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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 การเสนอเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดดําเนนิการตามข้ันตอนดังนี ้
 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรม 
 1.1 ความหมายของพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
 1.2 ความสําคัญของจริยธรรม 
 1.3 ความหมายของพฤติกรรมเชิงบวกจริยธรรม 
 1.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรม 
 1.5 แหลงกําเนิดจริยธรรม 
 1.6 ลักษณะทางจริยธรรม 
 1.7 โครงสรางของจริยธรรม 
 1.8 การวัดพฤตกิรรมเชิงจริยธรรม 
 2. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีใชในการวิจัย 
 3. แนวคิดและทฤษฎีการบริการ 
 3.1 ลักษณะของการบริการ 
 3.2 ความสําคัญของการบริการ 
 3.3 แนวคิดการใหบริการ 
 3.4 ลักษณะท่ีดีของผูใหบริการตอนรับ 
 4. งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 

 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับจริยธรรม  
  
 1. ความหมายของพฤติกรรมเชงิจริยธรรม 
 ความหมายของพฤติกรรมคําวา พฤติกรรม ไดมีผูใหความหมายของพฤติกรรมไว
ดังนี้ การกระทําหรืออาการท่ีแสดงออกทางกลามเน้ือ ความคิดและความรูสึกเพื่อสนองส่ิงเรา 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2525, หนา 573) 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

  8 

 ประสาท  อิศรปรีดา (2522, หนา 13) กลาววา พฤติกรรม หมายถึง กิริยาอาการ  
การกระทํา หรือกิจกรรมทุกชนิดของมนุษยหรือสัตว ซ่ึงกิจกรรมหรือการกระทํานั้น อาจเปนการ
กระทําท่ีเฉพาะเจาะจงหรือไมก็ได อาจเปนกิจกรรมท่ีแสดงใหปรากฏเห็นไดหรือเปนอากัปกิริยา
ภายใน ซ่ึงผูอ่ืนไมสามารถสังเกตหรือเห็นไดยาก เชน ความรูสึก ความคิด ฯลฯ ก็ได 
 ชํารงศักดิ์  หม่ืนจักร และศรีสงา  กรรณสูตร (2523, หนา 2) กลาววา พฤติกรรม 
หมายถึง การกระทําของรางกายหรืออินทรีย ท้ังท่ีทําโดยรูสึกตัวและไมรูสึกตัว อาจสังเกตไดหรือ
ใชเคร่ืองมือชวยในการสังเกตดวยก็ได 
 สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต (2524, หนา 3) กลาววา พฤติกรรม หมายถึงส่ิงท่ีบุคคล
กระทํา แสดงออก ตอบสนอง หรือตอบโตส่ิงใดส่ิงหนึ่งในสถานการณใดสถานการณหนึ่งท่ี
สามารถสังเกตได วัดไดตรงกันไมวาจะเปนการแสดงออกหรือการตอบสนองน้ันจะเกิดข้ึนภายใน
หรือภายนอกก็ตาม 
 อารมณ  สุดมี (2537, หนา 9) ไดใหความหมายของพฤติกรรมตามแนวความคิดของ
นักจิตวิทยาแนวพฤติกรรมศาสตร พฤติกรรม หมายถึง การเคล่ือนไหวทางกายหรือทางสรีรวิทยาท่ี
มีตอส่ิงแวดลอมทางกายภาพและสังคม เปนส่ิงท่ีจะสังเกตเห็นได 
 ความหมายของพฤติกรรมดังไดกลาวมาแลว สรุปไดวา พฤติกรรม หมายถึง  
การกระทําหรือการแสดงออกของบุคคลท่ีสามารถสังเกตได เพื่อเปนการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ
ในหนาท่ีรับผิดชอบ 
