บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
โครงงานเล่มนี้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่ อง Online Application for Employment test at Nouvo
city Hotel เพื่อเป็ นแบบทดสอบเชิ งจิตวิทยาวัดเจตคติหรื อทัศนคติ บุ คลากรที่มาสมัครงาน ที่
โรงแรมNouvo cityผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาข้อมูลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งแนวคิดและทฤษฎีเป็ น
แนวทางในการศึกษาและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ความหมายของการสรรหาบุคลากร (PersonnelRecruitment)
2.2 กระบวนการสรรหาบุคลากร
2.3 การคัดเลือก
2.4 ความหมายแบบทดสอบ
2.5 Google.
2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่ องเจตคติหรื อทัศนคติต่องานด้านบริ การงาน
2.7 มาตรวัดเจตคติหรื อทัศนคติของ ลิเคอร์ท
2.8 ฟังก์ชนั IFS
2.9 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจิตวิทยา
2.1 ความหมายของการสรรหาบุคลากร(PersonnelRecruitment)
การสรรหาบุ ค ลากร(Personnel Recruitment)คื อกระบวนการค้นหาและจูงใจบุคคลที่ มี
ความสามารถให้เข้ามาสมัครงานกับองค์กร (Werther& Davis, 1993) กระบวนการดังกล่าวเริ่ มต้น
เมื่อมีการค้นหากลุ่มบุคคลที่เหมาะสม และจะสิ้ นสุ ดลงเมื่อบุคคลเหล่านั้นได้สมัครงานกับองค์กร
ดังนั้นผลลัพธ์ของการสรรหาบุคลากรคือกลุ่มผูส้ มัครงาน(Pool of Applicants)ซึ่ งจะได้รับการ
คัดเลือกให้เป็ นบุคลากรขององค์กรต่อไป กระบวนการสรรหาบุคลากรถือได้วา่ เป็ นกระบวนการที่
มีความสาคัญมาก เพราะบุคลากรขององค์กรจะมีคุณภาพอย่างไร ขึ้นอยูก่ บั ว่าผูส้ มัครงานโดยส่ วน
ใหญ่มีคุณภาพเป็ นอย่างไรนั้นเอง นอกจากนั้นในสถานการณ์ที่ความต้องการด้านกาลังคนมีเพิ่มขึ้น
จนทาให้เกิ ดภาวะขาดแคลนบุคลากรทุกระดับ และทาให้องค์การต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน
ต้อ งแข่ ง ขัน ช่ วงชิ ง บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพให้เ ข้า มาท างานกับ ตนเอง การสรรหาบุ ค ลากรก็ ยิ่ ง มี
ความสาคัญมากขึ้น ดังนั้นการสรรหาบุคลากรจะต้องกระทาอย่างเป็ นระบบและมีลกั ษณะเชิ งรุ ก
(proactive)มากกว่าการตั้งรับหรื อคอยแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
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2.2 กระบวนการสรรหาบุคลากร
โดยทัว่ ไปแล้ว กระบวนการสรรหาบุคลากรประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังแสดงในภาพที่
2.1 ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าการระบุ ตาแหน่ งที่จาเป็ นต้องมีการสรรหาบุคลากรนั้น เป็ นการพิจารณาจาก
แผนงานบุคลากรขององค์กร(Human Resource Plan) และการร้องขอเป็ นกรณี พิเศษจากผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายต่างๆ แผนงานบุคลากรเป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญมากต่อการสรรหาบุคลากร เพราะจะทาให้ทราบ
ว่า มีตาแหน่งงานอะไรบ้างที่จาเป็ นต้องมีการบรรจุบุคลากรทั้งในปั จจุบนั และอนาคต ซึ่ งจะทาให้
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การมีลกั ษณะเชิงรุ ก(Proactive) ดังที่กล่าวมาแล้ว หลังจากที่ได้
ระบุ ต าแหน่ ง งานที่ ต้องการสรรหาแล้ว เจ้า หน้า ที่ ฝ่ ายทรั พ ยากรมนุ ษ ย์จะต้องระบุ ข ้อก าหนด
เกี่ยวกับตาแหน่งงาน(Job Requirement)ให้ชดั เจน โดยการทบทวนข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์งาน
(Job Analysis) ซึ่ งจะทาให้ทราบถึง คาบรรยายเกี่ยวกับลักษณะงาน(Job Description) ที่บ่งบอก
ภาระหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ และอ านาจในการท างาน และคุ ณ สมบัติ เ ฉพาะงาน (Job
Specification)ซึ่ งระบุ คุ ณ ลัก ษณะด้ า นความรู้ ทัก ษะ ความสามารถ และบุ ค ลิ ก ภาพของ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์งานขาดความทันสมัย ก็จาเป็ นต้องขอ
ความเห็นจากผูจ้ ดั การฝ่ ายนั้นๆ หลังจากทราบข้อกาหนดเกี่ยวกับตาแหน่งงานแล้ว ฝ่ ายทรัพยากร
มนุษย์จะต้องกาหนดวิธีการสรรหาบุคลากรให้ชดั เจน และผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้คือ กลุ่มผูส้ มัครงาน
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตาแหน่งงานนั้น
การวางแผนบุคลากร
ผู้จดั การฝ่ ายแจ้ งขอตาแหน่ ง
เป็ นกรณีพเิ ศษ

ระบุตาแหน่ งงานที่
ต้ องการสรรหา

การวิเคราะห์ งาน

ระบุข้อกาหนดเกีย่ วกับ
ตาแหน่ งงาน

กาหนดวิธีการสรรหา

กลุ่มผู้สมัครงานทีม่ ี
คุณสมบัตเิ หมาะสม

