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บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
                  ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ไดศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อ
นํามาใชเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1.//แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบริการ 
 2. //แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 3.  แนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริหาร 
 4.  แนวคิดเกี่ยวกับขวัญกําลังใจ 
 5. //งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานบริการ 
 
 สมิต สัชฌุกร (2548, หนา 11-12) กลาววา การบริการ  เปนการใหความชวยเหลือ หรือ      
การดําเนินการเพื่อประโยชนของผูอ่ืนนั้น จะตองมีหลักยึดถือปฏิบัติ มิใชวาการใหความชวยเหลือ 
หรือการทําประโยชนตอผูอ่ืน จะเปนไปตามใจของเรา ผูซ่ึงเปนผูใหบริการ โดยทั่วไปหลักการ
ใหบริการมีขอควรคํานึงดังนี้ 
 1.  สอดคลองตรงตามความตองการของผูรับบริการ 
       การใหบริการตองคํานึงถึงผู รับบริการเปนหลัก จะตองนําความตองการของ
ผูรับบริการ มาเปนขอกําหนดในการใหบริการ แมวาจะเปนการใหความชวยเหลือที่เราเห็นวาดีและ
เหมาะสมแกผูรับบริการเพียงใด แตถาผูรับบริการไมสนใจไมใหความสําคัญ การบริการนั้นก็
อาจจะไรคา 
 2.  ทําใหผูรับบริการเกิดความพอใจ 
       คุณภาพ คือความพอใจของลูกคาเปนหลักเบื้องตน เพราะฉะนั้นการบริการจะตองมุง
ใหผูรับบริการเกิดความพอใจ และถือเปนหลักสําคัญในการประเมินผลการใหบริการ ไมวาเรา          
จะตั้งใจใหบริการมากมายเพียงใด แตก็เปนเพียงดานปริมาณ แตคุณภาพของบริการวัดไดดวย          
ความพอใจของลูกคา 
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 3.  ปฏิบัติโดยถูกตองสมบูรณครบถวน 
       การใหบริการซึ่งจะสนองตอบความตองการและความพอใจของผูรับบริการที่เห็นได
ชัดคือการปฏิบัติที่ตองมีการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณครบถวน เพราะหากมี        
ขอผิดพลาดขาดตกบกพรองแลวก็ยากที่จะทําใหลูกคาพอใจ แมจะมีคําขอโทษ ขออภัย ก็ได           
รับเพียงความเมตตา 
 4.  เหมาะสมแกสถานการณ 
      การใหบริการที่รวดเร็ว สงสินคาหรือใหบริการตรงตามกําหนดเวลาเปนสิ่งสําคัญ 
ความลาชาไมทันกําหนด ทําใหเปนการบริการที่ไมสอดคลองกับสถานการณ นอกจากการสงสินคา
ทันกําหนดเวลาแลวยังจะตองพิจารณาถึงความเรงรีบของลูกคาและสนองตอบใหรวดเร็วกอน
กําหนดดวย 
 5.  ไมกอผลเสียหายแกบุคคลอื่น ๆ  
       การใหบริการในลักษณะใดก็ตามจะตองพิจารณาโดยรอบคอบ รอบดาน จะมุงแต
ประโยชนที่จะเกิดแกลูกคา และของเราเทานั้นไมเปนการเพียงพอ จะตองคํานึงถึงผูเกี่ยวของ        
หลายฝาย รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม จึงควรยึดหลักในการใหบริการวาจะระมัดระวังไมทําให
เกิดผลกระทบทําความเสียหายใหแกบุคคลอื่น ๆ ดวย 
 ความหมายของการบริการ 
 การใหบริการ อาจกลาวไดวาเปนหนาที่สําคัญในการบริหารงานภาครัฐโดยเฉพาะใน
ลักษณะงานที่ตองมีการติดตอสัมพันธกับประชาชนโดยตรง โดยหนวยงานและเจาหนาที่ผู
ใหบริการมีหนาที่ในการสงตอการบริการ (delivery service) ใหแกผูรับบริการ มีนักวิชาการให
แนวคิดเกี่ยวกับ การใหบริการ ดังนี้ 
 ปรัชญา เวสารัชช (2540, หนา 6) ใหความหมายของการบริการประชาชนโดยหนวยงาน
ของรัฐวาเปนการอํานวยความสะดวกที่หนวยงานของรัฐจัดใหแกประชาชน ทั้งนี้หนวยงานอาจ
กําหนดใหประชาชนไปรับบริการที่หนวยงานของรัฐหรืออาจสงเจาหนาที่ออกไปใหบริการในจดุที่
สะดวกสําหรับประชาชนก็ได 
 สมชาย กิจยรรยง (2537, หนา 42) กลาวถึง การบริการเปนกระบวนการของการปฏิบัติ
ตนเพื่อผูอ่ืน ดังนั้นผูที่จะใหบริการจึงควรมีคุณสมบัติที่สามารถจะอํานวยความสะดวกและทําตน
เพื่อผูอ่ืนอยางมีความรับผิดชอบและมีความสุข  
 จิตตินันท  เตชะคุปต (2542, หนา 8) กลาววา การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือ
กระบวนการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งของบุคคล หรือองคการ เพื่อตอบสนองความตองการของ
บุคคลอื่น และกอใหเกิดความพึงพอใจจากผลการกระทํานั้น 
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 สมิต  สัชฌุกร (2542, หนา 13) กลาววา การบริการเปนการปฏิบัติงานที่กระทําหรือ
ติดตอและเกี่ยวของกับผูใชบริการ การใหบุคคลตาง ๆ ไดใชประโยชนในทางใดทางหนึ่ง ทั้งดวย
ความพยายามใด ๆ ก็ตาม ดวยวิธีการหลากหลาย ในการทําใหคนตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดรับความ
ชวยเหลือจัดไดวาเปนการใหบริการทั้งส้ิน   
 ศุภนิตย  โชครัตนชัย (2536, หนา 39) กลาววา การบริการ หมายถึง การรูจักการเสียสละ 
อดทน ชวยเหลือ เกื้อกูลอํานวยความสะดวก ใหความเปนธรรม เสมอภาค ตระหนักเสมอวา
ปรารถนาใหคนอื่นทําอะไรใหเราอยางไร เราตองทําส่ิงนั้นใหแกผูอ่ืนกอน 
 วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน (2543, หนา 7) กลาววา บริการ หมายถึง พฤติกรรม กิจกรรม การ
กระทํา ที่บุคคลหนึ่งทําให หรือสงมอบตออีกบุคคลหนึ่ง โดยมีเปาหมายและมีความตั้งใจในการสง
มอบบริการอันนั้น การบริการ คือ กระบวนการ/กระบวนกิจกรรมในการสงมอบบริการจากผู
ใหบริการ(บริการ) ไปยังผูรับบริการ (ลูกคา) หรือผูใชบริการนั้น บริการคือ ส่ิงที่จับ สัมผัส แตะ
ตองไดยาก และเปนสิ่งที่เส่ือมสูญสบายไปไดงาย บริการจะไดรับการทําขึ้น (โดย/จากบริกร) และ
จะสงมอบสูผูรับบริการ (ลูกคา) เพื่อใชสอยบริการนั้น ๆ โดยทันที หรือในเวลาเกือบจะทันทีทันใด
ที่มีการใหบริการนั้น 
 ดนัย เทียนพุฒ (2543, หนา 11) กลาววา การบริการ หมายถึง การใหทั้งรูปธรรมและ
นามธรรมในเชิงสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และดวยอัธยาศัยเปนพื้นฐาน ซ่ึงจะสามารถพิจารณาใหได
ใน 3 ลักษณะดวยกัน คือ ใหดวยความเต็มใจ ใหดวยความโกรธ และใหดวยเหตุผล 
 ยุพาวรรณ  วรรณวาณิชย (2548, หนา 12) กลาววา เปนการยากที่จะบอกวาอะไรเปน
สินคาหรือบริการอยางแทจริง ขึ้นอยูกับวาผลประโยชนที่ไดรับ(benefit) มาจากสินคาหรือบริการ 
ลักษณะเฉพาะที่เหมือนกันของบริการไมวาจะเปนบริการประเภทใด ๆ 

     สุพัตรา  สุภาพ (2541, หนา 108) ใหความหมายของการบริการวา การบริการ คือ การ
ใหลูกคาไดในสิ่งที่ลูกคา (จําเปน) ตองการในเวลาและรูปแบบที่ลูกคาพอใจที่สุด ซ่ึงจะออกมาใน
รูป  รักอาชีพที่ทํา ชอบลูกคา และเอาใจลูกคามาใสใจเรา      
 ชุษณะ รุงปจฉิม (2538, หนา 181) กลาววา ความหมายของการบริการ (Service) มี
ความหมายอยู 2 ระดับ ไดแก ความหมายในระดับพฤติกรรม  (behaviorl  approach)  และ
ความหมายในระดับสถาบัน  (institutional approach) คือ  
  1.  ความหมายในระดับพฤติกรรม เปนการมุงพิจารณาถึงการบริการในฐานะที่เปน
กระบวนการในการปฏิบัติ หรือลงมือกระทําในเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยมุงตอบสนองความตองการ
ของผูใชบริการ ในแงนี้การบริการจึงเปนการปะทะสังสรรคหรือการมีการกระทําระหวางกันของ         
ผูใหบริการกับผูรับบริการ ซ่ึงเปนความหมายที่เนนความสําคัญของการบริการในฐานะที่เปน
กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว (motion activity)  
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  2.  ความหมายในระดับสถาบัน เปนการมุงพิจารณาถึงการบริการในฐานะที่เปนของ
การประกอบธุรกิจบริการหรืออุตสาหกรรมบริการ (service industry) ซ่ึงถือวาเปนสถาบันทาง
สังคมสถาบันหนึ่ง (service as a social institution) ซ่ึงมีบทบาทและหนาที่ตอสังคมในดานตางๆ 
(social function) ตามลักษณะการจัดแบงหมวดหมูของการบริการออกตามประเภทหรือกลุมของ
กิจกรรมที่มีสวนสัมพันธ ซ่ึงในแงนี้การบริการตามความหมายที่สองจะมีขอบเขตกวางกวาใน
ความหมายแรก หรืออีกนัยหนึ่งอาจกลาวไดวาการบริการตามความหมายในระดับพฤติกรรมเปน
เพียงสวนหนึ่งของความหมายระดับสถาบัน 
 ปลายฝน สุขารมย (2536, หนา 12) กลาววา บริการ หมายถึง การกระทําที่เปยมไปดวย
ความชวยเหลือ  การใหความชวยเหลือ  การดําเนินการที่เปนประโยชนตอผูอ่ืน 
 สรุป การบริการ หมายถึง กระบวนการของการปฏิบัติตนเพื่ออํานวยความสะดวกให
ผูอ่ืน การใหความสะดวกสบายตาง ๆ หรือเปนการกระทําที่เปยมไปดวยการใหความชวยเหลือหรือ
การดําเนินการที่เปนประโยชนตอผูอ่ืน การบริการสามารถสรางขึ้นโดยผูใหบริการทําเพื่อสงมอบ
การบริการหนึ่ง ๆ ใหแกผูรับบริการ  
 คุณลักษณะแหงการบริการ 
 วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน (2543, หนา 7) ไดสรุปคุณลักษณะ 7 ประการแหงการบริการที่ดี
ไวดังนี้ 
    S (Smiling & Sympathy)   ยิ้มแยมและเอาใจเขามาใสใจเรา เห็นอกเห็นใจตอความ
ลําบากของลูกคา 
       E (Early response)   ตอบสนองตอความประสงคจากลูกคาอยางรวดเร็ว  ทันใจโดย มิ
ทันไดเอยปากเรียกหา 
       R (Respectful ) แสดงออกถึงความนับถือใหเกียรติลูกคา 
      V (Voluntariness manner) ลักษณะการใหบริการเปนแบบสมัครใจ และเต็มใจทํา        
มิใชทําแบบเสียมิได 
       I (Image enhancing)   แสดงออกซึ่งการรักษาภาพพจนของผูใหบริการ และเสริม
ภาพพจนขององคกร 
       C (Courtesy) กริยาอาการออนโยน สุภาพ และมีมารยาทดี ออนนอมถอมตน 
       E (Enthusiasm) มีความกระฉับกระเฉง และกระตือรือรน ขณะบริการ จะใหบริการ
มากกวาที่คาดหวังเสมอ 
 วิชัย  ปติเจริญธรรม (2548, หนา 143)  กลาววา ลักษณะการบริการเปนการใหความ
ชวยเหลือผูอ่ืนดวยใจรักในงานบริการ เพราะวาการบริการเปนการรับใชผูอ่ืนและใหไดรับความ
สะดวกสบาย แกผูใชบริการทั้งภายในและภายนอกองคกร ดังนั้น ลักษณะการบริการจึงเปนงานที่มี