 ความหมายของจริยธรรมมีผูใหความหมายของคําวา “จริยธรรม” ไวหลายความหมาย  
ซ่ึงข้ึนอยูกับทัศนะคติและแนวความคิดของแตละบุคคล ดังนี้ 
 ธรรมท่ีเปนขอประพฤติปฏิบัติศีลธรรม กฎศีลธรรม (ราชบัณฑติยสถาน, 2525, หนา 
214) 
 ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช (2521, หนา 3) กลาววา จริยธรรม หมายถึง จริยธรรมเปนส่ิง
ท่ีควรประพฤติในการปลูกฝง จริยธรรม ควรจะคํานึงวาส่ิงท่ีควรประพฤตินั้น ควรประพฤติในกรณี
ใด ในสถานการณใดในโอกาส หรือเวลาใดเพ่ือใชหลักจริยธรรมท่ีจะปลูกฝงนั้นสอดคลองกับการ
พัฒนาประเทศ สงเสริมใหบุคคลเปนสมาชิกของสังคมที่กําลังพัฒนา ไมขัดตอการพัฒนาและ
สงเสริมใหการพัฒนานั้นเปนไปดวยดีข้ึน 
 สุลักษณ  ศิวรักษ (2522, หนา 68-69) ไดใหความหมายวา จริยธรรม คือหลักแหงการ
ดํารงชีวิตอันประเสริฐ หรือหลักแหงการประพฤติตนตามความนิยมของสังคม กอใหเกิดความสุข
ความเจริญ 
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 แปลก  สินธิรักษ และวิทย วิศทเวทย (2522, หนา 82) กลาววา จริยธรรม คือ
หลักธรรมอันเปนแนวทางในการปฏิบัติในการกระทําท่ีเปนไปตามครรลองคลองธรรม มีลักษณะ
พิเศษ คือเปนการใหคุณประโยชนแกผูอ่ืน และในเวลาเดียวกันก็เปนประโยชนตอตนเอง 
 พระราชวรมุนี (ประยุทธ  ปยุตฺโต, 2523, หนา 9-10) ใหความหมายวา จริยธรรม คือ 
การนําความรูในความจริง หรือปรากฏการณธรรมชาติมาใชเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตท่ี 
ดีงาม ซ่ึงกอใหเกิดประโยชนตอตนเองหรือสังคม ชุมชน เปนตน 
 ชุมศรี  ชํานาญพูด (2536, หนา 13-14) ไดใหความหมายของจริยธรรมวา ความรูสึก
ผิดชอบ ช่ัวดี เปนเกณฑ และมาตรฐานของความประพฤติในสังคม ซ่ึงบุคคลจะพัฒนาข้ึน 
จนกระท่ังเปนจริยธรรมของตนเองโดยอาศัยกฎเกณฑจากสังคมเปนเคร่ืองตัดสินวา การกระทํานั้น
ถูกหรือผิด นอกจากนั้นยังรวมถึงส่ิงท่ีทุกคนควรเลือกกระทําในการตัดสินใจความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน 
 ความหมายของจริยธรรมดังไดกลาวมาแลวสรุปไดวาจริยธรรม  หมายถึง  
การประพฤติปฏิบัติท่ีเปนกลาง ไมทันไดหมายเองวา ดีหรือช่ัว เม่ือผูประพฤติปฏิบัติในทางท่ีดีงาม
อันถูกตองดีงามท้ังดานกาย วาจา ใจ ท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคมอันกอใหเกิดความสุขความ
เจริญรุงเรืองในสังคม ประเทศและมวบมนุษยท้ังมวล เรียกวา จริยธรรมอันพึงประสงค แตถามี
พฤติกรรมท่ีไมดีกอใหเกิดความทุกข ความเดือดรอนตอตนเองและตอสังคมจึงเรียกวา พฤติกรรม
เลว หรือจริยธรรมต่ําทรามหรือทางพระพุทธศาสนาเรียกวา วิตเปนกุศลหรืออกุศล 
 2. ความสําคัญของจริยธรรม  
 จริยธรรมเปนคุณลักษณะท่ีจําเปนมากในการอยูรวมกันในสังคม สังคมใดประกอบ 
ดวยบุคคลท่ีมีจริยธรรมสูงจํานวนมาก ยอมเต็มไปดวยความสงบสุขและเอ้ือตอการพัฒนา ในทาง
ตรงกันขามสังคมใดประกอบดวยผูท่ีมีจริยธรรมตํ่าจํานวนมาก สังคมนั้นจะยุงเหยิง รุนแรง และ 
อาจนําไปสูความวิบัติได สําหรับสภาพสังคมไทยในศตวรรษท่ี 21 กลาวไดวาอยูในภาวะวิกฤตทาง
