
47.50 อาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจาง จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 40.50 และมีรายได 5,000- 
10,000  บาทจํานวน 190 คน คดเปน รอยละ 47.50 ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
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ของสํานักงานประกันภัยจังหวัดพังงาในภาพรวมอยูใน ระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาความพึงพอใจ
เปนรายดาน พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการอยูใน ระดับพึงพอใจมากทั้งหาดาน 
โดยประชาชนมีความพึงพอใจในดานขอมูลขาวสารเปนอันดับหน่ึง รองลงมาคือ ดานผูใหบริการ    
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและดานกระบวนการเปนอันดับที่สอง สามและสี่ตามลําดับ สวนดาน
สถานที่ เปนอันดับสุดทาย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนที่มีอาชีพตางกันมีความพึง
พอใจตอการใหบริการของสํานักงาน ประกันสังคมจังหวัดพังงา ในภาพรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติระดับ .001 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกันตางกัน มีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของสํานักงานประกันภัยจังหวัดพังงา ในภาพรวมแตกตางกันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานประกันสังคมใน
ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจ
ตอการใหบริการของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพังงาในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 สวนประชาชนที่มีเพศตางกันและประชาชนที่มีรายไดตางกันมีความพึงพอใจตอ
การใหบริการของสํานักงานประกันสังคมไมแตกตางกัน  

เพ็ญนภา จรัสพันธ (2557) ไดศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการใหบริการของ
ศูนยบริการลูกคา จีเนท โมบายเซอรวิส เซ็นเตอร จันทบุรี  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ     
เปนเพศหญิง มีอายุตํ่ากวา 20 ป คิดจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 
10,000 บาท และประกอบอาชีพ รับจาง/ลูกจาง ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพ
การใหบริการของศูนยบริการ ลูกคาจีเนท โมบายเซอรวิส เซ็นเตอร จันทบุรีพบวาภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน รายดาน พบวาลูกคาพึงพอใจอันดับแรก คือดานการใหความมั่นใจ           
แกผูรับบริการ อยูในระดับมาก รองลงมาคือดานความเห็นอกเห็นใจผูรับบริการอยูในระดับมาก    
ดานความเปนรูปธรรมของการ บริการอยูในระดับมาก ดานความนาเช่ือถือ ไวใจในการบริการอยูใน
ระดับมากและอันดับสุดทาย ดานการตอบสนองตอผูบริโภคอยูในระดับมาก ตามลําดับ ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา ลูกคาที่ มีระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตางกัน มีความพึงพอใจตอ
คุณภาพการใหบริการ ไมแตกตางกัน สวนลูกคาที่มีเพศ และอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอคุณภาพ
การใหบริการแตกตางกัน อยางม ีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

รัตดามาศ คําสวนจิก (2559) ไดศึกษา ความคิดเห็นของผูรับบริการตอคุณภาพการใหบริการ 
ของสวนคดีศาลจังหวัดรอยเอ็ดความคิดเห็นของผูรับบริการตอคุณภาพการใหบริการของสวนคดี   
ศาลจังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับดีทุกดาน 
เรียงลําดับ คาเฉลี่ยจากมากไป นอย ดังน้ี ดานประสิทธิภาพ ดานความพรอมในการใหบริการ      
ดานความ ความพึงพอใจ ดานความเสมอภาค ดานความรวดเร็ว ดานสนองตอบความตองการ     
ดานความ เปนธรรม ดานความตอเน่ือง ดานความสะดวกสบาย และดานความทั่วถึง 2. ผลการ
เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของสวนคดี ศาลจังหวัดรอยเอ็ด             
ของผูรับบริการที่มี เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ชวงเวลารับบริการและ สถานภาพบุคคล ตางกัน 
พบวา โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกนทางสถิติที่  ระดับ.05  3. ขอเสนอแนะของผูรับบริการตอ
คุณภาพการใหบริการของสวนคดีศาลจังหวัด รอยเอ็ด ที่มีคาความถ่ีสูงสุดจําแนกเปนรายดาน      
ดังน้ี ควรเพิ่มบุคลากรในการทํางานให เหมาะสมกบปริมาณงาน ควรมีเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
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อธิบายข้ันตอนการติดตอ ควรเพิ่มชอง ทางการใหบริการมากข้ึน ควรมีบัตรคิวในการติดตอควรมี
เจาหนาที่ของศาลโดยตรงแนะนําประชาชนในการติดตอกับศาล กรณีเกิดปญหาควรไดรับการแกไข
โดยเร็ว โดยเฉพาะใกลปดทําการ ควรมีตูรับฟงความคิดเห็น และพิจารณาปรับปรุงการใหบริการ ควร
มีบอรดใหญแจง ข้ันตอนการติดตอกบศาลทุกเรื่อง ควรมีเจาหนาที่ชวยอธิบายการติดตอกบัศาลควรมี
การใหความรูกบัประชาชนทั่วไปในการติดตองานกับศาลโดยอาจะรวมมือกับองคกรปกครองทองถ่ิน 
และกํานัน ผูใหญบาน 

