บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 คาจากัดความ งานบริการ (Service)
การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการดาเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น การ
บริการที่ดี ผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจ และชื่นชมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งดีสิ่งหนึ่งอันเป็นผลดี
กับองค์กรของเรา เบื้องหลังความสาเร็จเกือบทุกงาน มักพบว่างานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุน
งานด้านต่าง ๆ เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการ เป็นต้น ดังนั้น ถ้าบริการดี ผู้รับบริการ
เกิดความประทับใจ ซึ่งการบริการถือเป็นหน้าเป็นตาขององค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กรก็จะดีไป
ด้วยกองบริหารงานทั่วไป สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและให้การบริการ
ทุกส่วนงานที่ประสานงานเข้ามาขอความร่วมมือในด้านต่างๆทั้งส่วนงานภายในและภายนอก
2.2 ความหมายของการบริการ
การบริการ (Services) หมายถึง การกระทากิจกรรมใดๆ ด้วยร่างกายเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของบุคคลอื่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอานวยความสะดวก ความสามารถสร้างความพึง
พอใจให้กับผู้รับบริการได้ ซึ่งการกระทาด้วยร่างกาย : คือการแสดงออกด้วยการแต่งกาย ปฏิบัติการ
กิริยา ท่าทาง วิธีการพูดจา ซึ่งการบริการสามารถแสดงออกเป็น 2 แบบ คือ
2.2.1 ขั้นตอนการให้บริการ
เป็ นการปฏิบั ติก ารตามขั้นตอน และเทคนิค ของวิธีปฏิบั ติที่ถูก ต้องเหมาะสม
เพื่อให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์ ตรงตามความต้องการมากที่สุด
2.2.2 พฤติกรรมการบริการ
เป็นการแสดงออกด้านการแต่งกาย สีหน้า แววตา กิริยา ท่าทาง และการพูดจา ซึ่ง
พฤติกรรมที่ดี ย่อมสร้างความสุข ให้เกิดขึ้นกับผู้บริการได้เป็นอย่างดี สุขภาพ สะอาด เรียบร้อย สี
หน้าและแววตาที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส อ่อนโยน กิริยาท่าทางที่ สุภาพ อ่อนน้อมการพูดจาด้วยน้าเสียงที่
นุ่มนวล สุภาพ ชัดเจน ให้เกียรติ มีหางเสียง จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าการบริการจะ
เกี่ยวข้องกับบุคคล 2 ฝ่าย คือ ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ
-ผู้ให้บริการ : ผู้ให้บริการ หมายถึง ผู้ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือต่อบุคคลอื่นที่
ร้องขอความช่วยเหลือ หรือแสดงความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง
-ผู้รับ บริการ : ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่แจ้งความประสงค์ หรือ ความต้องการ
เพื่อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตอบสนองตามความต้องการของตนเองและตนเองรู้สึกพอใจ
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ความหมายของ การบริก าร จากการศึ ก ษาความหมายของการบริ ก าร พบว่า มีผู้ใ ห้
ความหมายไว้ดังนี้
“การบริการ” หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบสินค้าที่ไม่มีตัวตน (Intangible
goods) ของธุรกิจให้กับผู้รับบริการโดยสินค้าที่ไม่มีตัวตนนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการจนนาไปสู่ความพึงพอใจได้ (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ , 2549. หน้า 18) “ในปัจจุบันการ
บริก ารเข้ า มามี บ ทบาทต่อชี วิ ตประจาวัน และบุ คคลได้จ่ ายเงินเป็ นจานวนมากเพื่ อการบริก าร
ประมาณได้ว่าค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการทุกวันนี้จะเป็นค่าบริการประมาณร้อยละ 45”
(ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2546. หน้า 12)
“ความหมายของการบริการ คือ เป็นสิ่งจับต้องสัมผัสแตะต้องอาศัยได้ยาก และเสื่อม
สูญสภาพไปได้ง่าย บริการจะทาขึ้นทันทีและส่งมอบให้ผู้รับบริการทันทีหรือเกือบจะทันที ดังนั้น