จริยธรรม ท้ังนี้เนื่องมาจากความลมเหลวทางเศรษฐกิจข้ันรุนแรงอยางท่ีไมเคยปรากฏมากอน
ในชวงระยะเวลาท่ีผานมา ความซับซอนของปญหาเหลานี้จะยังคงอยู ถาหากไมมีการพัฒนา
คุณภาพทางดานจริยธรรมของบุคคล (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2543, หนา 1) โดยท่ัวไปจริยธรรม
มักอิงอยูกับศาสนา ท้ังนี้เพราะคําสอนทางศาสนามีสวนสรางระบบจริยธรรมใหสังคม 
 ดังคํากลาวของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ  ปราโมช ท่ีวา จริยธรรมของสังคมไทยข้ึนอยูกับระบบ
ศีลธรรมของพระพุทธศาสนา ศาสนาพุทธกําหนดหลักในการปฏิบัติในชีวิตประจําวันไวอยางไร 
นั่นหมายความวา ไดกําหนดหลักจริยธรรมไวใหปฏิบัติอยางนั้น แตท้ังนี้มิไดหมายความวา
จริยธรรมอิงอยูกับหลักคําสอนทางศาสนาเพียงอยางเดียว แทท่ีจริงนั้นจริยธรรมหยั่งรากอยูบน
ขนบธรรมเนียมประเพณี โดยนัยนี้ บางคนเรียกหลักแหงความประพฤติอันเนื่องมาจากคําสอนทาง
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ศาสนาวา "ศีลธรรม" และเรียกหลักแหงความประพฤติอันพัฒนามาจากแหลงอ่ืนๆ วา "จริยธรรม"
ศีลธรรมกับจริยธรรมจึงเปนอันเดียวกันในทรรศนะของนักวิชาการกลุมนี้ ความแตกตางอยูตรง
แหลงท่ีมาถาแหลงท่ีมาแหงความประพฤตินั้นมาจากศาสนาหรือเปนขอบัญญัติของศาสนาน่ันเปน 
“ศลีธรรม” แตถาเปนหลักท่ัวๆ ไปไมเกี่ยวกับศาสนา คือ อาจเปนคําสอนของนักปรัชญาก็ได  
นั่นเปน “จริยธรรม” อีกท้ังจริยธรรมมิใชกฎหมาย ท้ังนี้เพราะกฎหมายเปนส่ิงบังคับใหคนทําตาม 
และมีบทลงโทษสําหรับผูฝาฝน ดังนั้นสาเหตุท่ีคนเคารพเช่ือฟงกฎหมายเพราะกลัวถูกลงโทษ 
ในขณะท่ีจริยธรรมไมมีบทลงโทษ ดังนั้นคนจึงมีจริยธรรมเพราะมีแรงจูงใจ แตอยางไรก็ตาม 
กฎหมายก็มีสวนเก่ียวของกับจริยธรรมในฐานะเปนแรงหนุนจากภายนอกเพ่ือใหคนมีจริยธรรม 
(ดวงเดน นุเรมรัมย, 2547) 
 จริยธรรมถือไดวามีความสําคัญมากไมวาจะมองในลักษณะใด กลาวคือ จริยธรรม 
หมายถึง คุณสมบัติของจิตใจคนซ่ึงจะกํากับหรือบันดาลพฤติกรรมของบุคคล ก็ยอมอธิบายไดวา
พฤติกรรมของบุคคลยอมเปนไปตามแนวคิดเชิงจริยธรรมของเขา หรือถามองวาจริยธรรมหมายถึง
กฎเกณฑหรือมาตรฐานของสังคม ก็สามารถอธิบายไดวาพฤติกรรมของบุคคลยอมเปนไปตาม
จริยธรรมของสังคมอยูนั่นเอง ดังนั้นจึงควรใหความสําคัญแกจริยธรรมเสมอ เม่ือพิจารณาถึง 
ความสงบสุขของสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพของสังคมปจจุบันซ่ึงสภาวะแวดลอมของสังคม
กอใหเกิดความกดดันแกมนุษยเปนอยางมาก (ชาญชัย  อินทรประวัติ, 2535, หนา 10) และจากการท่ี
ประเทศไทยมีความเจริญกาวหนาทางวิทยาการใหมๆ และมีการพัฒนามากข้ึน รูปแบบของสังคมมี
การเปล่ียนแปลงไป จากท่ีเคยเปนสังคมท่ีเคยพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน กลายเปนสังคมท่ีตางคน 
ตางอยู ผูคนหาเชากินคํ่า มีปฏิสัมพันธกันนอยลงระหวางเพื่อนบานใกลเคียงกัน หรือแมแตใน
ครอบครัว สังคมมีแตความแกงแยงชิงดีชิงเดนกัน เพื่อใหไดมาซ่ึงผลประโยชนท่ีตนเองตองการ 