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เกียรติ มีประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน ถึงแมวาการบริการนั้นจะมีอุปสรรคมากมายก็ตาม แตดวย
ความพยายามและความเอาใจใสแกผูใชบริการ จึงเปนการบริการที่เปนเลิศมิใชสักแตเพียงบริการ
ใหเสร็จ ๆ ทันเวลาเทานั้น แตหัวใจของการบริการอยูที่ “คุณคา” ที่สงมอบตอผูอ่ืนใหไดรับการ
ตอบสนองอยางถูกตองและผูใหบริการปฏิบัติอยางมีความสุข สนุกกับงานบริการที่จะชวยเหลือ
เกื้อกูลผูอ่ืนใหไดรับความสุขและอํานวยความสะดวก ดังนั้น คุณคาของงานบริการที่สะทอน
กลับมายังผูใหบริการวาเปน  “บุคคลที่มีคา” เห็นควรแกการยกยองทั้ง ช่ือเสียง เกียรติคุณ 
ผลตอบแทนและความกาวหนามั่นคง จะเห็นไดวาการบริการมิใชการทํางานในขอบเขตหนาที่
เทานั้น แตเปนการทํางานพรอมกับการทําความดีโดยมิไดหวังผลตอบแทน 
 ประเภทของการบริการ 
 ชุษณะ รุงปจฉิม  (2538, หนา180)  ใหความหมายของ ประเภทของการบริการ  วาเปน 
ธุรกิจบริการที่มีมากมายหลายแขนง เชน การบริการดานการเงินการธนาคาร  การบริการดานการ
บัญชี การบริการดานกฎหมาย การบริการทางการศึกษา  การบริการดานความบันเทิง ซ่ึงไดจําแนก
ความแตกตางโดยคํานึงถึงเปาหมายของการบริการเปนสําคัญแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
 1.  การบริการทางดานธุรกิจ (business service) ซ่ึงหมายถึง การบริการที่มีลักษณะการ
ดําเนินการในเชิงธุรกิจมุงแสวงหากําไรเปนสําคัญ การบริการในลักษณะนี้มักจะอยูภายใต          
การดําเนินงานขององคการบริษัทและหางรานของเอกชน เชน การบริการโทรศัพทเคลื่อนที่           
การบริการเคเบิลทีวี เปนตน 
 2.  การบริการสาธารณะ (public service) ซ่ึงหมายถึง การบริการที่มีลักษณะ การ
ดําเนินการโดยระบบราชการมุงประโยชนสุขและสวัสดิภาพของประชาชนในสังคมเปนสําคัญ 
การบริการในลักษณะนี้ ไดแก การบริการของหนวยงานตางๆ ของรัฐ เชน การบริการสาธารณสุข 
การบริการสังคมสงเคราะห เปนตน 
 จรัส  สุวรรณมาลา (2539, หนา 9) กลาวถึงประเภทของการบริการโดยรัฐวาประมาณ
ครึ่งหนึ่งของหนวยราชการและองคกรในภาครัฐในประเทศไทยมีหนาที่ในการจัดบริการใหแก
ประชาชน บริการสาธารณะที่หนวยราชการและองคกรในภาครัฐจัดใหมีขึ้นเพื่อบริการใหแก
ประชาชนนั้น มีขอบเขตกวางขวางจนไมอาจนํามากลาวไวใหครบถวนได แตอาจประมวลตัวอยาง
กลุมบริการสาธารณะที่ใหบริการแกประชาชนเปนประจําทุกวันไดดังนี้ 
 1.  กลุมบริการทางการแพทยและสาธารณสุข 
 2.  กลุมบริการดานสวัสดิการสังคม 
 3.  กลุมบริการดานเศรษฐกิจ 
 4.  กลุมบริการดานการศึกษา 
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 5.  กลุมบริการดานรักษาความปลอดภัย การรักษาความสงบเรียบรอยและความยุติธรรม
ในสังคม 
 6.  กลุมบริการดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 7.  กลุมบริการดานการรักษาความสะอาดและอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 8.  กลุมบริการเชิงบังคับ ซ่ึงรัฐบาลกําหนดใหประชาชนตองมาติดตอหรือดําเนินการกับ
หนวยงานของรัฐ เพื่อใหรัฐสามารถกํากับดูแล ควบคุมคุมครองสิทธิประโยชนของประชาชนให
เปนไปตามกฎหมาย 
 คุณภาพของการบริการ 
           ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ (2549, หนา 106) ใหความหมายของคุณภาพของการบริการ 
(service quality) หมายถึง การบริการที่ดีเลิศ (excellent service) ตรงกับความตองการหรือเกนิความ
ตองการของลูกคาจนทําใหลูกคาเกิดความพอใจ (customer satisfaction) และเกิด ความจงรักภักดี 
(customer loyalty)  
 สมวงศ  พงศสถาพร (2546, หนา 53)  ใหความหมายคุณภาพของการบริการ (service 
quality) วา เปนสิ่งที่ทําไดยากเนื่องจากงานบริการมีความไมแนนอนในการผลิตงานออกมาใหได
มาตรฐาน ทั้งนี้เพราะ งานบริการสวนมากเปนส่ิงที่จับตองยาก ไมสามารถตุนงานไวใหบริการ
ลวงหนาได ตองทําการผลิตในขณะที่ลูกคามารอรับบริการก็มี ลูกคาตองเขาคิวรอ ก็มี และท่ีสําคัญ
คือ งานบริการเปนการผลิตที่ตองผสมระหวางเครื่องมือทางเทคนิค บวกกับทักษะของพนักงาน
บริการเองทั้งหมด 
 วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน (2543, หนา 18-19) ไดอธิบายถึงคุณภาพงานบริการวา 
สวนประกอบทางงานบริการ คือ บรรดาปจจัยที่เปนองคประกอบของบริการใด ๆ ที่มีผลดาน
คุณภาพของบริการนั้น  ๆ และอาจสรางความพึงพอใจหรือกอใหเกิดความไมพึงพอใจในสายตา
ของลูกคานั้นได และไดแบงปจจัยเหลานี้ออกเปน 3 กลุมใหญ ๆ ดังนี้ 
 1.  กลุมปจจัยที่มีผลกอนรับบริการ (pre-service factors) หรือ (pre-delivery factors) ไดแก 
  1.1  company image หมายถึง ภาพพจน กิติศัพท ช่ือเสียงของบริษัทที่ผูบริการหรือ
ลูกคามีการรูจักตอสถานที่ใชบริการ 
  1.2  creditability of company หมายถึง ความเชื่อถือไววางใจไดของบริษัทที่ผูรับบริการ           
หรือลูกคามีตอสถานที่ใชบริการ 
  1.3  cost of service หมายถึง คาบริการ คาใชจายเพื่อขอรับบริการที่ผูรับบริการหรือ
ลูกคามีการยอมรับตอสถานที่ใชบริการ 
  1.4  creativity of service หมายถึง  ความแปลกใหมของบริการที่ผูรับบริการหรือลูกคา
มีความสนใจในบริการแบบใหม ของสถานที่ใชบริการ 
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 2.  กลุมปจจัยที่มีผลขณะรับบริการ (during-service factors) หรือ (during-delivery 
factors) ไดแก 
  2.1  convenience หมายถึง ความสะดวกสบายขณะใชบริการที่ผูรับบริการหรือลูกคา
ไดรับจากสถานที่ใชบริการ 
  2.2  correctness หมายถึง ความถูกตองแมนยําในรายละเอียดขั้นตอนของการบริการ
ของพนักงานที่ทําการใหบริการแกผูรับบริการหรือลูกคาที่มาใชบริการ 
  2.3  courtesy หมายถึง กิริยามารยาทที่ดีงามของผูใหบริการ ของพนักงานที่ทําการ
ใหบริการแกผูรับบริการหรือลูกคาที่มาใชบริการ 
  2.4  complexity  หมายถึง ความซับซอนยุงยากในขั้นตอนรับบริการของพนักงานที่ทํา
การใหบริการแกผูรับบริการหรือลูกคาที่มาใชบริการ 
  2.5  carefulness หมายถึง ความประณีตบรรจงและพิถีพิถันขณะบริการของพนักงานที่
ทําการใหบริการแกผูรับบริการหรือลูกคาที่มาใชบริการ 
  2.6  carelessness หมายถึงความเลินเลอของผูใหบริการของพนักงานที่ทําการ
ใหบริการแกผูรับบริการหรือลูกคาที่มาใชบริการขณะทําการบริการ 
  2.7  competence หมายถึง ฝมือภูมิปญญา และความสามารถของพนักงานหรือองคการ
ผูใหบริการที่ทําการใหบริการแกผูรับบริการหรือลูกคาที่มาใชบริการ 
 3.  กลุมปจจัยที่มีผลหลังการรับบริการแลว (post-service factors) หรือ (post-delivery 
factors) ไดแก 
  3.1  conformance to customer expectation หมายถึง ความสอดคลองกับความคาดหวัง        
ของผูรับบริการ หรือลูกคากอนมารับบริการของสถานที่ใชบริการ 
  3.2  completeness of service หมายถึง ความสมบูรณครบถวนของบริการของสถานที่
ใชบริการ 
  3.3  consistency of service quality หมายถึง ความคงเสนคงวา ดานคุณภาพของบริการ 
ของสถานที่ใชบริการ 
  3.4  complaint handling หมายถึง การปฏิบัติตอคํารองเรียนจากลูกคาของสถานที่ใช
บริการหลังจากที่ไดรับคํารองเรียนจากลูกคา 
  3.5  cost effectiveness หมายถึง ความคุมคาเงินหรือไมของบริการนั้น (หลังจากลูกคา
ไดรับบริการจนครบถวนแลว) ของสถานที่ใชบริการ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541, หนา 89) ไดกลาว ถึงการสรางบริการใหเกิด   
คุณภาพเพื่อใหลูกคาพึงพอใจ (satisfaction) มีลักษณะดังนี้ 
 1.  การเขาถึงลูกคา (access) บริการที่ใหกับลูกคาตองอํานวยความสะดวกในดานเวลา 
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และสถานที่แกลูกคา ดานเวลา คือ ไมใหลูกคาตองคอยนาน ทําเลที่ตั้งเหมาะสมเพื่อแสดงถึง
ความสามารถในการเขาถึงลูกคา 
 2.  การติดตอส่ือสาร (communication) มีการอธิบายอยางถูกตอง โดยใชภาษาที่    ลูกคา
เขาใจงาย 
 3.  ความสามารถ (competence) บุคลากรที่ใหบริการตองมีความชํานาญ และมีความรู
ความสามารถในงาน 
 4.  ความมีน้ําใจ (courtesy)   บุคลากรตองมีมนุษยสัมพันธ  ความเปนกันเองและความมี    
วิจารณญาณ 
 5.  มีความนาเชื่อถือ (credibility) บริษัทและบุคลากรตองสามารถสรางความเชื่อมั่นและ
ความไววางใจในบริการ โดยการเสนอบริการที่ดีที่สุดแกลูกคา 
 6.  ความไววางใจ (reliability) บริการที่ใหกับลูกคาตองมีความสม่ําเสมอและถูกตอง 
 7.  การสนองตอบลูกคา (responsiveness) พนักงานตองใหบริการและแกปญหาใหลูกคา     
อยางรวดเร็วตามที่ลูกคาตองการ 
 8.  ความปลอดภัย (security) บริการที่ใหตองปราศจากอันตราย ความเสี่ยง และปญหา
ตาง ๆ  
 9.  การสรางบริการใหเปนรูปธรรม (tangible) บริการที่ลูกคาไดรับจะทําใหเขาสามารถ
คาดคะเนถึง คุณภาพบริการดังกลาวได 
 10.  การเขาใจและรูจักลูกคา (understanding knowing customer) พนักงานตองพยายาม
เขาใจถึงความตองการของลูกคา และใหความสนใจตอบสนองความตองการดังกลาว 
 องคประกอบของการบริการ 
 ปรัชญา เวสารัชช (2540, หนา 6) กลาวถึง องคประกอบหรือลักษณะการบริการ
ประชาชนโดยหนวยงานของรัฐวา มีผูใหบริการและผูรับบริการ ผูใหบริการหมายถึงเจาหนาที่ของ
รัฐ ในขณะที่ผูรับบริการ หมายถึงประชาชน 
 ศุภชัย ยาวะประภาษ (2539, หนา 15) กลาวา ประเภทของผูรับบริการในอีกมุมมองหนึ่ง 
อาจแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
 1.  ผูรับบริการภายใน อาจเปนบุคลากร แผนก ฝาย กองที่รับผลลัพธจากผูผลิตหนวยงาน
อ่ืนภายในองคกรเดียวกัน 
 2.  ผูรับบริการภายนอก หมายถึง ประชาชนที่มาติดตอขอรับบริการจากที่วาการอําเภอ 
หรือสถานีอนามัย หรือหนวยราชการอื่น ๆ 
 รัชยา กุลวานิชไชยนันท (2535,หนา13-15) ไดกลาววางานบริการตองประกอบดวย
คุณลักษณะ 3 ประการ คือ 