เรณู  สุขฤกษกิจ (2554) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในบริษัททาอากาศยานไทยจํากัด มหาชน พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแกเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ การปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงานมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ที่แตกตางกันระหวางบุคคล การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยมีสวนในความคิดเห็นตลอดจนความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานสวนบุคคล ซึ่งการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานจูงใจพบวา
ดานจูงใจมีผลตอการปฏิบัติงานมากที่สุดคือดานลักษณะงาน รองลงมาคือดานสถานทางอาชีพ        
มีความสัมพันธเกี่ยวกับการวิเคราะหความพึงพอใจของบุคลากร 

นภาภรณ  จันทรศัพท (2547) ไดศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรและสมติฐาน พบวาตัวแปร        
เปนคุณลักษณะหรือปรากฏการณสิ่งตางๆที่ผูวิจัยตองการศึกษาหาความจริง ซึ่งอาจจะเปนสิ่งที่มีชีวิต
หรือไมมีชีวิตก็ได เชน คน สัตว วัตถุสิ่งของ หรือเหตุการณตางๆเปนตน ตัวแปรที่มีผลตอการวิจัยซึ่งมี
จะตองมีคาเปลี่ยนไดอยางนอยต้ังแต 2 คาข้ึนไป เชน คน (เพศ อายุ การศึกษา รายได) เพศสามารถ
แปรไดเปนหญิงหรือชาย อายุสามารถกําหนดไดตามกลุมตามที่ผูวิจัยกําหนด เชน 20, ป 20-29 ป 
30-39 ป ซึ่งเห็นไดวาตัวแปรตน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ มีผลตอ
การศึกษางานวิจัยในแตละดานตามขอบเขตของผูวิจัยไดทําการศึกษา 

ภาณุเดช เพียรความสุข (2558) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการ ของสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พบวา 1) นักศึกษามี ความพึง
พอใจตอการใหบริการของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดาน การบริหาร
ดําเนินงาน 2) ปจจัยเกี่ยวกับการบริการไดแก บุคลิกภาพของเจาหนาที่ ระบบการบริการ 
สภาพแวดลอม คุณภาพการใหบริการ ระยะเวลาการบริการ และความสะดวกในการบริการ           
มี ความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการของสํานักสงเสริมวิชาการ
และ งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3) ตัว
แปรที่ สงผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการบริการของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มี 1 ตัว คือ ปจจัยดานบุคลิกภาพของเจาหนาที่ 