รู ปที่ 2.1 กระบวนการสรรหาบุคลากร
ที่มา:ชูชยั สมิทธิไกร (2554)

ความเห็นของ
ผู้จดั การฝ่ าย
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2.2.1ประเภทของการสรรหาบุคลากร
การสรรหาบุคลากรอาจจาแนกได้เป็ นสองประเภทใหญ่ๆ คือการสรรหาจากภายในองค์กร
(Internal Recruitment) และการสรรหาจากภายนอกองค์กร(External Recruitment) การสรรหาทั้ง
สองประเภทต่างก็มีขอ้ ดีและข้อเสี ยแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามองค์กรส่ วนใหญ่มกั ใช้การสรรหา
ทั้งสองประเภทควบคู่กนั ไป เพื่อให้ได้ผปู้ ฏิบตั ิงานที่เหมาะสมกับตาแหน่งงานมากที่สุด
2.2.2 การสรรหาจากภายในองค์กร
การสรรหาบุคลากรจากภายในองค์กร(Internal Recruitment) คือ การเลื่อนตาแหน่งหรื อการ
โยกย้ายบุคลากรปั จจุบนั ขององค์กร เพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นไปปฏิบตั ิงานในตาแหน่งใหม่ การ
สรรหาแบบนี้จึงมีประโยชน์ต่อองค์กรและบุคลากรหลายประการดังต่อไปนี้คือ (Schneider &
Schmitt,1986)
1. ลดช่วงเวลาการปรับตัว
2. องค์กรมีโอกาสสู งที่จะได้บุคคลที่เหมาะสมสาหรับตาแหน่งงาน
3. เสี ยค่าใช้จ่ายน้อยลง
4. ช่วยเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการทางานของพนักงาน
2.2.3 การสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์กร
การสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์กร(External Recruitment) คือ การค้นหาและจูงใจให้
บุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาสมัครงานกับองค์การ ซึ่ งมักจะเกิ ดขึ้นเมื่อองค์กรได้
พิจารณาแล้วว่าไม่มี บุ คลากรภายในคนใดที่ เหมาะสมกับตาแหน่ ง งานที่ว่า งอยู่ (Schneider &
Schmitt,1986)
การสรรหาบุ คลากรจากภายนอกองค์กรมีประโยชน์หลายประการ กล่ าวคื อประการแรก
บุ ค ลากรภายนอกองค์ ก รมัก จะน าความคิ ด ใหม่ ๆ เข้า มาสู่ อ งค์ ก ร ซึ่ งอาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ประการที่สองการสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
อาจจะเสี ยค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรปั จจุบนั ขององค์กร และประการที่
สาม บุคลากรใหม่จากภายนอกไม่ได้สังกัดอยูใ่ นกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดในองค์กร ซึ่ งอาจทาให้มีการเล่น
การเมื องน้อยลง อย่า งไรก็ ต ามการสรรหาบุ ค ลากรจากภายนอกองค์ก รก็ มี ข ้อเสี ย ด้วยเช่ นกัน
กล่ า วคื อ ประการแรกบุ ค ลากรใหม่ อ าจจะได้รั บ การต่ อ ต้า นจากบุ ค ลากรเดิ ม ในท านองที่ ว่ า
บุคลากรใหม่เป็ นเพียงแค่ ‚คนหน้าใหม่ (The New Kid on The Block)‛ และอาจถูกกดดันทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมให้ลาออกจากองค์การนั้น ประการที่สองการรับบุคลากรจากภายนอกเพื่อเข้า
มาดารงตาแหน่งระดับบริ หาร อาจเป็ นการทาลายขวัญและกาลังใจของบุคลากรภายในองค์กร ซึ่ ง
ได้คาดหวังว่าตนเองจะได้รับการเลื่ อนตาแหน่ งให้สูงขึ้น และประการที่สามบุคลากรใหม่จาก
ภายนอกองค์กรอาจจะต้องเสี ยเวลาในการปรับตัวให้เข้ากับระบบการทางานและวัฒนธรรมองค์กร
ซึ่งอาจทาให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการทางาน (Mathis & Jackson, 2000; Scarpello et al., 1995)
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2.3 การคัดเลือก (Selection)
การคัดเลือก คือ กระบวนการที่องค์กรใช้ในการคัดกรองผูท้ ี่เข้ามาสมัครงาน เพื่อให้ได้คนที่
เหมาะสมที่สุดสาหรับตาแหน่ งงานว่างที่เปิ ดรับ ซึ่ งเป็ นขั้นตอนที่ต่อเนื่ องจากการสรรหาได้ผมู้ า
สมัครงานในจานวนที่พึงพอใจแล้ว กระบวนการคัดเลื อกที่ดีจะคัด เลือกคนที่เหมาะสมกับงานที่
ต้องการ หรื อ “Put the right man on the right job.” นัน่ เอง ซึ่ งขั้นตอนในการคัดเลือกมีดงั ภาพ

รู ปที่ 2.2 ภาพกระบวนการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
ที่มา :อาจารย์นนั ท์นภัส มะลิเผือก. เอกสารประกอบการเรี ยน 320-72004
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การคัดเลื อกจาเป็ นที่ จะต้องมี เกณฑ์ก าหนดขึ้ นเพื่อเป็ นกรอบในการพิจารณาให้ไ ด้ค นที่ มี
คุณสมบัติตรงกับงานที่ตอ้ งการ เปิ ดรับ การคัดเลือกจะประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างดีน้ นั จะต้องมี
ตัวป้ อนเข้า (input ) ที่ดี
ตัวป้ อนเข้าที่จะไปสู่ การคัดเลือกนั้น มี 3 ประเภท ด้วยกัน คือ
1. การวิเคราะห์งาน (Job analysis)
2. แผนทรัพยากรมนุษย์ (Human resource plans)
3. การสรรหา (Recruitment)
กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานมีลาดับขั้นตอนที่สาคัญ ดังนี้