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 1.  คุณภาพของทรัพยากร ตองเลือกใชภาษา สัญญาลักษณตองสามารถสื่อความหมายให
เขาใจกันไดเปนอยางดีเลือกสรรแลววาสอดคลองกับความตองการของผูใชและมี 
คุณภาพ 
 2.  คุณภาพของบุคคลของบุคลากรผูใหบริการ ผูใหบริการตองมีความรอบรูในการบรกิาร
นั้นเปนอยางด ี
 3.  การสื่อสาร เชน การสื่อสารระหวางผูใชบริการ แนวความคิดเกีย่วกับความคิดเกีย่วกับ
ความพึงพอใจในงานบริการ  
 ชุษณะ รุงปจฉิม  (2538,หนา 181) กลาวถึงองคประกอบของการบริการ อุตสาหกรรม
การบริการนั้นมีความเกี่ยวของกับบุคคลในหลายฝายซึ่งตางฝายก็มีความสัมพันธที่กอใหเกิดงาน
บริการ  องคประกอบสําคัญของการบริการประกอบไปดวย 3 สวน คือ 
 1.  ผูใหบริการ  ซ่ึงในที่นี้ หมายถึง ทั้งองคกรที่ประกอบธุรกิจบริการและบุคลากร หรือ
พนักงานที่ทําหนาที่ในการใหบริการ 
 2.  กระบวนการในการใหบริการ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือวิธีการใหบริการ 
 3.  ผูรับบริการ ซ่ึงองคประกอบเหลานี้ก็ยังมีความแตกตางกันไป   ตามประเภทของการ
บริการยกตัวอยางในเรื่องผูรับบริการ หากเปนการบริการสาธารณะ ผูรับบริการก็มักหมายถึง
ประชาชนโดยทั่วไป ในขณะที่การบริการทางดานธุรกิจก็จะหมายถึงเฉพาะผูที่มาซื้อบริการนั้นๆ 
ความตองการของผูรับบริการเปรียบเทียบไดกับปจจัยนําเขา (input) ที่ผูประกอบการจะตองเอาใจ
ใสและคํานึงถึงอยางมาก โดยการใหส่ิงที่ดีที่สุดแกพวกเขาเพื่อใหพวกเขากลับออกไป พรอมดวย
ความสุขและความพึงพอใจ (output) อันจะนํามาซึ่งความเจริญกาวหนาของธุรกิจนั้น ดังภาพที่ 2.1 
 ปจจัยนําเขา                                   กระบวนการ                                              ผลที่ออกมา 
 
 

ความพึงพอใจของผูรับบริการ การบริการ ความตองการของผูรับบริการ 

 

ภาพที่ 2.1  แสดงความสัมพนัธระหวางผูรับบริการกับการบริการ 
ที่มา : ชุษณะ รุงปจฉิม, 2538, หนา 193 
 
 การใหบริการที่เปนเลิศ 
 สุพัตรา  สุภาพ (2541, หนา 108)  ใหความหมาย ของคําวา ความเปนเลิศ  คือ การบริการ
ในรูปแบบที่ลูกคาประทับใจ พอใจ และตองการ 
 ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ (2549, หนา 106) คําวา  บริการที่ดีเลิศ ตรงกับความตองการ 
หมายถึงสิ่งที่ลูกคาตองการหรือคาดหวังไว ไดรับการตอบสนอง สวนบริการที่เกินความตองการ

 15 
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ของลูกคา หมายถึงส่ิงที่ลูกคาตองการหรือคาดหวังไวไดรับการอบสนองอยางเต็มที่ จนรูสึกวาการ
บริการนั้นเปนบริการที่วิเศษมาก ประทับใจมาก คุมคาแกการตัดสินใจ รวมทั้งคุมคาเงิน 
 แนวคิดในการใหบริการที่เปนเลิศ มีแนวทางในการดําเนินการได (วิชัย โถสุวรรณจินดา
, 2539, หนา 61) ดังนี้  
 1.  เสาะหาเพื่อความตองการของลูกคา ในการที่จะสรางความพอใจใหกับลูกคา  ผู
ใหบริการจะตองทราบเสียกอนวา ลูกคาตองการอะไร และพยายามอยางที่สุด เพื่อตอบสนองความ
ตองการนั้น การที่จะทราบถึงความตองการของลูกคา อาจเปนการใชแบบสอบถามที่งาย ๆ ให      
ลูกคากรอก หรือแสดงความคิดเห็น หรือมาจากการพูดคุยกับลูกคาอยางไมเปนทางการก็ได 
  วิธีการที่สําคัญ ที่จะชวยใหทราบถึงความตองการของลูกคาอีกวิธีหนึ่งก็คือ คํา
รองเรียน หรือคํารองขอ ของลูกคานั่นเอง เพราะเมื่อลูกคาตองการการบริการเพิ่มขึ้น ไมวาจะเปน
การบริการนอกเวลาทํางานปกติ เพื่อความสะดวกของลูกคาโดยไมคิดคาใชจายเพิ่ม 
  ส่ิงที่ตองพิจารณาแสวงหาความตองการของลูกคา คือ การพิจารณาผลประโยชนของ
ลูกคาเปนหลัก ส่ิงใดที่ผูใหบริการจะสามารถใหบริการแกลูกคาเพิ่มขึ้นได จะตองเรงดําเนินการ
โดยไมตองรอใหลูกคารองขอเลย 
 2.  การทํางานใหถูกตองในครั้งแรก  ในการทํางานเพื่อบริการลูกคานั้น ลูกคาจะตองการ
งานที่ถูกตองสมบูรณ โดยไมตองมีการแกไข ผูใหบริการจึงตองใชความระมัดระวังในการทํางาน 
โดยมิใหผิดพลาด เพื่อสรางความประทับใจและความพอใจแกลูกคา 
  ผูที่จะทํางานใหถูกตองไดดีที่สุดก็คือ ตัวผูใหบริการนั่นเอง ธุรกิจที่ใหบริการจึงควร
พัฒนาผูใหบริการใหมีทักษะฝมือที่ดี และมีทัศนคติในการใหบริการในทางบวก และถาเปนไปได
ควรยกเลิกผูตรวจงาน หรือผูตรวจสอบคุณภาพ โดยใหผูบริการเปนผูรับผิดชอบในการทํางานและ
ตรวจสอบคุณภาพดวยตัวเอง ซ่ึงจะมีโอกาสผิดพลาดไดนอยกวา และไมตองแกไขภายหลัง 
 3.  การใหพนักงานทุกคนดูแลลูกคา   การสรางความพอใจแกลูกคา ไมไดเปนเพียง
หนาที่ของผูใหบริการโดยตรงเทานั้น แตตองถือเปนหนาที่ของทุกคน ไมวาจะเปน พนักงานรับ
โทรศัพท ยามที่หนาประตู  พนักงานทําความสะอาด พนักงานตอนรับ  ไปจนถึงผูจัดการ ทั้งนี้ 
เพราะหากมีใครคนหนึ่งคนใดกระทําผิดพลาด หรือแสดงกิริยาไมสมควรตอลูกคา ยอมเปนการ
ทําลายสิ่งดี ๆ ที่คนอื่นพยายามดําเนินการเพื่อเอาใจลูกคาไปเสียหมดสิ้น     
 4.  จงทําอยางที่สัญญาไว  เมื่อผูใหบริการไดตกปากรับคํา หรือใหสัญญาอยางใดแก
ลูกคา ก็จะตองดําเนินการใหเปนไปตามนั้น  หลักในเรื่องนี้ ผูใหบริการไมควรใหสัญญา ถาไม
แนใจวาจะทําได แตเมื่อใหสัญญาไวแลว ก็ตองดําเนินการใหได เพราะการผิดสัญญายอมเปนการ
ทําลายความเชื่อถือที่ลูกคามีตอผูใหบริการ 
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 5.  เมื่อเกิดขอผิดพลาด จงขออภัยและรีบแกปญหา  แมผูใหบริการจะพยายามดําเนินการ
อยางดีที่สุด เพื่อสรางความพอใจแกลูกคาแลวก็ตาม แตในบางกรณีก็อาจเกิดขอผิดพลาดจากสิ่งที่
ควบคุมไมได หรือปญหาที่คาดไมถึงในกรณีเชนนี้ผูใหบริการตองขออภัยลูกคาดวยความจริงใจ 
และรีบแกไขปญหาใหลูกคาอยางดีที่สุด โดยไมคิดคาใชจายเพิ่ม ส่ิงที่ผูใหบริการไมควรกระทํา
อยางยิ่ง คือ การปฏิเสธความรับผิด หรือโยนความรับผิดไปใหคนอื่น เพราะจะแสดงถึงความไม
รับผิดชอบของผูใหบริการเอง  หากผูใหบริการสามารถดําเนินการใหเปนไปตาม หลักการขางตน 
ทั้ง 5 ขอ ก็ใหแนใจไดวา กิจการใหบริการนั้นจะสามารถผูกใจลูกคาไวได และกําลังกาวสูการ
บริการที่เปนเลิศแลว 
 การใหบริการแบบครบวงจร 
 ชูวงศ  ฉายะบุตร (2536, หนา 11-12)  กลาววา การพัฒนาการใหบริการเชิงรุก หรือการ
ใหบริการแบบครบวงจรของรัฐนั้น จะตองเปนไปตามหลักการ ซ่ึงอาจเรียกงาย ๆ วาหลักการ
ใหบริการแบบครบวงจร (package service) ดังนี้ 
 1.  ยึดการตอบสนองความตองการของประชาชนเปนเปาหมาย (people oriented) การ
ใหบริการของรัฐตองมุงประโยชนของประชาชนผูมารับบริการ มากกวาการใหบริการตามระเบียบ
แบบแผน 
 2.  ความรวดเร็วในการใหบริการ (acceleration) ปญหาพื้นฐานของระบบขาราชการ
อยางหนึ่งคือ ความลาชา ซ่ึงเกิดขึ้นไดทั้งตามลักษณะงาน และตัวขาราชการเอง จึงตองมีการพัฒนา
ขาราชการใหมีทัศนคติ ความรู ความสามารถ ความกระตือรือรน และกลาตัดสินใจในเรื่องที่อยูใน
อํานาจของตน รวมทั้งใหมีการกระจายอํานาจใหมากขึ้น ปรับปรุงระเบียบวิธีการทํางานใหมี
ขั้นตอนและใชเวลาในการบริการใหส้ันที่สุด 
 3.  การใหบริการจะตองเสร็จสมบูรณ (completion) หมายถึง การเสร็จสมบูรณตามสิทธิ
ประโยชน ผูรับบริการจะตองไดรับ โดยที่ผูรับบริการไมจําเปนตองมาติดตอบอยครั้งนัก รวมทั้ง
หมายถึงความพยายามที่จะใหบริการในเรื่องที่ผูมาติดตอขอรับบริการสมควรจะไดรับเรื่อง 
 4.  ความกระตือรือรนในการใหบริการ (keen) เจาหนาที่ผูใหบริการตองใหบริการดวย
ความกระตือรือรน จะทําใหผูมารับบริการเกิดทัศนคติที่ดี ยอมรับฟงเหตุผลคําแนะนําตาง ๆ มาก
ขึ้น และเต็มใจที่จะมารับบริการในเรื่องอื่น ๆ อีก นอกจากนี้ ความกระตือรือรนในการใหบริการยัง
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการบริการนั้นเปนไปดวยความรวดเร็ว และมีความสมบูรณ ซ่ึงจะนําไปสู
ความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในที่สุด 
 5.  การใหบริการดวยความถูกตองสามารถตรวจสอบได (accountability) การใหบริการ
ตองมีความถูกตองทั้งในแงระเบียบแบบแผนของทางราชการและในเชิงศีลธรรมดวย รวมทั้งตอง
สามารถตรวจสอบได จากกลไกภายในระบบราชการเอง ตรวจสอบโดยประชาชนและตรวจสอบ
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โดยความสํานึกรับผิดชอบทางวิชาชีพของตัวขาราชการเอง 
 6.  ความสุภาพออนนอม (gentle) เจาหนาที่ผูใหบริการจะตองปฏิบัติตอประชาชนผูมา
ติดตอขอรับบริการดวยความสุภาพออนนอม ซ่ึงจะทําใหผูมารับบริการมีทัศนคติที่ดีตอขาราชการ
และการติดตอราชการ อันจะสงผลใหการสื่อสารทําความเขาใจระหวางกันเปนไปอยางงายขึ้น 
ความสุภาพออนนอมในการใหบริการนั้น จะเกิดขึ้นไดก็โดยการพัฒนาทัศนคติของขาราชการให
เขาใจวา ตนมีหนาที่ในการใหบริการและเปนหนาที่ที่มีความสําคัญ รวมทั้งมีความรูสึกเคารพใน
สิทธิและศักดิ์ศรีของผูมาติดตอขอรับบริการ 
 7.  ความเสมอภาค (equality) การใหบริการจะตองเปนไปภายใตระเบียบแบบแผน
เดียวกัน ไมวาผูรับบริการจะยากจนหรือรํ่ารวย รวมทั้งการใหบริการจะตองคํานึงถึงความเสมอภาค
ในโอกาสที่จะไดรับบริการดวย ทั้งนี้ประชาชนบางสวนยังมีขอจํากัดในเรื่องความสามารถในการ
ติดตอขอรับบริการ เชนมีรายไดนอยอยูในชุมชนแออัด รัฐตองปรับวิธีการบริการใหเหมาะสมกับ
บุคคลเหลานี้ เชน การจัดหนวยบริการเคลื่อนที่ การลดเงื่อนไขในการบริการใหเหมาะสมตอความรู
ความสามารถของผูรับบริการ 
 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 
 ในเรื่องของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนั้น ถาพิจารณาจากแนวคิดทฤษฎีตาง ๆ มักจะ
พูดถึงผลการปฏิบัติงาน (performance) ซ่ึงถือไดวาเปนเรื่องเดียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
(efficiency) คือ เมื่อมีผลการปฏิบัติงานที่ดี ถือวาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง และถาผลการ
ปฏิบัติงานไมดี ก็ถือวามีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานต่ํา ซ่ึงความหมายโดยตรงของประสิทธิภาพ