สาโรจน  สุขผล  (2554) ไดศึกษาเกี่ยวกับจิตสํานึกในการใหบริการของพนักงานไปรษณีย   
พบวา  จิตสํานึกในการใหบริการของพนักงานไปรษณียอยูในระดับมาก สวนผลการทดสอบสมมติฐาน
เพื่อเปรียบเทียบปรากฎวาไมมีความแตกตางระหวางจิตสํานึกในการใหบริการของพนักงานไปรษณีย
กับลักษณะกลุมตัวอยาง (เพศ อายุ ระดับการศึกษา เงินเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่       
และหนาที่ความรับผิดชอบไมเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว 
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ดําริ สถิตเสมากุล (2558) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟา     
แอร พอรต เรล ลิงก ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผลจากการศึกษา        
พบวา คุณภาพของบริการที่ไดรับและคุณคาของบริการที่ผูใชบริการรับรู สงผลเชิงบวกตอความพึง 
พอใจของผูใชบริการรถไฟฟาแอรพอรต เรล ลิงก สวนความคาดหวังของผูใชบริการสงผลเชิงลบตอ 
ความพึงพอใจของผูใชบริการรถไฟฟาแอรพอรต เรล ลิงก และความพึงพอใจของผูใชบริการรถไฟฟา 
แอรพอรต เรล ลิงก จะสงผลเชิงบวกตอความภักดีของผูใชบริการผู วิจัยหวังเปนอยางย่ิงวา 
ผลการวิจัยน้ีจะเปนประโยชนกับผูใหบริการระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ 
ตอเน่ือง สามารถนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการใหบริการ การกําหนด 
กลยุทธของธุรกิจและวางแผนทางการตลาด ใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคและ 
พัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพทางธุรกิจมากข้ึนในอนาคต  

กําพล  แกวสมนึก (2552) ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอ
คุณภาพการบริการ ของบริษัท พรีซิช่ัน ทูลสเซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด พบวา ระดับความพึงพอใจ
โดยรวมของลูกคาที่มีตอคุณภาพการบริการอยูใน ระดับมาก ไดแก ดานทรัพยากรในการใหบริการ 
ดานความนาเช่ือถือในการใหบริการ ดานความ พรอมในการใหบริการ ดานความเช่ือมั่นในการ
ใหบริการ และดานการดูแลเอาใจใสลูกคา ซึ่ง ผลการวิจัยน้ีสอดคลองตามสมมติฐานที่ต้ังไว 
นอกจากน้ี ผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจของ ลูกคาที่มีตอคุณภาพการบริการ ไดแก ดาน
ทรัพยากรในการใหบริการ ดานความนาเช่ือถือในการ ใหบริการ ดานความพรอมในการใหบริการ 
ดานความเช่ือมั่นในการใหบริการ และดานการดูแลเอา ใจใสลูกคาของบริษัทฯ มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสั่งซื้อของลูกคา ไดแก ยอดการสั่งซื้อ สินคาโดยเฉลี่ยในแตละเดือนที่สั่งซื้อสินคากับ
บริษัทฯ และระยะเวลาในการติดตอธุรกิจกับบริษัทฯ  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

อัมรัตน  อนวัช  (2550) ไดศึกษาเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอ
การบริการของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา ผูใชบริการทุกกลุมมีความพึงพอใจตอ
บริการโดรวม ในระดับมาก ผูใชบริการมีความพึงพอใจปจจัยทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานบริการ ดาน
ทรัพยากรสารสนเทศ ดานความรับผิดชอบ ความสามารถ และบุคลิกภาพของผูใหบริการ ดาน
ลักษณะการใหบริการ พบวาความสัมพันธระหวางปจจัยทั้ง 5 ดาน มีความสําพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 

พฤหัส สิงหวรกิจ (2544) ไดศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการ บริการ
ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สังกัดเขตสวนภูมิภาคเขต 24 พบวาลูกคามีความ พึง
พอใจตอคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สังกัดเขตสวนภูมิภาคเขต 24 
โดยภาพรวม และรายดานทั้ง 4 ดาน ดานคุณภาพผูใหบริการ ดานพฤติกรรมการใหบริการ ดานการ
สรางบรรยากาศงานบริการ และดานการใหบริการทางโทรศัพทอยูในระดับมาก นอกจากน้ี ผูศึกษายัง
ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการบริการ โดยพบวา ลูกคาที่มี
ความแตกตางกันในเรื่องรายได อายุ และระดับการศึกษามีความพึงพอใจตอคุณภาพการ บริการ
โดยรวมและรายดานทั้ง 4 ดานไมแตกตางกัน และลูกคาที่รับบริการจากธนาคารขนาด ตางกัน มี
ความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการโดยรวมและรายดานทั้ง 4 ดาน แตกตางกันอยางม ีนัยสําคัญทาง
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สถิติที่ระดับ 0.05 โดยลูกคาธนาคารขนาดยอยมีความพึงพอใจตอการบริการมากกวา ลูกคาธนาคาร
ขนาดกลางและขนาดใหญ  