โดยไมคํานึงถึงความเดือดรอนของผูอ่ืน ทําใหเกิดปญหาทางจริยธรรมมากข้ึน เชน ปญหา
ความเครียดอันเกิดเนื่องมาจากความสัมพันธในครอบครัว ปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรมทางเพศ เปนตน ซ่ึงปญหาตางๆ เหลานี้เกิดข้ึน
เนื่องมาจากการขาดจริยธรรมอันพึงประสงคของบุคคลในสังคม ดังท่ี 
 เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ (2541, หนา 103) ไดกลาวไววา “คุณธรรมและจริยธรรมใน
สังคมเปนรากฐานของความเจริญรุงเรืองของสังคม” คุณธรรมและจริยธรรมจึงเปนส่ิงท่ีกําหนด
ความเจริญและความลมสลายของสังคมและประเทศชาติ เม่ือใดก็ตามท่ีบุคคลในสังคมละเลยมิติ
แหงคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมแลว ก็เทากับเปนการทําลายโครงสรางสังคมใหพังทลายลง
ทีเดียว ซ่ึงมีความสอดคลองกับความเห็นของ ดวงเดือน  พันธุมนาวิน (2547, หนา 171) ท่ีไดกลาว
ไววา จริยธรรมของบุคคลเปนจุดสูงสุดของความเปนมนุษย สังคมและโลกจะอยูไดอยางรมเย็นเปน
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สุขและม่ันคง หรือในทางตรงขาม อยูกันอยางหวาดกลัวภัย เพราะมีการเอาเปรียบกัน เบียดเบียนกัน 
จนเกิดการทําลายลางเผาพันธุก็อยูท่ีจริยธรรมของมนุษยในปจจุบันและอนาคตนั่นเอง ดังนั้น
จริยธรรมจึงเปนเร่ืองท่ีควรมีการปลูกฝงและสรางเสริมในคนรุนใหม โดยไมมีขอยกเวนใดๆ ดังท่ี
ชาญชัย  อินทรประวัติ (2535, หนา 10 อางถึงใน สาโรช  บัวศรี, 2527, หนา 30) ไดแสดงทรรศนะ
ไววา การพัฒนามนุษยใหเกิดความเฉลียวฉลาดในเชิงวิทยาศาสตร (scientific intelligence) แตเพียง
อยางเดียว อาจทําใหสังคมมนุษยเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและทางวัตถุ แตไมสามารถทําให
มนุษยอยูรวมกันอยางเปนสุขได จึงจําเปนท่ีจะตองสรางหรือพัฒนาความฉลาดท่ีจะอยูรวมกัน 
(social intelligence) เพื่อกอใหเกิดสันติสุขโดยอาศัยจริยธรรมมากข้ึน 
 จากความสําคัญของจริยธรรมท่ีไดกลาวมาขางตน สามารถกลาวไดวา จริยธรรมมี
ความสําคัญมาก เพราะเปนรากฐานของความเจริญรุงเรืองของสังคม และเปนส่ิงท่ีกําหนดความ
เจริญและความลมสลายของสังคม ดังนั้นผูบริหารประเทศ นักวิชาการดานการศึกษา และผูท่ี
เกี่ยวของตองรูตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญในการท่ีจะแกปญหา เรงพัฒนาจิตใจและพฤติกรรม
ของบุคคลในทุกระดับช้ัน รวมกันหาแนวทางในการแกไขปญหาจริยธรรมในสังคม และหาทาง
ปลูกฝงใหบุคคลในสังคมมีจริยธรรม เพื่อใหบุคคลสามารถท่ีจะดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข และชวยกันทําประโยชนใหแกสังคม 
 3. ความหมายของพฤติกรรมเชิงบวกจริยธรรม 
 ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2522, หนา 3) ไดกลาววา พฤติกรรมเชิงบวกจริยธรรม 
หมายถึง การท่ีบุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีสังคมนิยมชมชอบ หรืองดเวนการแสดงพฤติกรรมท่ีฝาฝน