นั้นไดมีผูใหความหมายตาง ๆ ดังนี้ 
 ความหมายของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 สุริจิรา  แกวกาหลง (2547, หนา 17) กลาววา ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง 
สัดสวนของตนทุนตอกําไรที่ใชเพื่อบรรลุเปาหมายขององคการ กลาวอีกนัยหนึ่ง ประสิทธิภาพ คือ 
การวัดจํานวนทรัพยากร เชน วัตถุดิบ เงิน และพนักงานที่ใชไปในการผลิตหรือการบรรลุส่ิงใดสิ่ง
หนึ่ง 
 ลดาวัลย  บัวเอี่ยม (2545, หนา 19) กลาววา ประสิทธิภาพ เปนการพิจารณาคาใชจาย 
(cost) ที่องคการใชในการประกอบการเพื่อใหสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว องคการที่มี
ประสิทธิภาพ หมายถึง องคการที่ใชปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางคุมคาที่สุด 
และสามารถผลิตสินคาหรือบริการไดมากที่สุด และพิจารณาในสวนของอัตราสวนระหวางปจจัย
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นําเขา (input) และปจจัยนําออก (output) องคการที่มีประสิทธิภาพสูง คือ องคการที่สามารถผลิต
ปจจัยนําออกไดมากที่สุด จากการใชทรัพยากรตาง ๆ นอยที่สุด 
 กนกวรรณ  ธนาเลิศสมบูรณ (2546, หนา 9) กลาววา ประสิทธิภาพ หมายถึง พฤติกรรม
ความพึงพอใจของบุคคลที่มีตอคุณภาพของงานที่บุคคลนั้นใชความพยายามที่จะกระทําในสิ่งที่ดี
ที่สุด ภายใตมาตรฐานที่กําหนด 
 Kart and Kahn (1978, อางใน ประสาน กระแสสินธุ, 2543, หนา 23) กลาวา 
ประสิทธิภาพ คือ สวนประกอบที่สําคัญของประสิทธิผล ประสิทธิภาพขององคกรนั้น ถาจะวัดจาก
ปจจัยนําเขาเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ไดนั้นจะทําใหการวัดประสิทธิภาพคลาดเคลื่อน จากความเปน
จริง ประสิทธิภาพขององคกร หมายถึง การบรรลุเปาหมาย (goal attainment) ขององคกร ในการ
บรรลุเปาหมายขององคกรนั้น ปจจัยตาง ๆ คือการฝกอบรม ประสบการณ ความรูสึกผูกพัน ยังมี
ความสําคัญตอประสิทธิภาพขององคกรดวย 
 Abraham Zaleaznick and others (1958, p.40 อางใน ประสาน กระแสสินธุ, 2543, หนา 
23) กลาววา ในการปฏิบัติงานไดดีหรือไมดีนั้น ผูปฏิบัติจะตองไดรับการตอบสนองความตองการ
ทั้งภายนอกและภายใน (external and internal need) ซ่ึงหากไดรับการตอบสนองแลวยอม หมายถึง
การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงความตองการภายนอก ไดแก 
 1.  รายไดหรือคาตอบแทน 
 2.  ความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 3.  สภาพแวดลอมทางกายภาพ 
 4.  ตําแหนงหนาที่และความตองการภายใน 
 5.  ความตองการเขาหมูคณะ 
 6.  ความตองการแสดงความรูสึก เกี่ยวกับการจงรักภักดีความเปนเพื่อน และความรักใคร 
 7.  ความตองการในศักดิ์ศรีของตัวเอง 
 สรุปความหมายของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คือ การที่องคการประสบผลสําเร็จ 
สามารถดําเนินการตามเปาหมายที่วางไวได โดยมีการประเมินจากปจจัยนําเขาหรือจํานวนของการ
ใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งสามารถผลิตสินคาและบริการไดมากตรง
ตามกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ 
 หลักการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
 สมพงษ  เกษมสิน (2520, หนา 55) กลาวถึงหลักการทํางานใหมีประสิทธิภาพมี 12 
ประการ คือ 
 1.  ทําความเขาใจและกําหนดแนวความคิดในการทํางานใหกระจาง 
 2.  ใชหลักสามัญสํานึกในการพิจารณาความนาจะเปนไปไดของงาน 
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 3.  คําปรึกษาตองสมบูรณและถูกตอง 
 4.  รักษาระเบียบวินัยในการทํางาน 
 5.  ปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม 
 6.  การทํางานตองเชื่อถือได มีความฉับพลัน มีสมรรถภาพและมีการลงทะเบียนไวเปน
หลักฐาน 
 7.  งานควรมีลักษณะแจงใหทราบถึงการดําเนินงานอยางทั่วถึง 
 8.  งานสําเร็จทันเวลา 
 9.  ผลงานไดมาตรฐาน 
 10.  การดําเนินงานสามารถจัดเปนมาตรฐานได 
 11.  กําหนดมาตรฐานที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการฝกสอนงานได 
 12.  ใหบําเหน็จรางวัลแกงานที่ดี 
 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 สมยศ  นาวีการ (2529, หนา 16)  กลาวถึง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมี 3 ประการ คือ 
 1.  ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย 
  1.1  ความสามารถของผูปฏิบัติงาน 
  1.2  ความเขาใจในวัตถุประสงคของงาน 
  1.3  ประสบการณในการปฏิบัติงาน 
 2.  ปจจัยทางกายภาพ ประกอบดวย 
  2.1  โครงสราง และการบรหิารงานขององคกร 
  2.2  รายได คาตอบแทน วัสดุอุปกรณสนบัสนุน 
  2.3  สภาพแวดลอมขององคกร 
  2.4  ระเบียบปฏิบัติขององคกร 
  2.5  การเพิ่มพนูความรู หรือการฝกอบรม 
 3.  ปจจัยทางสงัคมและจิตวิทยา ประกอบดวย 
  3.1  ความตองการเขาหมูคณะ ตองการความเปนเพื่อนความรักใคร 
  3.2  ความรูสึกภาคภูมใิจในองคกร 
  3.3  ความมั่นคง ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
  3.4  ความตองการมีศักดิ์ศรี ช่ือเสียงและความกาวหนา 
  3.5  ความสัมพันธระหวางผูรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา และผูบังคับบัญชาที่ดี 
  3.6  การไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา 
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 แนวคิดเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน 
 ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั้นถือไดวาเปนปจจัยสําคัญที่จํานําไปสู
การพัฒนาศักยภาพของพนักงานในการปฏิบัติงานใหเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นปจจัยที่สําคัญในเรื่องของ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนั้น มีนักวิชาการไดทําการศึกษาและมีแนวคิดสรุปได ดังนี้ 
 สมยศ นาวีการ (2529, หนา 5) กลาวถึงปจจัย 7 ประการ ที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน คือ 
 1.  กลยุทธ (strategy) กลยุทธเกี่ยวกับการกําหนดภารกิจ การพิจารณาจุดออน จุดแข็ง
ภายในองคกร โอกาสและอุปสรรคภายนอก 
 2.  โครงสราง (structure) โครงสรางองคกรที่เหมาะสมจะชวยในการปฏิบัติงาน 
 3.  ระบบ (system) ระบบขององคกรที่จะทําใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย 
 4.  แบบ (styles) แบบของการบริหารของผูบริหารเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร 
 5.  บุคลากร (staff) จํานวนและประเภทของบุคคลากรในองคกร 
 6.  ความสามารถ (skill) ความสามารถของพนักงานในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ 
 7.  คานิยม (shared values) คานิยมรวมของคนในองคกร 
 สมพงศ เกษมสิน (2521, หนา 30) ไดกลาวถึงแนวคิดของ Harring Emerson ที่เสนอ
แนวความคิดเกี่ยวกับหลักการทํางานใหมีประสิทธิภาพในหนังสือ “The Twelve Principles of 
Efficiency” ซ่ึงไดรับการยกยองและกลาวขวัญกันมาก หลัก 12 ประการ มีดังนี้คือ 
 1.  ทําความเขาใจและกําหนดแนวความคิดในการทํางานใหกระจาง 
 2.  ใชหลักสามัญสํานึกในการพิจารณาความนาจะเปนไปไดของงาน 
 3.  คําปรึกษาแนะนําตองสมบูรณและถูกตอง 
 4.  รักษาระเบียบวินัยในการทํางาน 
 5.  ปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม 
 6.  การทํางานตองเชื่อถือได มีความฉับพลัน มีสมรรถภาพและมีการลงทะเบียนไวเปน
หลักฐาน 
 7.  งานควรมีลักษณะแจงใหทราบถึงการดําเนินงานอยางทั่วถึง 
 8.  งานสําเร็จทันเวลา 
 9.  ผลงานไดมาตรฐาน 
 10.  การดําเนินงานสามารถยึดเปนมาตรฐานได 
 11.  กําหนดมาตรฐานที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการฝกสอนงานไดใหบําเหน็จรางวัล
งานที่ดี 
 12.  ใหบําเหน็จรางวัลแกงานที่ดี 
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 สรุปไดวา ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง สวนประกอบที่
สําคัญของประสิทธิผล ความพรอม และความพยายามรวมไปถึงความสามารถที่จะปฏิบัติงานให
บรรลุเปาหมายขององคกรนั้น 
 

แนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริหาร 
 
 หลักการบริหาร 
 Fayol (1949, pp.19-20)  ไดอธิบายถึงหลักการบริหารตาง ๆ ไว ดังนี ้
 1.  การมีผูบังคับบัญชาคนเดียว (unity of command)  Fayol เช่ือวาการมีผูบังคับบัญชา
สองคนตอผูอยูใตบังคับบัญชาหนึ่งคนจะทําลายอํานาจหนาที่และระเบียบวินัยได ดังนั้นเขาจึง
ช้ีใหเห็นวาในกรณีที่ผูบังคับบัญชาบางคนไมปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชา และความยุงยากใน
การเขียนคําบรรยายลักษณะงานใหมีความชัดเจนอยางสมบูรณจะเปนสาเหตุของการไมปฏิบัติตาม
หลักการบริหารขอนี้ 
 2.  การมีทิศทางเดียวกัน (unity of direction) แตละกลุมงานหรือกลุมของกิจกรรมควรจะ
มีเปาหมายเดียวกันภายใตแผนงานและผูบังคับบัญชาคนเดียวกัน หลักการขอนี้อางถึงโครงสราง
ขององคกร ในขณะที่หลักการมีผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียวอางถึงหลักการปฏิบัติงานของบุคคล
ภายในโครงสราง 
 3.  การแบงงานกันทํา (division of work) การแบงงานกันทําเปนแนวทางอยางหนึ่งที่ใช 
เพื่อเพิ่มผลผลิตและการทํางานไดดีกวาดวยการใชความพยายามเทาเดิม โดยท่ีไมตองเปลี่ยนจาก
งานหนึ่งไปสูอีกงานหนึ่ง Fayol ช้ีใหเห็นเหตุผลของการแบงงานกันทําวาตองการลดเวลาของการ
เรียนรูใหนอยลงและเพิ่มทักษะการทํางานใหสูงขึ้น หลักการแบงงานกันทําใชไดกับทุกระดับของ
องคกร ไมใชเฉพาะแตคนงานระดับต่ําเทานั้น 
 4.  การรวมอํานาจ (centralization)  กระบวนการเพิ่มและลดหนาที่ของผูบริหารเรียกวา
การรวมอํานาจ และการกระจายอํานาจ หลักการขอนี้ช้ีใหเห็นวาในแตละสถานการณจะตองมีความ
สมดุลระหวางการรวมอํานาจและการกระจายอํานาจ การรวมอํานาจมากนอยแคไหนขึ้นอยูกับ