ชนิดา วันวงษ (2544) ไดศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูโดยสารการบินไทยตอการ 
ใหบริการของแผนกสอบถามและรับรองที่ น่ัง :  ศึกษาเฉพาะกรณีทาอากาศยานกรุงเทพ            
อาคาร ผูโดยสารภายในประเทศ พบวา1) ผูโดยสารสายการบินไทยมีความพึงพอใจตอการใหบริการ 
โดยรวมในระดับสูง เชนเดียวกับความพึงพอใจตอการใหบริการดานมนุษยสัมพันธ ดานความเสมอ 
ภาคและดานความเต็มใจและจริงใจ สวนความพึงพอใจดานคุณภาพการบริการอยูในระดับปาน กลาง
2) ผูโดยสารมีปจจัยสวนบุคคล ความถ่ีในการมาใชบริการ และปจจัยในการเขาถึงการบริการ ที่
ตางกัน มีระดับความพึงพอใจตอการใหบริการทั้งในดานรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ความเขาใจในการติดตอสื่อสาร ระยะเวลาในการรอคอย และ 
อายุของผูโดยสารสามารถอธิบายความพึงพอใจตอการใหบริการไดรอยละ 26.60 อยางมีนัยสําคัญ 
15 ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนความถ่ีในการมาใชบริการน้ันไมสามารถ อธิบายการปรับตัวใน การ
ทํางานได 

 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําผลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับจิตสํานึกการใหบริการ และที่
เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการใหบริการมาใชอางอิงและเปนแนวทางในการกําหนดตัวแปรและ
กรอบแนวคิดในการวิจัย ไดแกงานวิจัยที่เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการทํางาน 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นผูรับบริการ 

งานวิจัยที่นํามาอางอิงในเรื่องของ อายุ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพการทํางานและ 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผูวิจัยไดอางอิงงานวิจยัของ นภาภรณ  จันทรศัพท ไดกลาววา ตัวแปรเปน
คุณลักษณะหรือปรากฏการณสิ่งตางๆที่ผูวิจัยตองการศึกษาหาความจริง ซึ่งอาจจะเปนสิ่งที่มีชีวิต
หรือไมมีชีวิตก็ได เชน คน สัตว วัตถุสิ่งของ หรือเหตุการณตางๆเปนตน  ตัวแปรที่มีผลตอการวิจัยซึ่ง
มีจะตองมีคาเปลี่ยนไดอยางนอยต้ังแต 2 คาข้ึนไป เชน คน (เพศ อายุ การศึกษา รายได) เพศสามารถ
แปรไดเปนหญิงหรือชาย อายุสามารถกําหนดไดตามกลุมตามที่ผูวิจัยกําหนด เชน 20, ป 20-29 ป 
30-39 ป ซึ่งเห็นไดวาตัวแปรตน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ มีผลตอ
การศึกษางานวิจัยในแตละดานตามขอบเขตของผูวิจัยไดทําการศึกษา และเรณู  สุขฤกษกิจ ไดกลาว
วา ปจจัยสวนบุคคล ไดแกเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ การปฏิบัติงานระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่แตกตางกันระหวางบุคคล การวิเคราะห
ความสัมพันธของปจจัยมีสวนในความคิดเห็นตลอดจนความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสวนบุคคล     
ซึ่งการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานจูงใจพบวาดานจูงใจมีผลตอการปฏิบัติงานมาก
ที่สุดคือดานลักษณะงาน รองลงมาคือดานสถานทางอาชีพมีความสัมพันธเกี่ยวกับการวิเคราะหความ
พึงพอใจของบุคลากร 