การบริการจึงเป็นกระบวนการของกิจกรรมของการส่งมอบบริการจากผู้ให้ไปยังผู้รับบริการ ไม่ใช่
สิ่งที่จับต้องได้ชัดเจน แต่ออกมาในรูปของเวลา สถานที่รูปแบบ และที่สาคัญเป็นสิ่งที่เอื้ออานวย
ทางจิตใจ ทาให้เกิดความพึงพอใจ” (จินตนา บุญบงการ , 2539. หน้า 15) คาว่าการบริการ ตรงกับ
ภาษาอังกฤษว่า SERVICE ซึ่งถ้าหากหาความหมายดี ๆ ให้กับอักษรภาษาอังกฤษ 7 ตัวนี้ อาจได้
ความหมายของการบริการที่สามารถยึดเป็นหลักการปฏิบัติได้ตามความหมายของอักษร ทั้ง 7 ตัวนี้
คือ
S = Smiling & Sympathy ยิ้มแย้มและเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจต่อความ
ลาบากยุ่งยากของผู้มารับการบริการ
E = Early Response ตอบสนองต่อความประสงค์จากผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว
R = Respectful แสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติผู้รับบริการ
V = Voluntariness Manner การให้บริการที่ทาอย่างสมัครใจเต็มใจทาไม่ใช่ทางาน
อย่างเสียไม่ได้
I = Image Enhancing การรักษาภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการและภาพลักษณ์ขององค์กร
ด้วย
C = Courtesy ความอ่อนน้อม อ่อนโยน สุภาพมีมารยาทดี
E = Enthusiasm ความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้นขณะให้บริการและให้บริการ
มากกว่าผู้รับบริการคาดหวังเอาไว้
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“การบริการ” คือ กิจกรรมประโยชน์หรือความพึงพอใจที่จัดทาขึ้นเพื่อเสนอขาย หรือ
กิจกรรมที่จัดทาขึ้นรวมกับการขายสินค้า (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2547. หน้า 14) จากความหมาย
ดังกล่าว สามารถ อธิบายได้ว่า การบริการแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
1. ผลิตภัณฑ์บริการ เป็นกิจกรรมผลประโยชน์หรือความพึงพอใจที่ผู้ขายจัดทาขึ้นเป็น
ผลิตภัณฑ์รูปแบบหนึ่งเพื่อสนองความต้องการแก่ผู้บริโภค เช่น การนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
การตรวจและรักษาโรค การจัดที่พักในรูปแบบต่างๆ การให้ความรู้และพัฒนาทักษะในสถานศึกษา
ต่างๆ การให้คาปรึกษาในการบริหารธุรกิจ หรือการให้ความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ
2. การบริการส่วนครบ เป็นกิจกรรมผลประโยชน์หรือความพึงพอใจที่ผู้ขายจัดทาขึ้น
เพื่อเสริมกับสินค้าเพื่อให้การขายและให้สินค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น บริการติดตั้งเครื่องซัก
ผ้าหลังการขาย การตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศตามระยะเวลา หรือการให้คาแนะนาในการใช้งาน
เครื่องพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพ หรือการฝึกอบรมใช้เครื่องจักรในการผลิตให้กับลูกค้า
“การบริการ” คือ กิจกรรมของกระบวนการที่ส่งมอบสินค้าที่ไม่มีตัวตน (Intangible
Good) ของธุรกิจให้กับผู้รับบริการ โดยสินค้าที่ไม่มีตัวตนนั้น จะต้องตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการจนนาไปสู่ความพึงพอใจได้ยาก (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ , 2547. หน้า 18)“การบริการ
เป็นกระบวนการหรือกระบวนกิจกรรม ในการส่งมอบบริก ารจากผู้ให้บริก าร (บริก ร) ไปยั ง
ผู้รับบริการ (ลูกค้า) หรือผู้ใช้บริการโดยบริการเป็นสิ่งที่จับ สัมผัส หรือแตะต้องได้ยาก แต่เป็นสิ่ งที่
สูญสลายได้ง่าย บริการจะได้รับการทาขึ้นโดยบริกร และจะส่งมอบสู่ผู้รับบริการ (ลูกค้า) เพื่อใช้
สอยบริการนั้นๆ โดยทันที หรือในเวลาเกือบจะทันทีทันใดที่มีการให้บริการหรือเกิดการบริการ
ขึ้น”(วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2543. หน้า 6-7)
“การบริการ เป็นกิจกรรมผลประโยชน์หรือความพึงพอใจที่สนองความต้องการของ
ลูกค้า”(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541. หน้า 142)
Kotler (1997.p.611) ได้จากัดความของการบริการไว้ดังต่อไปนี้ การบริการเป็นการ
แสดงหรื อ สมรรถนะที่ ห น่ ว ยงานหนึ่ ง ๆ สามารถเสนอให้ กั บ อี ก หน่ ว ยงานอั น เป็ น สิ่ ง ที่ ไม่ มี