สถานการณและลักษณะขององคกรที่เปนอยู 
 5.  อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ (authority and responsibility) อํานาจหนาที่
หมายถึงสิทธิของการออกคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซ่ึงตองควบคูไปกับความรับผิดชอบ โดยการ
มอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับบุคคล บุคคลจะตองยอมรับความผิดชอบที่ติดตามมา การดําเนินงาน
ขององคกรจะไมมีประสิทธิภาพเลย ถาหากวาการมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ไมไดสัมพันธกัน 
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 6.  ความเสมอภาค (equity) หมายถึง ความเมตตาและความยุติธรรมที่ตองมีแกทุกฝาย
ภายในองคกร ความเสมอภาคเปนส่ิงจูงใจพนักงานที่สําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหพวกเขาปฏิบัติหนาที่
ดวย ความเสียสละและความจงรักภักดี หลักความเสมอภาคอาจจะสะทอนใหเห็นไดจากการจาย
ผลตอบแทนที่เปนธรรม ผลตอบแทนที่เปนคาจางและเงินเดือนที่จายใหกับพนักงานจะตองมีความ
ยุติธรรม 
 7.  สายการบังคับบัญชา (scalar chain) เปนส่ิงที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูอยูใตบังคับบัญชาจากระดับสูงลงมายังระดับต่ํา โดยแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธทางอํานาจหนาที่ การดําเนินงานตาง ๆ ภายในองคกรควรจะเปนไปตามหลักสายการ
บังคับบัญชา 
 กระบวนการบริหาร 
 กระบวนการบริหารแบงออกไดดังนี้ (Fayol, 1949, pp.21-22) 
 1.  การวางแผน (planning)  แผนงานตาง ๆ จะใหเปาหมายกับองคกรและระเบียบวิธี
ปฏิบัติงานที่ดีที่สุดเพื่อความสําเร็จของเปาหมายดังกลาวนี้ ยิ่งกวานั้นแผนงานจะทําให องคกรตอง
รวบรวมทรัพยากรที่องคกรตองการสําหรับกิจกรรมตาง ๆ และความกาวหนาขององคกรสามารถ
ตรวจสอบและวัดได 
 ดังนั้น การแกไขจะเกิดขึ้นถาหากวาอัตราของความกาวหนาไมเปนที่นาพอใจ ขั้นแรก
ของการวางแผนจะเปนเรื่องเกี่ยวกับการเลือกเปาหมายขององคกร หลังจากเปาหมายจะถูกกําหนด
ขึ้นมาสําหรับหนวยงานยอยขององคกร เชน แผนกงานตาง ๆ เมื่อไดกําหนดเปาหมายขึ้นมาแลว
โปรแกรมจะถูกกําหนดมาเพื่อความสําเร็จของเปาหมายในลักษณะที่เปนระบบแนนอน การเลือก
เปาหมายและการพัฒนาโปรแกรมนั้น ผูบริหารจะตองพิจารณาถึงความเปนไปไดของสิ่งเหลานี้ 
และจะเปนที่ยอมรับของผูบริหารและพนักงานขององคกร 
 แผนงานสําหรับองคกรโดยสวนรวมจะจัดทําขึ้นมาโดยผูบริหารระดับสูง อาจจะมีระยะ
เวลานานถึงหาปหรือสิบป ในองคกรขนาดใหญแผนงานเหลานี้จะเกี่ยวของกับขอผูกพันทางดาน
การเงินเปนจํานวนหลายรอยลานบาท 
 การวางแผนโดยผูบริหารระดับต่ําหรือระดับกลางจะมีระยะเวลาสั้นกวา แผนงาน
บางอยางอาจจะเปนแผนงานสําหรับพรุงนี้เพียงวันเดียวก็ได 
 2.  การจัดองคกร (organizing) เมื่อผูบริหารไดกําหนดเปาหมายและพัฒนาแผนงานหรือ
โปรแกรมตาง ๆ ขึ้นมา เพื่อความสําเร็จของเปาหมายดังกลาวนี้ พวกเขาจะตองออกแบบและพัฒนา
องคกรขึ้นมาเพื่อดําเนินงานตามโปรแกรมเหลานี้ใหเกิดความสําเร็จ เปาหมายที่แตกตางกันยอมจะ
ตองการประเภทขององคกรที่ไมเหมือนกัน โดยผูบริหารจะตองมีความสามารถกําหนดประเภท
ขององคกรที่ตองการเพื่อความสําเร็จของเปาหมายที่กําหนดไว 
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 การบริหารงานบุคคล (staffing) เปนสวนหนึ่งของหนาที่การจัดองคกร การบริหารงาน
บุคคลคือหนาที่ที่เกี่ยวกับการเสาะหาและการวางตัวบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ ขององคกร บุคคลบางคนมีความเห็นวา การบริหารบุคคลควรจะเปนหนาที่การ
บริหารอยางหนึ่งที่แยกจากหนาที่การจัดองคกร แตในกรณีที่สายการบังคับบัญชายิ่งยาวออกไป 
และบุคคลในหนวยงานตาง ๆ ขององคกรตองทํางานเกี่ยวพันกันโดยตรง ผูบริหารอาจจะใหมีการ
ติดตอแบบรวบรัดเกิดขึ้นได 
 3.  การใหผลตอบแทน (remuneration) การใหผลตอบแทนมีขอสมมุติฐานอยูที่คาจางที่
จายใหกับบุคคลภายในองคกร ควรจะยึดถือแนวความคิดของความยุติธรรม และตองเปนที่พอใจ
ของทั้งสองฝายคือ ฝายคนงานและฝายบริหาร วิธีการจายคาจางของ Fayol เหมือนกับระบบการจาย
คาจางตอหนายงาน Taylor การจายตามระยะเวลา การใหโบนัส การมีสวนรวมในผลกําไร และการ
ใหผลตอบแทนที่ไมใชทางการเงินอื่น ๆ 
 4.  ความเปนระเบียบเรียบรอย (order) หลักการมีขอบเขตกวางมาก ความหมายของคําวา
ความเปนระเบียบเรียบรอยอาจจะเหมือนกับแนวความคิดของการจัดหาที่ตั้งของวัตถุและเครื่องมือ
ตาง ๆ ที่ควรจะศึกษาโดยรอบคอบเสียกอนเพื่อความมีประสิทธิภาพของการผลิตของ Taylor  
แนวความคิดของความเปนระเบียบเรียบรอยของ Fayol ยังไดใชกับตัวบุคคลภายในองคกรดวย
แผนผังองคกรจะแสดงใหเห็นถึงตําแหนงของบุคคลทุกคนในองคกร และความสัมพันธที่มีตอกัน
ดวย 
 5.  ความมีระเบียบวินัย (discipline) แสดงถึงการยอมรับขอตกลงหรือนโยบายตาง ๆ 
ของสมาชิกภายในองคกร Fayol ช้ีใหเห็นวาความมีระเบียบวินัยที่ใชไดผลดีจะตองมีการตกลงกัน
ระหวางฝายบริหารและฝายคนงาน และมีความยุติธรรมมากที่สุด และการลงโทษควรจะมีความ
ยุติธรรมกับทุกฝาย 
 6.  ความคิดริเร่ิม (initiative) การใหคนงานมีสวนรวมแกปญหาตาง ๆ ขององคกร 
หมายถึง การเปดโอกาสใหผูอยูใตบังคับบัญชาไดแสดงความคิดริเร่ิม ในปจจุบันนี้เราจะเห็นไดวา 
บริษัทไดจัดใหมีระบบการใหคําแนะนําในทุกระดับขององคกร เปนการรวบรวมแนวความคิดของ
ผูอยูใตบังคับบัญชาในการแกปญหาตาง ๆ รวมกันได การมีระบบการใหคําแนะนําโดยผูอยูใต
บังคับบัญชาจะใหประโยชนความคิดริเร่ิมไดเปนอยางมาก 
 7.  การสั่งการ (directing) จะเปนกิจกรรมเกี่ยวกับการเปนผูนําและการจูงใจผูอยูใต
บังคับบัญชาสําหรับการปฏิบัติงานของพวกเขาในแตละวัน 
 หนาที่การสั่งการจะถูกปฏิบัติโดยผานทางการติดตอส่ือสาร การสั่งการสวนใหญเกิดขึ้น
ภายในสภาพแวดลอมของความสัมพันธระหวางบุคคล โดยอยูบนพื้นฐานของการเผชิญหนา การ
ติดตอส่ือสารที่มีประสิทธิภาพจะมีความสําคัญสําหรับหนาที่การสั่งการ 
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 หน าที่ การสั่ งการจะ เกี่ ยวของกับการใช อิท ธิพล  และใหความชวย เหลือกับ
ผูใตบังคับบัญชาสําหรับการปฏิบัติงานของพวกเขา โดยผานทางความเกี่ยวพันระหวางบุคคล 
 8.  การควบคุม (controlling) ในที่สุดผูบริหารจะตองมีความมั่นใจวาการกระทําตางๆ 
ของสมาชิกขององคกรกําลังทําใหองคกรมุงไปสูเปาหมายที่กําหนดไว ผูบริหารจะตองปฏิบัติ
หนาที่การควบคุมจะเกี่ยวของกับองคประกอบ 3 อยางคือ 
 1.  การกําหนดมาตรฐานของผลการปฏิบัติงาน 
 2.  การวัดผลการปฏิบัติงานและทําการเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไว 
 3.  การแกไขผลการปฏิบัติงานใด ๆ ที่ไมเปนไปตามมาตรฐานดังกลาวนี้  
 การปฏิบัติหนาที่การควบคุม ผูบริหารสามารถทําใหองคกรอยูบนหนทางที่ถูกตองได 
 

แนวคิดเกี่ยวกับขวัญกําลงัใจ 
 
 ความหมายของขวัญกําลังใจ 
 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2544, หนา 138) กลาววา ขวัญ เปนสถานการณทางจิตใจ ที่
แสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมตาง ๆ เชน ความกระตือรือรน ความหวัง ความกลา ความเชื่อม่ัน 
ขวัญเปนความรู สึกของบุคคลที่มีตอสภาพแวดลอม  คนที่มีขวัญดี  จึงสังเกตไดจากความ
กระตือรือรนในการทํางาน เต็มใจทําตามกฎขอบังคับของหนวยงาน พยายามปฏิบัติงานใหบรรลุ
จุดมุงหมาย ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่เปนผลดีกับองคการ ขวัญไมดีพบไดจากความทอแท เบื่อหนาย ขาด
ความเต็มใจที่จะทํางาน ขาดงาน ไมรับผิดชอบงาน 
 ระวัง  เนตรโพธิ์แกว (2542, หนา 183) ใหความหมายของคําวา ขวัญและกําลังใจวา ขวญั
และกําลังใจเปนรากฐานของสภาวะจิตใจของบุคคลที่แสดงออกดวยความสนใจ หรือกระตือรือรน
ในการทํางาน ขวัญและกําลังใจเปนเสมือนแกนแทของความรูสึกที่จะอุทิศกายและใจในการทํางาน
ใหแกองคการ ถาสมาชิกในองคการใดมีขวัญและกําลังใจต่ํา ผลการทํางานนั้นก็มักจะลมเหลว 
หรือไมประสบผลสําเร็จ 
 พูลสุข  สังขรุง (2546, หนา 159) กลาววา ขวัญเปนสถานการณทางจิตใจที่แสดงออกมา
ในรูปของพฤติกรรมตาง ๆ เชน ความกระตือรือรน ความหวัง ความกลา ความเชื่อมั่น และในทาง
ตรงกันขาม คนที่ปราศจากขวัญจะแสดงออกในรูปของความเฉื่อยชา ความหวาดระแวง ขาดความ
เชื่อมั่น 
 สรุป ขวัญ เปนเปนนามธรรมไมมีรูปราง เปนเสมือนพลังภายในที่จะผลักดันให
คนทํางานดวยความตั้งใจ กระตือรือรน และความสมัครใจ ขวัญที่ดีคือความตั้งใจ เต็มใจของคนที่
จะอุทิศเวลา แรงกาย เพื่อใหเกิดผลงานตามเปาหมายขององคการ 
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 องคประกอบท่ีสําคัญของขวัญกําลังใจ 
 ขวัญกําลังใจในการทํางาน มีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้ (พูลสุข สังขรุง, 2546, หนา 160) 
 1.  ลักษณะทาทางและบทบาทของผูนําหรือหัวหนางานที่มีตอผูใตบังคับบัญชาและ
ผูรวมงาน (ผูนําตองมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีการวางตัวที่เหมาะสม และมีความเขาใจถูกตอง และมี
สัมพันธอันดีกับลูกนอง) เพราะผูนําเปนเสมือนสะพานที่เชื่อมโยงความเขาใจอันดีระหวางองคการ
กับผูปฏิบัติงาน ดังนั้น สัมพันธภาพระหวางหัวหนางานและผูรวมงาน จึงมีความสําคัญตอการ
เสริมสรางขวัญและความสําเร็จขององคการอยูมาก 
 2.  ความพอใจตอวัตถุประสงคหลักและนโยบายการดําเนินงานขององคการ ของ
พนักงาน เจาหนาที่ และผูรวมงาน ตลอดจนการจัดองคการและระบบงานที่มีประสิทธิภาพของ
องคการ ส่ิงเหลานี้นับวาเปนเรื่องสําคัญมาก เพราะถาทุกคนหรือสมาชิกสวนใหญขององคการมี
ความเขาใจซาบซึ้งถึงระบบ และวิธีดําเนินงานขององคการแลว เขาเหลานั้นยอมจะอุทิศเวลาใหแก
งาน มีกําลังใจ กําลังขวัญในการปฏิบัติงานไดดีขึ้น 
 3.  ความพอใจในหนาที่การงานที่ปฏิบัติอยู เพราะในการปฏิบัติงานนั้น ถาไดทํางานที่