1.การเริ่ มต้นการรั บสมัคร เป็ นขั้นตอนแรกในกระบวนการคัดเลื อกบุค ลากรโดยเริ่ มต้น
ตั้ง แต่ ก ารเปิ ดรั บ สมัค รทางช่ อ งทางต่ า ง ๆ เช่ น ทางอิ น เทอร์ เ น็ ต เว็ป ไซต์ โฆษณา อธิ บ าย
รายละเอี ยดที่ เกี่ ยวข้องกับการรั บสมัครและการคัดเลื อก คุ ณสมบัติของบุคคลที่องค์กรต้องการ
วิธีการกรอกใบสมัคร เอกสารสาคัญในการสมัครงาน รวมถึงขั้นตอนและระยะเวลาในการคัดเลือก
เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั อาจจะต้องมีการตอบข้อสงสัยและอานวยความสะดวกแก่ผสู้ มัครเพื่อให้ขอ้ มูล
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับองค์การและกระบวนการคัดเลือกบุคลากร ซึ่ งจะทาให้ผสู้ มัครสามารถเตรี ยมตัว
สาหรับการคัดเลือกได้ถูกต้องและไม่เกิดความผิดพลาดขึ้นระหว่างการคัดเลือก
2.การสัมภาษณ์ข้ นั ต้น มีเป้ าหมายสาคัญในการคัดบุคคลที่ขาดคุณสมบัติที่เหมาะสมในการ
เข้าปฏิ บตั ิงานในตาแหน่ งที่ ตอ้ งการอย่างชัดเจนออกจากกระบวนการคัดเลื อก เพื่อมิให้องค์การ
ผูท้ าการคัดเลือก และผูส้ มัคร ต้องเสี ยเวลา ค่าใช้จ่ายและความรู้สึกเนื่ องจากการคัดเลือกบุคลากร
เป็ นกิจกรรมที่ใช้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายสู งทั้งกับองค์การและผูส้ มัคร โดยเฉพาะในตาแหน่งงานที่
มีความสาคัญต่อองค์กรโดยที่การสัมภาษณ์ข้ นั ต้นจะใช้ระยะเวลาไม่มากนักและมักที่จะกระทาโดย
หน่วยงานด้านบุคลากร หรื อบุคคลที่พอมีความรู้ในงานที่องค์การต้องการ
3.การกรอกใบสมัค ร มี เ ป้ าหมายในการรวบรวมข้อ มู ล ที่ ส าคัญ เกี่ ย วกับ ผู้ส มัค รงาน
โดยเฉพาะคุ ณสมบัติที่องค์ก ารต้องการในแต่ละงาน เพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการพิจารณาความ
เหมาะสมในขั้นตอนต่อไป ใบสมัครที่ดีควรมีลกั ษณะสั้น เข้าใจง่าย ครอบคลุมเนื้ อหาที่ตอ้ งการ
และทาให้ผูม้ ี หน้าที่ ในการคัดเลื อกสามารถมองเห็ นภาพและลักษณะเด่ นของผูส้ มัครได้ ดังนั้น
กระบวนการคัดเลื อกบุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพต้องมีการออกแบบและการพัฒนาใบสมัครให้มี
ความทันสมัย และเหมาะกับแต่ละงานอยูต่ ลอดเวลา
4.การสอบคัดเลื อก เป็ นขั้นตอนที่หลายองค์ก ร โดยเฉพาะหน่ วยงานที่ มีข นาดกลางและ
ขนาดใหญ่ให้ความสาคัญมาก เนื่ องจากมีความเชื่ อว่าการสอบที่ได้รับการวางแผนอย่างดีมีความ
ถูกต้องและเชื่ อถื อได้จะสามารถแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับงาน ตลอดจนสามารถ
จาแนกความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีความเหมาะสมกับงานนั้น ๆ กับบุคคลที่ขาดคุณสมบัติได้ใน
ระดับหนึ่งแต่ในความเป็ นจริ งเป็ นการยากสิ้ นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายที่จะสร้างข้อสอบที่สามารถ

8
วัดผลและประเมิ นพฤติ กรรมบุ คคลได้อย่า งถู กต้องทั้งหมด ดัง นั้นผูท้ าหน้าที่ คดั เลื อกบุค ลากร
สมควรนาผลการทดสอบมาใช้กบั สถานประกอบการพิจารณาการคัดเลือกบุคคลร่ วมกับข้อมูลอื่นที่
มี เพื่อให้สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมกับงานได้ตามที่องค์การต้องการ
5.การสอบสัมภาษณ์ มีเป้ าหมายให้ผทู้ าการคัดเลือกมีความเข้าใจในคุณลักษณะโดยรวมของ
ผูส้ มัครงานที่ข้ นั ตอนอื่ นไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน เช่ น ความรู้ ความสามารถในการ
ติดต่อสื่ อสาร บุคลิกภาพ ทัศนคติ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็ นต้น เพื่อนามาใช้ประกอบการ
พิจารณาว่าผูส้ มัครคนใดมีความเหมาะสมกับตาแหน่ งงานที่สุด การสอบสัมภาษณ์เป็ นทั้งศาสตร์
และศิลป์ เนื่องจากเป็ นงานที่ละเอียดอ่อน ต้องอาศัยความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ
เฉพาะตัวของผูท้ าการสัมภาษณ์ ในการผสมผสานปั จจัยต่าง ๆ การจับประเด็น การวิเคราะห์ และ
การตัดสิ นใจเพื่อให้การสัมภาษณ์บรรลุวตั ถุประสงค์และมีประสิ ทธิภาพ
6.การสอบประวัติ ต้องการที่จะตรวจสอบความถูกต้องและความเป็ นจริ งเกี่ ยวกับผูส้ มัคร
โดยองค์การจะท าการตรวจสอบจากข้อมูล อ้า งอิง ที่ มี ในขั้นตอนการรับ สมัค รตั้ง แต่ ครอบครั ว
การศึกษา การทางาน ประวัติอาชญากรรม ตลอดจนทาการตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่ อถือได้
เช่ น สถาบันการศึกษา ที่ทางานปั จจุบนั และที่ทางานเก่า กรมตารวจหรื อหน่วยราชการอื่น เพื่อให้
แน่ใจว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่องค์การต้องการและไม่มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดปั ญหาแก่