งานวิจัยที่นํามาอางอิงในเรื่องของ จิตสํานึกการบริการ ความพึงพอใจ  ความคิดเห็น        
ภัทรา  แกวจงประสิทธ์ิ ไดกลาววา การกําหนดวัตถุประสงค เพื่อมุงพัฒนาพฤติกรรมของบุคลากรทุก
ระดับใหมีคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสรางพฤติกรรมบริการที่ดีทั้งกาย วาจา ใจ มุงเนนใหปฏิบัติได
จริงจังตอเน่ืองทุกสถานที่ ทุกเวลา ทุกโอกาส และเสมอภาค ไดทั้งคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและ
มีคุณธรรม สนองความคาดหวังและสรางคาวามพึงพดใจตอผูรับบริการ รวมทั้งควรปลูกฝงจิตสํานึกให
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มีพฤติกรรมี่ดีไดอยางถาวร  ควรใชเทคนิคและการจัดกิจกรรมฝกอบรมหลากหลายวิธีรวมกัน และ
ตองทําใหผูเขารับการอบรมเกิดจิตสึกอยางปฏิบัติเชิงจริยธรรมดวยความเต็มใจและจริงใจเกิดเปน
จิตสํานึกที่ถาวร ไมใชทําตามที่ผูสอนบอกเทาน้ัน จิตสํานึกที่ดีจะเกิดแบบย่ังยืนไดตองอาศัยตนแบบ 
เชน ผูบังคับบัญชาทุกระดับ และวิทยากรตองทําตนเปนแบบอยางที่ดีไดอยางเหมาะสม และ        
สรช  ชาติทอง ไดกลาววา รูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกการบริการของประกอบดวย             
4 องคประกอบ คือ 1) กระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกการบริการ ไดแก (1)          
ข้ันการเรียนรูผานประสบการณ (2 ) ข้ันการเรียนรูผานการสะทอนความคิด (3) ข้ันเรียนรูผานการ
ตัดสินใจ (4) ข้ันเรียนรูการปฏิบัติอยางตอเน่ือง 2) หลักยึดถือปฏิบัติเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกการ
บริการ รัตดามาศ คําสวนจิก  ไดกลาววาความคิดเห็นของผูรับบริการตอคุณภาพการใหบริการ     
ดานประสิทธิภาพ ดานความพรอมในการใหบริการ  ดานความ ความพึงพอใจ ดานความเสมอภาค 
ดานความรวดเร็ว ดานสนองตอบความตองการ ดานความ เปนธรรม ดานความตอเน่ือง ดานความ
สะดวกสบาย และดานความทัว่ถึงเมื่อเปรียบเทียบผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอคุณภาพ
การใหบริการที่มี เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ชวงเวลารับบริการและ สถานภาพบุคคล ตางกัน   
พบวา โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกนทางสถิติที่  เพ็ญนภา จรัสพันธ ลูกคาที่ มีระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดตางกัน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ ไมแตกตางกัน สวนลูกคาที่มีเพศ 
และอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน อยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวาการศึกษาจิตสํานึกการใหบริการของบุคลากร     
สายสนับสนุนวิชาการมีความสําคัญอยางมากกับการบริหารจัดงานดานบริการทั้งระบบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในยุคปจจุบันเพราะการบริการที่ดีมีคุณภาพเปนสิ่งบงบอกถึงการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรที่ทํางานดานการใหบริการในสถานศึกษาและยังสงผลตอพฤติกรรมในการทํางาน
ของบุคลากรในดานตางๆ ดังน้ันบุคลากรควรมีการพัฒนาตนเองดานการใหบริการอยางตอเน่ืองเพื่อ
สรางความประทับใจและเกิดความพึงพอใจแกผูรับบริการ 

 
 