ตนเองพอใจนั้นยอมไดผลมากกวาการที่ตองปฏิบัติงานที่ไมพอใจ 
 4.  การใหบําเหน็จรางวัล การเลื่อนขั้น เล่ือนตําแหนง แกผูปฏิบัติงานดียอมเปนเครื่องจูง
ใจใหบรรดาผูใตบังคับบัญชาหรือผูรวมงานมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาที่การงานดวย
ความขยันขันแข็ง มั่นใจและมีกําลังขวัญดี 
 5.  สภาพของการทํางานควรใหถูกตองตามสุขลักษณะ มีอากาศถายเทไดสะดวก มีแสง
สวางเพียงพอ มีเครื่องมือเคร่ืองใชและอุปกรณในการปฏิบัติงานครบถวนเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงาน 
 6.  สุขภาพของผูปฏิบัติงาน รวมทั้งสภาพทางกายและใจ อารมณของผูปฏิบัติงานแตละ
คนอาจเปลี่ยนแปลงไดเสมอ ทั้งที่เปนผลโดยตรงจากผูนั้นเองหรือมาจากที่อ่ืน เชน ปญหาทาง
ครอบครัว เพื่อนรวมงาน ฯลฯ ปญหาเกี่ยวกับสุขภาพและสุขภาพจิตนี้ มีผลอยางมากตอการทํางาน 
เพราะหากเมื่อใดผูปฏิบัติงานมีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือสุขภาพจิตแลว เขาเหลานั้นยอมจะไม
สามารถอุทิศเวลาใหแกการปฏิบัติงานใหบังเกิดผลดีได 
 วิธีการสรางขวัญกําลังใจ 
 เมื่อขวัญกําลังใจของบุคลากรต่ํายอมมีผลกระทบถึงปญหาตาง ๆ คือ การนัดหยุดงาน 
การลาออก การมาทํางานสาย ดังนั้น วิธีการสรางขวัญและเพิ่มกําลังใจแกบุคลากรในองคการ 
สามารถดําเนินการไดดังนี้ (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2544, หนา 146) 
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 1.  การแบงผลประโยชน เปนการใหพนักงานมีผลประโยชนตอบแทนจากสิ่งที่ตนเอง
ปฏิบัติ โดยการตอบแทนในดานเศรษฐกิจ การแบงผลกําไรใหนอกจากไดคาตอบแทนในดานวัตถุ
แลวก็ยังไดในแงจิตใจดวย 
 2.  การจัดแหลงสันทนาการ ใหพนักงานไดมีโอกาสพักผอนหยอนใจ เชน สโมสร กีฬา 
ดนตรี มีงานสังสรรคตามโอกาส 
 3.  การพบผูเชี่ยวชาญ ใหมาเยี่ยมเยียนพนักงานโดยใหคําแนะนํา จัดอภิปราย พบปะ
สังสรรค จัดทําโปสเตอรคําขวัญตาง ๆ ขึ้น เพื่อใหพนักงานมีสวนรวมในกิจกรรม 
 4.  จัดผูแนะนําใหคําปรึกษาทางดานการทํางาน เปนลักษณะนําการแนะแนวมาใช 
เพื่อใหคําปรึกษาในดานตาง ๆ แกพนักงานและฝายบริหาร โดยเฉพาะปญหาทางจิตวิทยา การ
บริหารงานบุคคล  
 5.  การเขาถึงปญหาของพนักงาน โดยใชวิธีการพัฒนากลุมสัมพันธ เพราะมนุษยสมัพนัธ
สามารถนํามาใชไดทั้งรายบุคคลและกลุมดวย 
 ประโยชนของขวัญกําลังใจ 
 สมคิด บางโม (2548, หนา 189) อธิบายวา บุคคลที่มีขวัญดี หรือมีน้ําใจในการทํางานนั้น 
ยอมจะมีความรัก ความพอใจในงานที่ตนทําอยู อยากทํางานดวยใจสมัคร มีความสุขกับงาน โดยมิ
ตองมีผูใดมาบีบบังคับบัญชาใหทํางาน เรื่องขวัญของบุคคลจึงเปนเรื่องสําคัญที่ผูบริหารจะละเลย
เสียมิได 
 ส่ิงที่จะตองพิจารณาในการสรางขวัญ หรือน้ําใจพนักงาน คือ 
 1.  รายได ตองใหมีรายไดเพียงพอตอการครองชีพ ไมมีหนี้สิน ถารายไดไมพอก็ยากที่จะ
มีขวัญดี 
 2.  สวัสดิการ ถารายไดไมดีแตสวัสดิการดีก็พอทดแทนกันได สวัสดิการนี้รวมไปถึง
สภาพที่ทํางานดี ตลอดจนการชวยใหมีสิทธิพิเศษเล็ก ๆ นอย ๆ รวมถึงความกาวหนาในการ
ประกอบอาชีพ เชน มีโอกาสไปฝกอบรม เปนตน 
 3.  ความภูมิใจในองคกร ถาองคการมีช่ือเสียง พนักงานก็มีขวัญกําลังใจที่จะทํางาน
ตอไป บทบาทขององคการที่มีตอชุมชนมีสวนรวมในสังคม พนักงานก็พลอยมีคนรูจักไปดวย 
 การเสริมสรางขวัญในการทํางาน มีวิธีการสําคัญ ๆ หลายประการดังนี้ (สมคิด บางโม, 
2548, หนา 189) 
 1.  สรางทัศนคติที่ดีในการทํางาน ทัศนคติที่ดีเปนส่ิงสําคัญประการแรกที่ควรไดรับการ
เสริมสรางใหมีขึ้นในองคการและสมาชิกในองคการ 
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 2.  วางมาตรฐานเครื่องมือสําหรับวัดผลสําเร็จของงาน เชน การประเมินผล เพื่อ
ประโยชนในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน โยกยายตําแหนง ฯลฯ การสรางมาตรฐานที่ดีและ
เชื่อถือได จะทําใหเกิดความยุติธรรมในการพิจารณา 
 3.  เงินเดือนคาจาง พนักงานทํางานก็เพื่อประสงคไดคาตอบแทนในการยังชีพ นั่น
หมายถึง เงินมีความสัมพันธกับคนโดยตรง การที่มีการนัดหยุดงานเพื่อเรียกรองคาแรงงานเพิ่มขึ้น 
ก็เพราะความตองการที่จะมีรายไดใหเหมาะสมกับคาครองชีพ แตอัตราคาจางที่เปนธรรมก็ไมได
เปนเครื่องประกันวาขวัญและกําลังใจของพนักงานจะดีเสมอไปไม เพราะยังมีเหตุที่ทําใหพนักงาน
มีขวัญในการปฏิบัติงานต่ําก็คือ การบริหารงานบุคคลที่ไมดีจึงควรไดรับความสนใจดวยอีกเหตุผล
หนึ่ง 
 4.  ความพึงพอใจในงานที่ทํา ขวัญเกิดขึ้นเพราะความรูสึกพอใจในงานที่ทํา การเปด
โอกาสใหพนักงานไดใชความรูความสามารถและความคิดริเริ่มในการทํางาน ยอมทําใหผลงานที่
ออกมาดีและมีประสิทธิภาพ 
 5.  ความเปนหนวยหนึ่งของงาน ในองคการยอมมีกลุมสังคม (social group) เกิดขึ้นใน
องคการ พนักงานอาจเขาอยูในกลุมหนึ่งกลุมใดในองคการ เพราะเขาตองการเปนหนวยหนึ่งของ
กลุม ตองการการยอมรับจากกลุม การไดรับการยกยองและความสนใจจากกลุมก็เปนอีกปจจัยหนึ่ง
ที่ทําใหพนักงานเกิดขวัญกําลังใจในการทํางานเชนกัน 
 6.  ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาที่จะทําใหเกิดขวัญในการ
ปฏิบัติงานไดตองตั้งอยูบนฐานแหงความเคารพนับถือ ผูบังคับบัญชาตองหาทางกระตุนใหเกิดการ
ทํางานดวยความสมัครใจในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาเอง 
 7.  การมีสวัสดิการที่ดีหรือผลประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ ที่มีใหแกพนักงานนอกเหนือจาก
เงินเดือนคาจางปกติ เชน การจัดที่พักอาศัย ชวยคาเลาเรียนบุตร สหกรณออมทรัพย วันหยุดพิเศษ 
ฯลฯ สวัสดิการจะชวยใหพนักงานมีความรูสึกมั่นคง ปลอดภัย การชวยเหลือที่ทําใหพนักงานเกิด
ความรูสึกวาองคการคือคนที่ใกลชิดและเปนผูใหความชวยเหลือแกเขา ขจัดปดเปาความเดือดรอน
ของคนในองคการได จะทําใหพนักงานเหลานั้นเกิดขวัญและกําลังใจ มีความจงรักภักดีตอองคการ 
เพราะเขาไดรับการบําบัดจากองคการที่เขาอาศัยอยูหรือสังกัดอยูอยางเหมาะสม 
 8.  สภาพแวดลอมในการทํางานดี เชน การมีแสงสวางเพียงพอ หองทํางานสะอาด 
หองน้ําเพียงพอ เครื่องมืออุปกรณหรือเครื่องใชสํานักงานมีเพียงพอ เพราะพนักงานทุกคนยอม
ตองการความสะดวกสบายในการปฏิบัติงาน งานที่มีอุปกรณในการทํางานพรอมผลงานก็ยอม
ออกมาอยางมีประสิทธิภาพ และขวัญกําลังใจของพนักงานก็ดีดวย 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 สุเทพ  โตอ้ิม  (2541 : บทคัดยอ)   ศึกษาเรื่องปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานบน
ขบวนรถไฟของเจาหนาที่ตํารวจรถไฟ  โดยตํารวจรถไฟมีหนาที่รับผิดชอบในการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูโดยสาร การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจรถไฟที่ปฏิบัติงานบนขบวนรถไฟ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการ
ปองกัน การแกไขปญหาและอุปสรรค โดยใชกลุมตัวอยางในการวิจัยคือ เจาหนาที่ตํารวจรถไฟที่
ปฏิบัติงานบนขบวนรถไฟจํานวนทั้งสิ้น  270 นาย ดําเนินการเก็บขอมูลในชวงเดือนกรกฎาคม ถึง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2541  โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือสามารถเก็บรวบรวมและตรวจสอบ
แบบสอบถามที่ถูกตองสมบูรณเปนขอมูล 255 ชุด สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ 
คาเฉลี่ย การวิเคราะหความสัมพันธและการวิเคราะหการถดถอยพหุ โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติ
ไวที่ระดับ 0.05 
 ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่ตํารวจรถไฟที่ปฏิบัติงานบนขบวนรถไฟ ที่มีปจจัยภูมิหลัง
ทางสังคม โดยตัวแปรดาน อายุ ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน ภูมิลําเนาเดิม สภาพครอบครัว 
สภาพการสมรส ระดับชั้นยศ อายุราชการ จํานวนผูอยูในอุปการะ สภาพที่อยูอาศัย การฝกอบรมฯ 
มีผลตอปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานบนขบวนรถไฟ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 เจาหนาที่ตํารวจรถไฟที่ปฏิบัติงานบนขบวนรถไฟที่มีปจจัยแวดลอมภายในและภายนอก
หนวยงาน โดยตัวแปรดานความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ ความรูที่ไดรับจากการ
ฝกอบรมฯ ผลตอบแทนในการปฏิบัติงาน ทัศนคติตอการปฏิบัติงาน อัตราของเจาหนาที่ฯ ปริมาณ
วัสดุอุปกรณ งบประมาณที่ไดรับ ความรวมมือในการทํางาน และการประสานงาน ความเปน
กันเองกับผูบังคับบัญชา การส่ือสารภายในและภายนอกขบวนรถไฟ การประสานกับหนวยงาน
ขางเคียง ความรวมมือในการทํางานจากพนักงานรถไฟ มีผลตอปญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานบนขบวนรถไฟ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ขอเสนอแนะจากการวิจัยพบวา ตํารวจรถไฟตองการบุคลากรและวัสดุอุปกรณเพิ่มขึ้น 
ควรจัดทําที่พักและหองควบคุมตัวผูตองหาบนขบวนรถไฟ ตํารวจรถไฟควรที่จะไดรับคาตอบแทน
ในการนําสงตัวผูตองหาและควรจะมีอํานาจการสอบสวนมากกวาปจจุบัน เนื่องจากเมื่อมีเหตุ
เกิดขึ้นบนขบวนรถไฟ ผูโดยสารตองเสียเวลาไมไดรับความสะดวก และบางครั้งอาจจะไดรับ
อันตรายในการเดินทางไปแจงความกับตํารวจทองที่ที่เกิดเหตุได 
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 ยงยุทธ  โสมขันเงิน (2544 : บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานสอบสวนระดับสัญญาบัตร 1 (สบ 1) : ศึกษาเฉพาะกรณีกองบังคับการตํารวจ
นครบาล 1 และกองบังคับการตํารวจนครบาล 2 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่เปนปญหาและ
อุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนระดับสัญญาบัตร 1 (สบ 1) ในกองบังคับการ
ตํารวจนครบาล 1 และกองบังคับการตํารวจนครบาล 2 และศึกษาความคิดเห็นของพนักงาน