องค์การในอนาคต การให้ความสาคัญและความละเอียดรอบคอบกับขั้นตอนนี้ จะขึ้นอยูก่ บั ลักษณะ
ของงาน โดยงานที่ตอ้ งการความรับผิดชอบและความซื่ อสัตย์จะให้ความสาคัญกับขั้นตอนนี้ เป็ น
อย่างมาก เช่น นักบัญชี พนักงานธนาคาร หรื อข้าราชการ เป็ นต้น
7.การตรวจสุ ขภาพ เป็ นขั้นตอนเกื อบสุ ดท้ายในกระบวนการคัดเลื อกบุคลากร โดยที่การ
ตรวจสุ ขภาพจะดาเนิ นการกับบุ คคลที่ผ่านการทดสอบ การสัมภาษณ์ และการตรวจประวัติแล้ว
เนื่องจากขั้นตอนนี้จะสิ้ นเปลืองทั้งเวลาและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสู งจึงสมควรนามาใช้ในขั้นตอนท้าย
ของการคัดเลือก เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมก่อนการตัดสิ นใจขั้นสุ ดท้าย โดยที่เหตุผลสาคัญใน
การตรวจสุ ขภาพมีดงั ต่อไปนี้
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เครื่ องมือที่นิยมใช้ในการคัดเลือกคนเข้าทางาน
1. การสัมภาษณ์ (Interview)
2 แบบทดสอบ (Testing)
3. แบบสังเกตพฤติกรรม (Observation Form)
4. แบบวัดทางจิตวิทยา (Questional)
5. แบบสอบถาม (Dues tionnaisc)
6. จดหมายรับรอง (Recommendation)
7. ใบสมัคร (Application Form)
8. ปริ ญญา ประกาศนียบัตร
2.4 ความหมายแบบทดสอบ
แบบทดสอบ (Test) หมายถึ ง วิธี การระบบที่ใช้ในการเปรี ย บเทียบพฤติก รรมของบุ คคล
ตั้งแต่สองคนขึ้นไป ณ เวลาหนึ่ ง หรื อของบุคคลเดียวหรื อหลายคนในเวลาต่างกัน (Cronbach,1964
: 21)
2.4.1 ประเภทของแบบทดสอบ
แบบทดสอบมีลกั ษณะแตกต่างกันมากทั้งในรู ปแบบ การนาไปใช้และจุดมุ่งหมายในการ
สร้างประเภทของแบบทดสอบจึงแบ่งได้แตกต่างกันตามเกณฑ์ที่ใช้
2.4.2 ถ้าแบ่งตามจิตวิทยาที่ใช้วดั จะแบ่งเป็ น 3 ประเภทได้แก่
1)แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) เป็ นแบบทดสอบที่ใช้วดั ความรู้
ความสามารถ สมรรถภาพทางสมองสติปัญญา และทักษะ ที่บุคคลได้รับการเรี ยนรู้มาผ่านมาแล้ว
ว่าที่ผา่ นมามีความรู ้มากเท่าใด
2)แบบทดสอบความถนัด(Aptitude Test) เป็ นแบบทดสอบที่ใช้วดั ความสามารถ
ความถนัดของตัวบุคคลนั้นๆเพื่อใช้ในการทานายพยากรณ์ของผูถ้ ูกทดสอบวัดความชานาญในการ
ทางาน
3)แบบทดสอบบุคคล-สังคม(Personal-Social Test) หรื อแบบทดสอบการปรับตัว
(Adjustment) เป็ นแบบทดสอบที่ใช้วดั บุคลิกภาพ ทางรู ปร่ าง หน้าตา การแต่งกายและการวางตัว
ทางสังคม และปรับตัวให้เป็ นที่ยอมรับ
2.4.3 แบ่งเป็ นตามลักษณะการเขียนตอบ แบ่งเป็ น 2 ประเภท
1) แบบทดสอบแบบอัตนัย(Subjective Test) เป็ นแบบทดสอบที่เปิ ดโอกาสให้
ผูต้ อบได้แสดงความรู ้ ความคิดเห็นของตนเอง บรรยายและอภิปรายเหตุผลต่างๆ ซึ่ งผูท้ ี่ตอบจะต้อง
มีความรู้มีเหตุมีผลพอสมควรที่จะทาแบบทดสอบ
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2) แบบทดสอบปรนัย(Objective Test) เป็ นแบบทดสอบที่ ผูต้ ้ งั คาถามกาหนดคาตอบมาให้
แล้ว
2.4.4 แบ่งตามจุดมุ่งหมายการสร้าง แบ่งเป็ น 2 ประเภท
1) แบบอัตนัย (Subjective Test) มุ่งการบรรยาย พรรณนา
2) แบบปรนัย (Objective Test) มุ่งการถามให้ครอบคลุมเนื้อหา
2.4.5 แบ่งตามเวลาที่กาหนดให้ตอบ แบ่งเป็ น 2 ประเภท
1) แบบใช้ความรวดเร็ ว (Speed Test) ต้องการดูความไว
2)แบบที่ให้เวลามาก (Power Test) ต้องการการแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์
2.4.6 แบ่งตามประโยชน์ แบ่งเป็ น 2 ประเภท
1) เพื่อการวินิจฉัย
2) เพื่อการทานายคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2.4.7 แบ่งตามลักษณะของการกระทาหรื อการตอบ แบ่งได้3ประเภท ดังนี้
1) แบบให้ลงมือกระทา (Performance Test) เป็ นแบบทดสอบภาคปฏิบตั ิงาน
ทดลองงาน
2) แบบให้เขียนตอบ (Paper-Pencil Test) เป็ นแบบทดสอบข้อเขียนให้โต้ตอบกับ
คาถาม เขียนตอบตามที่ผถู้ ามอยากรู้
3) การสอบสัมภาษณ์ปากเปล่า (Oral Test) การสอบสัมภาษณ์ปากเปล่า
ข้ อดีของแบบทดสอบออนไลน์ อ้างอิง
1. กระจายข้อมูลได้ทวั่ ถึงและสามารถเข้าถึงได้เร็ วกว่า: การที่เราทาแบบทดสอบออนไลน์จะ
ช่วยให้มีโอกาสได้ผเู ้ ข้าร่ วมแบบทดสอบที่ทว่ั ถึงกว่า ไม่ใช่ แค่เพียงในพื้นที่ที่เราสามารถเดินแจก
แบบทดสอบเท่ า นั้น อี ก ทั้ง เรายัง ส่ ง แบบทดสอบให้ ผู้ที่ อ ยู่ ภู มิ ภ าคอื่ น ไปจนถึ ง ผู้ที่ อ าศัย อยู่
ต่างประเทศสามารถทาแบบทดสอบให้เราได้ในเวลาอันรวดเร็ ว
2. ประหยัดงบประมาณ: การพิม พ์แบบทดสอบในรู ป แบบกระดาษย่อมมี ค่า ใช้จ่า ย และ
แน่นอนว่า…ยิ่งเยอะยิ่งเห็นความแตกต่าง เพราะฉะนั้นการทาแบบทดสอบในรู ปแบบออนไลน์จะ
ประหยัดงบประมาณได้เป็ นจานวนมาก
3.สามารถยกตัวอย่างให้เห็นรู ปธรรมมากขึ้น: หากเราต้องการให้ผตู้ อบ แบบทดสอบได้เห็น