รูปลักษณ์อย่างเป็นแก่นสาร และไม่มีผลลัพธ์ในสภาพความเป็นเจ้าของในสิ่งใด โดยที่การผลิต
อาจจะไม่ถูกผูกมัดกับผลิตภัณฑ์กายภาพ (http://servicearts.wordpress.com/การบริการ)
-มีการบอกต่อไปยังผู้อื่นหรือแนะนาให้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น
-มีความภักดีต่อหน่วยบริการที่ให้บริการ
-มีการพูดถึงผู้ให้บริการและหน่วยงานในทางที่ดี
บริการที่ไม่ดี จะส่งผลให้ผู้รับบริการมีความรู้สึกไม่ชอบหรือไม่พึงพอใจ ทั้งต่อตัวผู้
ให้บริการและหน่วยงานที่ให้บริการ ดังนี้
-มีความรังเกียจตัวผู้ให้บริการ
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-มีความเสื่อมศรัทธาในหน่วยงานที่ให้บริการ
-มีความผิดหวังและไม่มาใช้บริการอีก
-มีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อการบริการของหน่วยงานไปอีกนาน
-มีการบอกต่อไปยังผู้อื่นหรือแนะนาไม่ให้ผู้อื่นมาใช้บริการ
-มีการพูดถึงผู้ให้บริการและหน่วยงานในทางที่ไม่ดี
ดังที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความเจริญและความเสื่อมอันเป็นผลมาจากการ
ให้บริการที่ดีและไม่ดี ซึ่งเป็นความสาคัญอย่างมากต่อการให้บริการ
2.3 องค์ประกอบของระบบบริการ
1. ผู้รับบริการ คือ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการและแจ้งความจานงในเรื่องบริการต่างๆ
2. ผู้ปฏิบัติงานบริการ คือ ผู้ที่ให้บริการ หรือ ผู้ที่รับความจานงนั้นๆไปปฏิบัติให้ตรง
ความต้องการมากที่สุด
3. องค์การบริการ คือ หน่วยงาน ส่วนงานที่ให้บริการ
4. ผลิตภัณฑ์บริการ คือ สิ่งที่จับต้องได้และเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้
5. สภาพแวดล้อมของการบริการ คือ องค์ประกอบด้านต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ ยวข้องในการ
ให้บริการ
ลักษณะของการบริการ มีดังนี้
-สาระสาคัญของความไว้วางใจ (trust)
-สิ่งที่จับต้องไม่ได้ (intangibility)
-ลักษณะที่แบ่งแยกออกจากกันไม่ได้ (inseparability)
-ลักษณะที่แตกต่างไม่คงที่ (heterogeneity)
-ลักษณะที่ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ (perish ability)
-ลักษณะที่ไม่สามารถแสดงความเป็นเจ้าของได้ (non-ownership
ลักษณะของการให้บริการ ธุรกิจหรือองค์กรสามารถให้การบริการแก่ลูกค้า ผู้มาใช้
บริการโดยอาศัยวิธีการหรือเครื่องมือต่างๆ ดังนี้
1. การให้บริการโดยอาศัยคนเป็นหลัก หรือแบบพบหน้า (Face to Face) เป็นวิธีการที่
ดีกว่าวิธีอื่น เพราะการใช้คนในการให้บริการสามารถปรับเปลี่ยนการบริการให้เหมาะสมกับลูกค้า
หรือผู้รับบริการแต่ละรายได้ และลักษณะของการบริการจะเป็นแบบใกล้ชิด ดังนั้นหากธุรกิจหรือ
องค์กรใดมีพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการได้ดี ลูกค้า ผู้รับบริการจะประทับใจ ก็จะทาให้ธุรกิจหรือ
องค์กรนั้นประสบความสาเร็จได้ไม่ยาก แต่วิธีการนี้มีข้อจากัดในเรื่องของความแตกต่างในการ
ให้บริการ ณ เวลาที่ต่างกัน เนื่องจากการให้บริการจะไม่เหมือนกัน มาตรฐานการให้บริการในแต่
ละครั้งก็ไม่เท่ากัน
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2. การให้บริการด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันนับว่ามีความสาคัญมากเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการพัฒนาเพื่อสนองความต้องการให้ลูกค้า ผู้รับบริการ
สามารถบริการได้ด้วยตนเอง (Self Service) และมีต้นทุนการให้บริการต่ากว่าการใช้คนให้บริการ
ซึ่งการให้บริการแต่ละครั้งจะมีมาตรฐานเท่ากัน แต่การให้บริการด้วยวิธีนี้มีข้อจากัดในเรื่องการ
ปรับรูปแบบการให้บริการตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้ยาก (สุพรรณี อินทร์แก้ว , 2549)
การให้บริการลูกค้ามีความสาคัญมาก ทุกธุรกิจและองค์กรจะให้ความสาคัญกับการให้บริการเพื่อ
สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ผู้รับบริการตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ซึ่งต้องสร้างความประทับใจ