สอบสวนระดับสัญญาบัตร 1 (สบ 1) ในกองบังคับการตํารวจนครบาล 1 และกองบังคับการตํารวจ
นครบาล 2 ที่มีตอปจจัยที่เปนปญหาและอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่ โดยกลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ 
พนักงานสอบสวนระดับสัญญาบัตร 1 (สบ 1) ในกองบังคับการตํารวจนครบาล 1 และกองบังคับ
การตํารวจนครบาล 2  จํานวน 150 คน  ซ่ึงไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน 
(Propotional Straified Random Sampling)  และสุมตัวอยางงายจากแตละชั้น (Simple Random 
Sampling) การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ และคาสถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก 
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และคา F-test โดยมีคานัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 ผลการวิจัยพบวา พนักงานสอบสวนระดับสัญญาบัตร 1 (สบ 1) ในกองบังคับการตํารวจ
นครบาล 1 และกองบังคับการตํารวจนครบาล 2  สวนใหญมีความคิดเห็นตอปจจัยที่เปนปญหาและ
อุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่โดยรวมในระดับสูง  ผลการทดสอบสมมติฐานไมพบวาพนักงาน
สอบสวนที่มีอายุ, ประสบการณของการทํางานสอบสวน, ช้ันยศ, เงินเดือน, ฐานะทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัว, วุฒิทางการศึกษา, สถานภาพทางการสมรส, ประวัติการไดรับการพิจารณาความดี
ความชอบ และปริมาณเขตพื้นที่รับผิดชอบตางกัน จะมีความคิดเห็นตอปจจัยที่เปนปญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่ตางกัน 
 ชาญณรงค  แกวลวน (2544 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่
ราชการของเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจภูธร ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
วัตถุประสงคในการศึกษาเรื่องนี้ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส ประชากรในการศึกษา ไดแก เจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรตําบลโคกเคียน 
ในป พ.ศ. 2543 ทุกคน จํานวน 55 ราย โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคารอยละ คาเฉลี่ย คา t-test และ คา F-test 
 ผลการศึกษา พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจสถานี
ตํารวจภูธรตําบลโคกเคียน  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  และหากพิจารณาแยกตาม
องคประกอบของความพึงพอใจ พบวา ความพึงพอใจที่อยูในระดับมากมี 2 องคประกอบ คือ 1) 
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และ 2) ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา นอกจากนี้ พบวา มีความ
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พึงพอใจในระดับปานกลาง 5 องคประกอบ คือ 1) นโยบายของหนวยงาน 2) ลักษณะงาน 3) 
ความกาวหนาในงาน 4) สถานที่ทํางาน 5) คาตอบแทนและสวัสดิการ เมื่อศึกษาความสัมพันธของ
ตัวแปร พบวา อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ และอายุราชการ มีความสัมพันธ
กับระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากการศึกษามีขอเสนอแนะ แบงเปน 2 สวนดังนี้ 
 1.  เร่ืองที่ควรไดรับการปรับปรุงแกไขเรงดวน 2 ดาน คือ 
  1.1  ควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอ ลดขั้นตอนในการเบิกจาย สามารถยืม
เงินทดรองได 
  1.2  ควรปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน เชน การจัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ 
สําหรับใชในการปฏิบัติหนาที่ใหเพียงพอกับความตองการในการปฏิบัติงาน 
 2.  เร่ืองที่ควรไดรับการปรับปรุงแกไขในระยะยาว  3 ดาน คือ 
  2.1  ผูบังคับบัญชาตองพิจารณาคนใหเหมาะสมกับงาน มีการหมุนเวียนตามความ
เหมาะสม มีการฝกอบรม และสามารถเลือกปฏิบัติงานที่ตนถนัดได 
  2.2  ควรเปลี่ยนแปลงวิธีการกําหนดนโยบาย โดยเปดโอกาสใหผูปฏิบัติมีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบายที่จะนําไปปฏิบัติในพื้นที่ มีการถายทอดนโยบายที่ชัดเจน และควรแกไข
ระเบียบขั้นตอนตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  2.3  ผูบังคับบัญชา ควรจะใหความเปนธรรมแกผูใตบังคับบัญชา และควรมี
มาตรฐานในการพิจารณาความดี ความชอบ 
 เชษฐา  โพนทอง (2547 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ปญหาและอุปสรรค ของเจาหนาที่
ตํารวจสายตรวจปองกันและปราบปรามกับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมบน
สะพานลอย : ศึกษาเฉพาะกรณีกองบังคับการตํารวจนครบาล 2 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบวา
เจาหนาที่ตํารวจสายตรวจมีผลตอทัศนะในปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานดานการปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมบนสะพานลอย และทัศนะที่มีตอสภาพของอาชญากรรมบนสะพานลอย 
รูปแบบโครงสรางและทัศนวิสัยของสะพานลอยตางกันและศึกษาถึงแนวทางในการปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมบนสะพานลอย 
 กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ เจาหนาที่ตํารวจงานปองกันปราบปรามประจํา
สถานีตํารวจในสังกัดกองบังคับการตํารวจนครบาล 2 จํานวน 11 สถานี และแบบสัมภาษณ สําหรับ
เจาหนาที่ตํารวจระดับผูบริหาร การศึกษาใชวิธีการสํารวจทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของแลวศึกษา
ภาคสนาม โดยการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมีการทดสอบหา
ความเชื่อมั่น ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (reliability coefficient alpha) ซ่ึงผลปรากฏวา
มีความเชื่อมมั่นในระดับ 0.8948 สําหรับสถิติที่ใชในการศึกษาประกอบดวย ความถี่ คารอยละ 
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(percentage) คามัชฌิมเลขคณิต (mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การทดสอบ
ดวย F-test anova และวิธีการของ scheffe 
 ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้ 
 เจาหนาที่ตํารวจสายตรวจสวนใหญ อยูในชวงอายุ 31-35 ป มีสถานภาพสมรส ยศที่
ไดรับในปจจุบันอยูระหวาง สิบตํารวจตรี-สิบตํารวจเอกและมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 
มีอัตราเงินเดือน 6,000-9,000 บาท ไดรับสวัสดิการหรือรายไดพิเศษเพียง 500-4,400 บาท และสวน
ใหญอาวุธปนและเครื่องกระสุนรวมถึงวิทยุส่ือสาร ตองดําเนินการจัดซื้อเอง ยานพาหนะหนวยงาน
จัดดําเนินหาให 
 ขอเสนอแนะของการศึกษาครั้งนี้พบวาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจอุปกรณ
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน ยังมีไมเพียงพอและประสิทธิภาพดอย ทําใหขาดประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันสวัสดิการและการพิจารณาความดีความชอบตองเปดโอกาสใหไดรับ
อยางเปนธรรม โดยถือหลักคุณธรรมเขามาเปนเกณฑในการพิจารณา เชน มีการประเมินผลโดยการ
ใหคะแนน ทั้งจากภายในหนวยงานและประชาชนซึ่งไดสัมผัสกับการทํางานของตํารวจอยูเสมอ 
การใหการอบรมความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ ในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ เพื่อที่จะทําใหประสิทธิภาพในการทํางานกาวทันกับความกาวหนา
ของโลกวิวัฒนาการได อัตรากําลังพลในการปฏิบัติงานกับพื้นที่ไมไดสัดสวน ดังนั้นตองมีการ
เลือกบุคลากรที่เหมาะสมและกําหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบใหชัดเจนและไมกวางขวางเกินกําลังใน
การปฏิบัติหนาที่ มีการกําหนดเวลาและจัดกําลังพลใหเพียงพอในเวลาปฏิบัติงาน เพื่อที่จะทําให
เจาหนาที่ตํารวจสายตรวจสามารถทํางานไดอยางทุมเทรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
หากมีการระดมพลเพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาทํางานปกติ ตองมีการสอบถามความสมัครใจใน
เบื้องตนและจัดใหมีเบี้ยเล้ียง รวมทั้งใหมีการใหหยุดชดเชยอันเนื่องจากการทํางานนอกเหนือเวลา
การทํางานปกติในคราวตอไป การปองกันปราบปรามอาชญากรรมจะไดผลดีหากไดรับความ
รวมมือจากประชนหรือหนวยงานตาง ๆ ดังนั้นควรจะมีการสงเสริมมวลชนสัมพันธเพื่อสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางเจาหนาที่ตํารวจและชุมชนรวมถึงหนวยงานตาง ๆ ดวยความจริงใจและ
สม่ําเสมอ และสงเสริมตํารวจที่มีหนาที่มวลชนสัมพันธโดยใหขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
เชน สวัสดิการเบี้ยเล้ียงหรือพิจารณาความดีความชอบเปนกรณีพิเศษ 
 ดานรูปแบบการประทุษกรรมบนสะพานลอย แนวคิดการบังคับใชกฎหมายโดยการ
แสดงเครื่องแบบและรถวิทยุสายตรวจในสถานที่จุดลอแหลมตอการเกิดอาชญากรรมตองมีมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเวลาที่เปล่ียนตอผูคนหรือในเวลากลางคืน ใหมีการเนนในเรื่องตรวจคนบุคคล
และจักรยานยนตที่มีลักษณะดัดแปลงหรือไมติดปายทะเบียนเพื่อเปนขอมูลและสามารถขยายผล
อันอาจนําไปสูผูซ่ึงกระทําความผิดได และในขณะเดียวกันการใชแนวรวมจากประชาชนและ
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หนวยงานภายนอกใหเขามาชวยสอดสองก็เปนสิ่งซึ่งไมควรจะมองขามหากมีการรวมมือ
ประสานกันอยางเปนรูปธรรมและจริงใจในการวางแผนรวมกันอยางสม่ําเสมอก็สามารถปองกัน
อาชญากรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ดานรูปแบบและทัศนวิสัยของสะพานลอย  พบวาการดําเนินการจัดสรางยังไมให
ความสําคัญและคํานึงถึงความปลอดภัยของผูใชในแงของความปลอดภัยในดานอาชญากรรมไมวา
จะเปนทั้งรูปแบบหรือสภาพแวดลอมของสะพานลอยเอง ดังนั้นในการปองกันอาชญากรรมที่
อาจจะเกิดขึ้น ผูเกี่ยวของในการดําเนินงานจัดสรางควรคํานึงถึงปจจัยในดานความเสี่ยงในดาน