สิ่ ง ที่เราต้องการจะสื่ อมากขึ้น เช่น หากทาแบบประเมินผลงานบางอย่างที่เป็ น สิ่ งของ ก็สามารถใส่
ภาพหรื อวิดีโอของสิ่ งของนั้นๆ ลงไปในแบบทดสอบออนไลน์ได้เลย
4. ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างเป็ นระเบียบ: หากข้อมูลมีความสาคัญ การจัดเก็บเอกสารยิ่งมีสาคัญ
ตามไปด้วย การที่เอกสารข้อมูลถูกจัดอย่างเป็ นระเบียบในบัญชี Google จะยิง่ ง่ายต่อการค้นหา

11
5. สามารถนาข้อมูลไปใช้ต่อได้สะดวก: เราสามารถนาผลลัพธ์จากการทา แบบทดสอบ
ออนไลน์ไปใช้ต่อได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว เพราะเราสามารถ Export ข้อมูลผลลัพธ์ออกมาเป็ นไฟล์
เพื่อนาไปใช้ต่อได้เลย
6. นอกจากเป็ นแบบทดสอบยังใช้ทาการสอบย่อยแบบออนไลน์ได้อีกด้วย: เราสามารถใช้
Google Form เพื่อสร้างข้อสอบสาหรับการสอบย่อยได้ โดยที่ผทู้ าข้อสอบสามารถตรวจคาตอบได้
ทันทีอีกด้วย
2.5 Google Form
Google Form เป็ น Apps ในกลุ่มของ Google Drive ซึ่ งให้เราสามารถสร้างแบบฟอร์ ม
สาหรับกรอกข้อมูล เช่ น แบบประเมิน แบบสอบถาม ใบสมัครงาน ฟอร์ มสาหรับการเก็บข้อมูล
แบบทดสอบ ฯลฯ สาหรับการ ตรวจข้อสอบต้องเพิ่ม Add-on เพื่อใช้ในการตรวจ ทั้งหมดที่ว่ามา
เราสามารถใช้ Google Form ในการสร้างส่ วนรับ ข้อมูลเอาไว้ใช้งานได้เลย นอกจากนี้ Google ยังให้
เราใช้ ง านแบบฟรี ๆ อี ก ด้ ว ย ในการน าไปประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการเรี ย นการ สอน เช่ น การสร้ า ง
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน การสร้างแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน การสร้าง
แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ เป็ นต้น
ในบทความนี้มาทาความรู ้จกั กับ Web Application ที่ใช้สาหรับสร้างแบบสอบถามออนไลน์
ถ้าพูดถึงเรื่ องการสร้ างแบบสอบถามออนไลน์น้ นั คงจะนึกถึงบริ การๆหนึ่ ง ของ Google ที่มีชื่อว่า
‚Google Form‛
Google Form คืออะไร Google Form เป็ นส่ วนหนึ่ งในบริ การของกลุ่ม Google Docs ที่ช่วย
ให้เราสร้างแบบสอบถามออนไลน์ หรื อใช้สาหรับรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ว โดยที่ไม่ตอ้ งเสี ย
ค่าใช้จ่าย ในการใช้งาน Google Form ผูใ้ ช้สามารถนาไปปรับประยุกต์ใช้งานได้หลายรู ปแบบอาทิ
เช่ น การท าแบบฟอร์ ม ส ารวจความคิ ด เห็ น การท าแบบฟอร์ ม ส ารวจความพึ ง พอใจ การท า
แบบฟอร์มลงทะเบียน และการลงคะแนนเสี ยง เป็ นต้น
ทั้ง นี้ ก ารใช้ง านGoogle Form นั้นผูใ้ ช้งานหรื อผูท้ ี่ จะสร้ า งแบบฟอร์ มจะต้องมี บญ
ั ชี
ของ Gmail หรื อ Account ของ Google เสี ย ก่ อ น ผู้ใ ช้ ง านสามารถเข้า ใช้ ง านสร้ า งแบบฟอร์ ม
ผ่าน Web Browser ได้เลยโดยที่ไม่ตอ้ งติดตั้งโปรแกรมใดๆ ทั้งสิ้ น
มารู ้จกั ฟอร์ มที่ใช้เก็บข้อมูลใน Google Form ในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ไม่วา่ เรา
จะใช้งาน Google Form ในงานเก็บข้อมูลรู ปแบบไหน เก็บข้อมูลประเภทใด Google Form สามารถ
ตอบโจทย์ให้กบั ผูส้ ร้างแบบสอบถามออนไลน์ได้
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2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องเจตคติหรือทัศนคติต่องานด้ านบริการงาน
ผศ.ดร.สมเกียรติ รักษ์มณี (2556หน้า 115) ‘ทัศนคติ’ กับ ‘เจตคติ’ เป็ นศัพท์ที่ใช้กนั อย่าง
กว้างขวางทางการศึ กษาและสาขาวิชาอื่น เช่ น รัฐศาสตร์ แพทยศาสตร์ เป็ นต้น ทั้ง เจตคติ และ
ทัศนคติ เป็ นศัพท์ที่บญั ญัติข้ ึนใช้ในภาษาไทยแทนคา Attitude ในภาษาอังกฤษ แต่คงไม่มีใครสงสัย
นะครั บ ว่า ศัพ ท์ที่เราบัญญัติข้ ึ นใช้แทนคาภาษาต่ า งประเทศ (ภาษาอัง กฤษ) เราก็ ย งั บัญญัติเป็ น
ภาษาต่างประเทศ (บาลี – สันสกฤต) อยู่ดี เพราะภาษาบาลี -สันสกฤตได้กลืนเข้ามาอยู่ในวิถีชีวิต
ของคนไทยมาช้านาน ด้วยอิทธิพลทางศาสนาเป็ นสาคัญ
เจตคติ อ่านว่า เจ-ตะ-คะ-ติ
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายว่า “ท่ าที หรื อความรู้ สึ กของ
บุคคลต่ อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง.” และกากับไว้วา่ มาจากภาษาอังกฤษว่า Attitude คานี้ เกิ ดจาก เจต (เจ-ตะ)
+ คติ (คะ-ติ) ‚เจต‛ เป็ นบาลี (สันสกฤตใช้ เจตสฺ ) หมายถึ งใจ หรื อ สิ่ งที่คิด คานี้ เมื่อนามาใช้ใน
ภาษาไทย เราอาจอ่านออกเสี ยงเป็ น เจด บ้างก็มี เช่ นในคา ‚เจตนา‛ ที่จริ งคือ เจ-ตะ-นา แต่คนไทย
นิ ยมอ่านแบบไทยเป็ น เจต-ตะ-นา มากกว่า ส่ วนคา ‚คติ ‛ เป็ นบาลี เมื่อนามาใช้ในภาษาไทยอาจ
แผลงเป็ น คดี บ้างก็มี เช่ นในชื่ อ ‚ไทยคดีศึกษา‛ ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็ นความขึ้นโรงขึ้นศาลกัน
เพราะคา คติ หรื อ คดี นี้หมายถึง เรื่ อง ทาง แนวทาง ความเป็ นไป ดังนั้น ‚เจตคติ‛ จึงอาจแปลได้วา่
แนวทางที่คิด หรื อ ที่เกิดขึ้นในใจ รวมความแล้วจึงได้ความหมายที่ชดั เจนตามที่พจนานุกรมกล่าว
ไว้
ทัศนคติ อ่านว่า ทัด-สะ-นะ-คะ-ติ
พจนานุ กรมฯให้ความหมายว่า ‚แนวความคิดเห็น‛ โดยไม่ได้เทียบคาถาษาอังกฤษไว้ ทั้งนี้
อาจเนื่ องจากเกรงว่าจะสับสนกับ ‚เจตคติ ‛ ซึ่ งมาจากคา Attitude ในภาษาอัง กฤษเช่ นเดี ยวกันก็
เป็ นได้ คานี้ เกิดจาก ทัศน (ทัด-สะ-นะ) + คติ คา ‚ทัศน‛ มาจาก ทรฺ ศน ในภาษาสันสกฤต [บาลีใช้
ทสฺ สน ปกติแล้ว รอเรผะ (รฺ ) ในภาษาสันสกฤตมักจะแผลงเป็ น รอหัน (ร ร) ในภาษาไทย เช่นในคา
ทรฺ ศน แผลงเป็ น ทรรศนะ] หมายถึง ความเห็น, การเห็น, เครื่ องรู้เห็น, สิ่ งที่เห็น, การแสดง‛ จึงอาจ
แปลความได้วา่ ‚ทางที่เห็น‛ ดังที่พจนานุกรมฯให้ความหมายว่า ‚แนวความคิดเห็น‛ นัน่ เอง
ความเป็ นมา ของคาทั้งสองนี้ เกิดจาก "ทัศนคติ‛ เป็ นคาที่กาหนดใช้แทน ‚Attitude‛ ในเบื้องต้น คา
นี้ได้ใช้จนเป็ นที่เข้าใจตรงกัน และใช้กนั อย่างกว้างขวางในวงการศึกษามาก่อนแล้ว แต่ภายหลังมีผู้
เห็ น ว่ า ค านี้ ไม่ ต รงกับ ความหมายของ ‚Attitude‛ เสี ย ที เ ดี ย ว ภายหลัง จึ ง เปลี่ ย นมาใช้ ‚เจต
คติ‛ แทน ปัจจุบนั จึงมีผทู้ ี่เคยใช้ ‚ทัศนคติ‛ และจาฝังใจมาก่อนจึงสงสัยว่า ‚เจตคติ‛ หมายถึงอะไร
จะใช้เมื่อใด และแตกต่างจาก ‚ทัศนคติ‛ อย่างไร เหตุผลของการเปลี่ยนมาใช้ ‚เจตคติ‛ นี้ เคยได้ยิน
หลายท่านพยายามอธิ บายว่า เพราะคา ‚ทัศนคติ‛ นั้น ‚ทัศน‛ หมายถึง ดู ซึ่ งจะต้องใช้ ‚ตา‛ ดู นั้น
ไม่ตรงกับ เจตนาของการใช้ Attitude ซึ่ งไม่จาเป็ นจะต้องใช้ ‚ตา‛ ดู เสมอไป หลายครั้ ง ที่ไ ด้ยิน
คาอธิ บายนี้ ผูเ้ ขียนไม่อยู่ในภาวะที่จะโต้แย้งได้ จึงได้แต่คา้ นอยูใ่ นใจว่าไม่จริ ง เหตุผลก็คือแม้คา
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ไทยแท้ๆ อย่า งค าว่า ‚ความเห็ น ‛หรื อ ค าถามว่า ‚คุ ณ เห็ น อย่า งไร‛ ก็ ไ ม่ จ าเป็ นต้อ งเห็ น ด้ว ยตา
อาจ ‚เห็น‛ ด้วยใจ คือเป็ นแนวความคิด การใช้คา ‚ทัศนคติ‛ กับ ‚เจตคติ‛ จึงไม่มีนยั ที่แตกต่างกัน
เมื่อมีเจตนาใช้แทน ‚Attitude‛ เช่นเดียวกัน เพียงแต่ถา้ เลือกใช้ ‚เจตคติ‛ ให้เข้ากับยุคสมัย ก็จะ
แสดงให้เห็นว่าท่านไม่ตกยุค เพราะได้เลือกใช้คาตามที่สังคมได้กาหนดขึ้นใหม่แล้ว
Thurstone ( 1964 : 453) กล่าวถึง เจตคติ หมายถึง ตัวแปรทางจิตวิทยาอย่างหนึ่ งที่ไม่อาจ
สังเกตได้โดยง่ าย แต่เป็ นความโน้มเอียงภายใน แสดงออกให้เห็นได้จากพฤติกรรมอย่างใดอย่าง
หนึ่ง เจตคติยงั เป็ นเรื่ องของความชอบ ความไม่ชอบ ความลาเอียง ความคิดเห็น ความรู้สึกและความ
เชื่อในสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง
ทัศนคติในการให้บริ การเป็ นอุปนิสัยส่ วนตัวของแต่ละบุคคล และส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพใน
การทางานด้านบริ การได้อีกด้วย สาหรับคาว่า ‚ทัศนคติ‛ มีผใู้ ห้ความหมายไว้ดงั นี้
จอร์ ช และโจนส์ (George & Jones, 1999, pp.79-80) กล่าวว่า‚ทัศนคติ‛ คือ ความรู้สึกความ
เชื่อ และความคิด ซึ่ งส่ งผลต่อพฤติกรรมการทางาน‛
จิตตินนั ท์ นันท์ไพบูลย์(2551, หน้า 109) กล่าวสรุ ปไว้วา่ ‚ทัศนคติ‛ในการให้บริ การ(Service
Mind) เป็ นทัศนคติที่อุตสาหกรรมบริ การนามาประยุกต์ใช้ในการบริ การ หมายถึง การอานวยความ
สะดวก การช่วยเหลือ การให้ความกระจ่าง สนับสนุน การเร่ งรัดการทางานตามสายงาน และความ
กระตือรื อร้ น ต่อการให้บริ การผูอ้ ื่ นรวมทั้งการยิม้ แย้มแจ่มใส ให้การต้อนรับด้วยไมตรี จิตที่ดีต่อ
ผูอ้ ื่น และต้องการให้ผอู้ ื่นประสบความสาเร็ จในสิ่ งที่เขาต้องการ หรื ออาจหมายถึง การให้ที่จริ งใจ
โดยไม่หวังผลตอบแทน‛
S = Smile ต้องมีรอยยิม้
E = Enthusiasm ความกระตือรื อร้น เอาใจใส่ ลูกค้า
R = Responsiveness มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่มีต่อลูกค้า
V = Value ให้บริ การลูกค้าอย่างมีคุณค่า
I = Impression ให้บริ การอย่างประทับใจ
C = Courtesy บริ การลูกค้าอย่างสุ ภาพอ่อนโยน
E = Endurance ความอดทน การเก็บอารมณ์
M = Make Believe มีความเชื่อ
I = Insist การยืนยัน / มีจุดยืนที่จะบริ การลูกค้า
N = Necessitate การให้ความสาคัญ
D = Devote การอุทิศตน
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2.7มาตรวัดเจตคติหรือทัศนคติของลิเคอร์ ท