พิจารณาความเปนไปไดและวิเคราะหถึงผลที่จะเกิดโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร ในทางเดียวกันทาง
เจาหนาที่ตํารวจผูมีหนาที่ในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมควรกําหนดนโยบายหรือ
มาตรการในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมใหเปนรูปธรรม เชน ติดตั้งสัญญาณไฟหรือติดตั้ง
กลองวงจรปด เปนตน 
 ยอดเยี่ยม กรรณสูต (2545 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจสันติบาล ศึกษาเฉพาะกรณี กองตํารวจสันติบาล 1 มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษา บทบาท หนาที่ ความรูความเขาใจตอบทบาทในการปฏิบัติหนาที่ในทางการเมือง ปญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่ภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 และแสวงหาแนวทาง
ในการปรับปรุงแกไข การปฏิบัติหนาที่ของตํารวจสันติบาลใหดีขึ้น 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ใชวิธีการศึกษาจากเอกสารและการวิจัยภาคสนาม
ประกอบกัน เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม จากเจาหนาที่ตํารวจชั้นสัญญาบัตรและ
เจาหนาที่ตํารวจชั้นประทวนที่ปฏิบัติหนาที่ดานการขาว การสืบสวน และอื่น ๆ ในสังกัด กอง
ตํารวจสันติบาล 1 สํานักงานตํารวจสันติบาล จํานวนทั้งส้ิน 200 คน จากนั้นนําขอมูลที่ไดจากการ
เก็บรวบรวมมาวิเคราะหโดยการหาคารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
นําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยาย และวิเคราะหไปพรอมกัน ผล
การศึกษาสรุปสาระสําคัญ ไดดังนี้ 
 ผลการศึกษาพบวา เจาหนาที่ตํารวจสวนใหญอายุระหวาง 40-50 ป โดยสวนใหญปฏิบัติ
หนาที่ดานการขาวและการสืบสวน มีช้ันยศระหวางพลตํารวจถึงพันตํารวจเอก มีอายุราชการ
ระหวาง 16-20 ป 
 สําหรับดานปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่นั้น พบวา เจาหนาที่ตํารวจมีปญหา
และอุปสรรคดาน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช อยูในระดับปานกลาง มีปญหาและอุปสรรค
ดานการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง มีปญหาและอุปสรรคดานการงบประมาณอยูในระดับ
ปานกลาง ปญหาและอุปสรรคในดานผูบังคับบัญชาอยูในระดับปานกลาง มีปญหาและอุปสรรคใน
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ดานกฎหมายและกฎระเบียบอยูในระดับปานกลางถึงมาก มีปญหาและอุปสรรคดานความรวมมือ
จากประชาชนอยูในระดับปานกลาง 
 ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา ผูศึกษาขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่ ดังนี้ 
 1.  ควรใหการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช อุปกรณส่ือสาร วิทยาการที่
ทันสมัย ตลอดจนเงินงบประมาณใหเพียงพอ 
 2.  ควรดําเนินการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
ตํารวจใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง 
 3.   ควรเพิ่มกําลังเจาหนาที่ตํ ารวจในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ควรพิจารณาแตงตั้งจากผูที่มีความสมัครใจ และมีการตรวจสอบประวัติ
คัดเลือกผูที่จะมาปฏิบัติหนาที่อยางพิถีพิถัน 
 4.  เจาหนาที่ตํารวจควรแสวงหาความรวมมือเพื่อใหไดรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน
ตอการปฏิบัติหนาที่ จากประชาชน หนวยงานที่เกี่ยวของ ส่ือมวลชน และองคกรเอกชนตาง ๆ 
 ปรีดา คงจัด (2542 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานดานการ
ปราบปรามยาเสพติดระดับสถานีตํารวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตํารวจ ในเขตกองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล มีวัตถุประสงค คือ 
 1.  เพื่อศึกษาสภาวการณ และลักษณะของปญหายาเสพติดในดานตาง ๆ 
 2.  เพื่อศึกษาวิเคราะหรูปแบบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจในการปราบปราม
ยาเสพติดในระดับสถานีตํารวจ 
 3.  เพื่อศึกษาถึงปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจในการปราบปราม
ยาเสพติดระดับสถานีตํารวจของชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด 
 4.  เพื่อศึกษาแนวทางในการวางแผนแกไข และหามาตรการที่เหมาะสมกับสภาวการณ
ในการดําเนินการของเจาหนาที่ตํารวจในการปราบปรามยาเสพติดในระดับสถานีตํารวจ 
 การศึกษาครั้งนี้ ทําการศึกษาจากประชากรซึ่งเปนเจาหนาที่ตํารวจชุดปราบปราม
ยาเสพติดประจําสถานีตํารวจ จํานวนทั้งสิ้น 522 คน ใชวิธีการศึกษาจากเอกสารและการวิจัย
ภาคสนาม โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดรับแบบสอบถามคืนมา
จํานวน 510 ชุด คิดเปนรอยละ 97.70 ของแบบสอบถามทั้งหมด 
 ผลการศึกษาในครั้งนี้ พบวาเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่เปนชุดปราบปรามยาเสพติด
ประจําสถานีตํารวจในเขตกองบัญชาการตํารวจนครบาล สวนใหญมีอายุระหวาง 25-35 ป มี
อัตราสวนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรตอช้ันประทวน 30 : 70 สวนใหญเปนเจาหนาที่ฝาย
สืบสวน รับราชการมาเปนระยะเวลามากกวา 15 ป ปฏิบัติหนาที่เปนชุดปราบปรามยาเสพติดมาเปน
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ระยะเวลา 1-3 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป รอยละ 39 ต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 61 และ
สวนใหญเคยผานการอบรมดานการปราบปรามยาเสพติดมาแลว 
 ลักษณะปญหายาเสพติดสวนใหญเปนปญหาในดานผูเสพ หรือผูติดยาเสพติด โดยมี
แหลงปญหายาเสพติดสวนใหญในชุมชนแออัด สําหรับประเภทปญหายาเสพติดสวนใหญเปน
ปญหาประเภทยาบา 
 รูปแบบวิธีการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจที่ใชมากที่ สุดไปจนถึงนอยที่ สุด 
เรียงลําดับไดดังนี้คือ วิธีการลอซ้ือ, วิธีใชสายแจงขาว, การตรวจตราตามแหลงมั่วสุม, ประชาชน
ทั่วไปแจงขาว, วิธีเขาไปสืบตามแหลงมั่วสุม และวิธีการอื่น ๆ เชน การขยายผลจับกุมจากผูเสพ ผู
ครอบครอง ไปยังผูจําหนาย ฯลฯ ตามลําดับ 
 ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พบวาเจาหนาที่ตํารวจมีปญหาดานตัวบทกฎหมายและ
การดําเนินคดีมากที่สุด มีปญหาในดานวัสดุอุปกรณ และในดานการปราบปรามอยูในเกณฑมาก 
 ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
 1.  การคัดเลือกตัวเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการปราบปรามยาเสพติด ควรคัดเลือกผูที่มี
อายุและประสบการณการทํางานที่เหมาะสม และควรใหมีการฝกอบรมใหความรูดานการ
ปราบปรามยาเสพติดกอนที่จะปฏิบัติหนาที่ 
 2.  ควรใหความสําคัญกับปญหาผูเสพยาเสพติดตามสมควร เพราะผูเสพอาจจะกาวขึ้นมา
เปนผูจําหนายไดทุกเมื่อ และผูเสพเหลานี้เองที่มักกอปญหาอาชญากรรมอยางอื่นตามมา 
 สถานีตํารวจควรขอความรวมมือกับทางสถานศึกษาเพื่อเขาไปดําเนินการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา เนื่องจากที่ผานมายังไมมีเจาหนาที่ตํารวจหนวยใดที่เขาไป
ดําเนินการในสถานศึกษาไดอยางตอเนื่องและทั่วถึง 
 การจับกุมยาบาควรมีการขยายผลไปยังเอเยนต หรือผูคาสงตอไปเปนทอด ๆ เพื่อสาวถึง
ขบวนการใหญ หากพบหลักฐานหรือสามารถสอบสวนขยายผลไดขอมูลที่นาเชื่อถือไดวานาจะ
สามารถสาวถึงขบวนการใหญได ก็ควรที่จะมอบหลักฐาน หรือขอมูลเหลานั้นใหกับหนวยงานที่มี
ขีดความสามารถในการดําเนินการ เพื่อปราบปรามใหถึงตนตอ 
 3.  ควรปรับเปล่ียนรูปแบการปฏิบัติงานมาเปนลักษณะการดําเนินการเชิงรุกใหมากขึ้น 
เชน การหมั่นเขาไปตรวจตราตามแหลงมั่วสุมเพื่อลดชองโอกาสในการกระทําผิด การตั้งจุดตรวจ
คนตามเสนทางเขา-ออกแหลงจําหนาย เพื่อตัดเสนทางลําเลียง 
 4.  การคัดเลือกผูปฏิบัติควรคํานึงถึงความสมัครใจ ความรูความสามารถ ความตั้งใจจริง 
และความซื่อสัตยตอหนาที่ ขณะเดียวกันก็ควรเสริมสรางความรูความสามารถดวยการฝกอบรม 
ควรลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับครอบครัว/บุตร ดวยการรับรองสวัสดิการที่จะไดรับตามสิทธิ และที่
จะไดรับเพิ่มเติมหากตองประสบภาวะวิกฤติอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ นอกจากนี้ควร
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กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดใหชัดเจน และไมควรให
ปฏิบัติหนาที่เขาเวรยามตามปกติไปพรอมกันดวย 
 เจาหนาที่ตํารวจควรพยายามปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการปฏิบัติใหสอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ และกระบวนการยุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ควรมีการสง
เจาหนาที่ตํารวจชุมชนสัมพันธเขาไปหาขาวและแสวงหาความรวมมือจากประชาชนในพื้นที่ที่มี
ปญหา แลวนําขอมูลที่ไดสงมอบใหชุดปราบปรามยาเสพติดเขาไปทําการจับกุม และในการจับกุม 
ควรขอความรวมมือจากหนวยสุนัขตํารวจชวยในการตรวจคน 
 กรณีที่มีปญหาถูกกลั่นแกลงรองเรียนจากการปฏิบัติหนาที่ ผูบังคับบัญชาตองตรวจสอบ
ขอเท็จจริงอยางรอบคอบ และใหความเปนธรรม 
 สําหรับขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานดานการปราบปรามยาเสพติดในหนวยอ่ืน ๆ หรือปญหาอุปสรรคในแหลงตาง ๆ 
หรือในดานตาง ๆ โดยเฉพาะ เชน ปญหาในสถานบริการ ในกลุมผูใชแรงงาน ปญหาในดานตัวบท
กฎหมายและการดําเนินคดี เนื่องจากปญหายาเสพติดมีการพัฒนารูปแบบอยูเสมอ  
 นอกจากนี้การศึกษาครั้งตอไปควรเพิ่มเติมปญหาอุปสรรคในเรื่องตาง ๆ เชน สุขภาพจิต
ของผูปฏิบัติ ปญหาเรื่องสถานที่ที่จะเขาไปจับกุมเปนสถานที่มิดชิดเขาถึงไดยาก ปญหาเรื่องยาบาง
ชนิดที่เสพไดโดยไมมีความผิด นอกจากนี้ควรศึกษาทัศนะของประชาชน และควรศึกษาบทบาท
ขององคกรภายนอกในการสรางเครือขายปองกันและปราบปรามยาเสพติดดวย 