ลิเคอร์ ท (R.A. Likert) อีกผูห้ นึ่ งที่ สนใจการวัดเจตคติ และได้สร้ างมาตราวัดเจตคติ หรื อ
ทัศนคติข้ ึนที่มีชื่อว่ามาตรวัดรวม(Summative Scale or Summated Ratings)โดยอาศัยรู ปแบบสารวม
เป็ นหลัก ซึ่ งมีขอ้ ตกลงเบื้องต้น 3 ประการ ดังนี้ (สวัสดิ์ สุ คนธรังษี, 2517 : 27)
การตอบสนองต่อข้อความแตกต่างแต่ละข้อในมาตรวัดจะมีลกั ษณะที่(Monotonic Trace
Line)แต่ท้ งั นี้ มิได้หมายความว่าลักษณะคงที่ของการสนองตอบในทุกๆ ข้อความจะต้องเป็ นเส้น
ทับกัน
ผลรวมของลักษณะคงที่ของการตอบสนองต่อข้อความทั้งหมดของแต่ละข้อ จะมีลกั ษณะ
เป็ นเส้นตรงหรื อเกือบเป็ นเส้นตรง(Linear)เพราะถึงว่าลักษณะคงที่ในทุกๆข้อจะไม่เป็ นเส้นทับกัน
แต่เมื่อนาค่าคงที่น้ ีมารวมกันแล้วจะทาให้ส่วนที่เฉจากเส้นตรงหักลบกันไป
ผลรวมของลักษณะคงที่ของการสนองตอบในข้อความหนึ่งจะมีองค์ประกอบร่ วมกันอยูห่ นึ่ง
ตัว นัน่ คือ ผลรวมนี้แทนค่าลักษณะนิสัยที่วดั ได้อย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว
จากข้อความตกลงเบื้องต้นทั้ง 3 ประการนี้ ลิเคอร์ทนามาใช้เป็ นหลักในการวัดเจตคติหรื อทัศ
คติในเรื่ องหนึ่ งๆ ด้วยการตั้งข้อความถามบุคคลหลายๆ ข้อแล้วนาผลการตบทุกข้อรวมกันเป็ นเจต
คติหรื อทัศคติของบุคลนั้น
การสร้างมาตรวัดเจตคติหรื อทัศนคติของลิเคอร์ทนี้ มีหลักการสาคัญ 3 ประการคือ การสร้าง
ข้อความ การให้คะแนน การคัดเลือกข้อความ (Mclver and Camines, 1981 : 23) การสร้างข้อความ
นั้นจะสร้างข้อความขึ้นให้มีลกั ษณะเป็ นบวกหรื อลบพอๆ กันจานวนไม่นอ้ ยกว่า 20 ข้อความ โดย
อาศัยหลักการสร้างข้อความวัดเจตคติหรื อทัศนคติทว่ั ไปดังกล่าวแล้ว เมื่อได้ขอ้ ความแล้วก็กาหนด
คาตอบอาจจะเป็ น 3 คาตอบ 5 คาตอบหรื อ 7 คาตอบก็ได้ แต่ส่วนมากใช้ 5 คาตอบ คือ เห็นด้วย
อย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
2.8ฟังก์ชัน IFS
ฟั งก์ชนั IFS จะตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นๆ ตรงตามเงื่อนไขตั้งแต่หนึ่ งข้อขึ้นไป และส่ งกลับ
ค่าที่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่เป็ นจริ ง (TRUE) เงื่อนไขแรก ฟังก์ชนั IFS สามารถเปลี่ ยนแปลงคาสั่ง
IF ซ้อนหลายขั้นได้ และอ่านได้ง่ายเมื่อมีเงื่อนไขหลายข้อ
ไวยากรณ์ทไี่ ม่ ซับซ้ อน
IFS([บางอย่า งเป็ น True1, Value if True1, [บางอย่า งเป็ น True2, Value if
True2],…[บางอย่างเป็ น True127, Value if True127])
หมายเหตุ:
ฟังก์ชนั IFS อนุญาตให้คุณทดสอบเงื่อนไขต่างๆ ได้ถึง 127 รายการ
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ตัวอย่างเช่ น
ซึ่ งกล่าวคือ IF(A1 เท่ ากับ 1 ให้ แสดง 1, IF A1 เท่ ากับ 2 ให้ แสดง 2 หรื อถ้ า A1 เท่ ากับ 3 ให้
แสดง 3)
ไม่แนะนาให้ใช้คาสั่ง IF หรื อ IFS ที่มีเงื่อนไขหลายข้อ เนื่องจากต้องใส่ เงื่อนไขดังกล่าวให้
เรี ยงตามลาดับที่ถูกต้อง ซึ่ งอาจจะยากมากต่อการสร้างทดสอบและอัปเดต
=IFS(A1=1,1,A1=2,2,A1=3,3)
ตัวอย่าง 1

รู ปที่ 2.3 สู ตรสาหรับเซลล์ A2:A6
ที่มา:https://support.office.com/th-th/article/ฟังก์ชนั -ifs-36329a26-37b2-467c-972b4a39bd951d45
 =IFS(A2>89,"A",A2>79,"B",A2>69,"C",A2>59,"D",TRUE,"F")
ซึ่ งกล่าวคือ IF(A2 มีค่ามากกว่ า 89 ให้ ส่งกลับ “A”, IF A2 มีค่ามากกว่ า 79 ให้ ส่งคืน "B" เป็ น
ต้ น และสาหรั บค่ าอื่นๆ ทั้งหมดที่น้อยกว่ า 59 ให้ ส่งกลับ "F")
ตัวอย่าง 2

รู ปที่ 2.4 สู ตรในเซลล์ G7
ที่มา:https://support.office.com/th-th/article/ฟังก์ชนั -ifs-36329a26-37b2-467c-972b4a39bd951d45
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 =IFS(F2=1,D2,F2=2,D3,F2=3,D4,F2=4,D5,F2=5,D6,F2=6,D7,F2=7,D8)
ซึ่ งกล่าวคือ IF(ค่ าในเซลล์ F2 เท่ ากับ 1 ให้ ส่งคื นค่ าในเซลล์ D2, IF ค่ าในเซลล์ F2 เท่ ากับ 2
ให้ ส่งคืนค่ าในเซลล์ D3 เป็ นต้ น สุดท้ ายสิ ้นสุดด้ วยค่ าในเซลล์ D8 ถ้ าไม่ ตรงตามเงื่อนไขใดๆ)
ข้ อสั งเกต
เมื่อต้องการระบุผลลัพธ์เริ่ มต้น ให้ใส่ TRUE สาหรับอาร์ กิวเมนต์ logical_test ขั้นสุ ดท้าย ถ้า
ไม่มีเงื่อนไขอื่นที่ตรงกัน ค่าที่สอดคล้องกันจะถูกส่ งกลับ ในตัวอย่าง 1 แถว 6 และ 7 (ที่มีเกรด 58)
จะแสดงให้เห็นดังนี้
 ถ้ามีการส่ งอาร์ กิวเมนต์ logical_test โดยไม่มี value_if_true ที่สอดคล้องกัน ฟังก์ชนั นี้จะ
แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด ‚คุณใส่ อาร์กิวเมนต์นอ้ ยเกินไปสาหรับฟังก์ชนั นี้‛
 ถ้ามีการประเมินอาร์ กิวเมนต์ logical_test และได้ค่าอื่นที่ไม่ใช่ค่าจริ ง (TRUE) หรื อเท็จ
(FALSE) ฟังก์ชนั นี้จะส่ งกลับข้อผิดพลาด #VALUE!
 ถ้าไม่พบเงื่อนไข TRUE ฟังก์ชนั นี้จะส่ งกลับข้อผิดพลาด #N/A
2.9 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องจิตวิทยา
จิตตินนั ท์ เศชะคุปต์(2542) ได้ให้ความหมายของจิตวิทยาการบริ การ สรุ ปได้วา่ จิตวิทยาการ
บริ การเป็ นการศึกษาพฤติ กรรมของบุคคลที่เกี่ ยวข้องกับกระบวนการ และการจัดการระบบการ
บริ การ เพื่อให้ได้มาซึ่ งการบริ การที่มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ โดยการวิเคราะห์เพื่ออธิ บาย เพื่อ
อธิ บายทานาย และควบคุมพฤติกรรมของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการกระทาในอันที่
จะตระหนักถึง และตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของบุคคลอื่นเพื่อให้ได้รับความพึง
พอใจสู งสุ ด และเกิดความประทับใจจากผลของการกระทานั้น
ปี ยาดา ธารากิจ(2552) ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการบริ การและความ
พึงพอใจของงานพนักงานตอนรับภาคพื้น กรณี ศึกษา สายการบิน บริ ติช แอร์ เวย์ จากัด(มาหาชน)
พบว่า พนัก งานต้อนรั บ ภาคพื้น ที่ มี อายุ อายุง านและรายได้แตกต่ า งกันมี ค วามพึ ง พอใจในงาน
แตกต่างกัน ทัศนคติต่อการบริ การของพนักงานรับภาคพื้นมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในด้าน
ลักษณะงาน ด้านร่ วมงาน ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้า และด้านรายได้และค่าตอบแทนอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01
สไบทิพย์ มงคลนิมิตร์ (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดา้ นการบริ การของ
โรงแรมแมนดาริ น โอเรี ย ลเต็ล กรุ ง เทพฯ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษานโยบายและการปฏิ บ ัติ
กระบวนการพัฒนาบุคลากร ปั ญหา และอุปสรรคในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ดา้ นการ
บริ ก ารของโรงแรมแมนดาริ นโอเรี ย ลเต็ล เป็ นการวิจยั เชิ ง คุ ณภาพเก็ บรวบรวมข้อมูล โดยการ
สัมภาษณ์ระดับลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักคือผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ของโรงแรม หัวหน้าพนักงาน
และบุ คคลที่ ทาหน้า ที่ ใ ห้บ ริ ก ารและใช้บริ การ ผลการศึก ษาพบว่า นโยบายและการปฏิ บ ตั ิข อง
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โรงแรมในการตอบสนองความต้อ งการของผู้ใ ช้ บ ริ การโรงแรมเลื อ กบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ เหมาะกั บ งานมี ท ั ศ นคติ ที่ ดี และสามารถ เข้ า กั บ วั ฒ นธ รรมองค์ ก รไ ด้
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดา้ นการบริ การเน้นการอบรมที่ตอ้ งการพัฒนาทั้งความรู้ ทักษะ
และทัศนคติที่ดีในการฝึ กอบรม การส่ งไปศึกษาต่อ การพัฒนา การสอนงานการหมุนเวียนงานทา
ให้บุคลากรมีขีดความสามารถอย่างแท้จริ ง
สุ จิตรา ไชยจันทร์ (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง ทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยและ
แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่ม Baby Boomer ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ เพื่อความเพลิดเพลินและพักผ่อนหย่อนใจ
สนใจแหล่ งท่องเที่ ยวที่ เกิ ดขึ้ นเองตามธรรมชาติ เดิ นทางท่ องเที่ย วในวันหยุดตามเทศกาล และ
เดิ นทางท่ องเที่ ยวไปกับ ครอบครั วนิ ย มเดิ นทางไปภาคเหนื อของประเทศไทย เมื่ อพูดถึ ง ‚การ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย‛ นึ กถึงผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวมากที่สุด มีทศั นคติในแง่บวกต่อการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านทรัพยากรท่องเที่ยว จากการทดสอบสมมติฐาน
การวิจยั พบว่า ทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยกับแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยมี ความสัมพันธ์กนั ไปในทิศทางเดี ยวกันโดยมีความสัมพันธ์ในระดับสู ง ปั จจัยด้าน
ทรัพยากรการท่องเที่ยว ความปลอดภัย การคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน สิ่ งอานวยความสะดวก
สิ นค้าของที่ระลึ ก การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และสภาวะเศรษฐกิ จและการเมือง มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจท่องเที่ยวในประเทศไทย
อเนก สุ วรรณบัณฑิ ต และภาสกร อดุลพัฒนกิ จ (2548) ได้ให้ความหมายของจิตวิทยาการ
บริ ก ารไว้ สรุ ป ได้ว่ า จิ ต วิ ท ยาการบริ ก ารเป็ นการศึ ก ษาพฤติ ก รรมของบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
กระบวนการบริ การ เพื่อให้ได้มาซึ่งการบริ การที่มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ สามารถสนองตอบต่อ
การความต้องการของนักท่องเที่ยวและเกิดเป็ นความพึงพอใจสู งสุ ด