กฎเกณฑ หรือคานิยมในสังคมนั้น พฤติกรรมเชิงบวกจริยธรรมนี้เปนส่ิงท่ีสังคมใหความสําคัญ
มากกวาดานอ่ืนๆ ท้ังนี้ เพราะการกระทําในทางที่ดีและเลวของบุคคลนั้น สงผลโดยตรงตอ 
ความผาสุก และความทุกขของสังคมการศึกษาดานอ่ืนๆ ของจริยธรรมจึงเปนเพียงเพื่อใหเขาใจและ
สามารถทํานายพฤติกรรมในสถานการณตางๆ ของบุคคลนั้นๆ 
 กรมวิชาการ (2523, หนา 3) ไดระบุวา พฤติกรรมเชิงจริยธรรมหมายถึง พฤติกรรม
การกระทําท่ีบุคคลตัดสินใจจะกระทําถูกหรือผิดในสถานการณแวดลอมตางๆ ท้ังนี้จะข้ึนกับ
อิทธิพลของความเขาใจในเหตุผลของความถูกตองดีงาม และความพึงพอใจท่ีจะนําจริยธรรมมาเปน
แนวประพฤติปฏิบัติ 
 เจียมจิต  บุญรักษ (2534, หนา 6) ไดกลาววา พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่
บุคคลแสดงพฤติกรรมสังคมนิยมชมชอบเปนการกระทําท่ีแสดงใหเห็นวาบุคคลมีหลักใน 
การปฏิบัติท่ีดีตอตนเองตอผูอ่ืน และตอสังคม 
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 ความหมายของพฤติกรรมดานจริยธรรมเชิงบวก-เชิงลบ ดังกลาวมาแลวสรุปไดวา 
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การแสดงการกระทําของบุคคลท่ีสังคมยอมรับ วาถูกตอง
เหมาะสมทั้งตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม ทําใหเกิดความสงบสุขรมเย็น หรือมีผลกระทบตอ
สังคมในทางตรงกันขาม คือเปนทุกขเพราะพฤติกรรมที่เปนบาป อฺกุศลหรือพฤติกรรมเชิงลบ 
 4. ทฤษฎีเก่ียวกับจริยธรรม 
 ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาจริยธรรม ในวงการจิตวิทยา ไดมี
นักจิตวิทยาหลายกลุมไดสรางทฤษฎีจริยธรรมข้ึนมา เพื่อมุงหวังจะอธิบายและทํานายจริยธรรมของ
มนุษยในดานตางๆ และในดานจิตวิทยาการศึกษาไดกลาวถึงความจําเปนท่ีผูสอนจะตองมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยในดานจริยธรรมของเด็กวัยตางๆ รวมทั้งองคประกอบ
สําคัญเกี่ยวกับพัฒนาการทางจริยธรรม เพ่ือจะไดชวยในการจัดการเรียนการสอน และการอบรม
ผูเรียนใหเปนคนดีประพฤติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม หรือเปนคนดีมีศีลธรรม (สุรางค  
โควตระกูล, 2544, หนา 65-72) ในงานวิจัยนี้จะนําเสนอทฤษฎีท่ีสามารถปรับใชและมีความ
เกี่ยวของกับการพัฒนาผูเรียนใหมีจริยธรรมไดแก ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต 
(Piaget) ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิรก (Kohlberg) ทฤษฎีความตองการของมาสโลว 
(Maslow) และทฤษฎีตนไมจริยธรรมของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2543, หนา 1) 
 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต (Piaget, 1965, หนา unpaged อางถึงใน 
กรมวิชาการ, 2523, หนา 38-39) เปนผูท่ีริเร่ิมทางความคิดท่ีวาพัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษย
นั้นยอมข้ึนอยูกับพัฒนาการทางสติปญญา และไดแบงพัฒนาการทางสติปญญาออกเปน 4 ระดับ 
คือ 
 (1) ข้ันการรับรูจากประสาทสัมผัสและการเคล่ือนไหว (sensor motor operation) 
 (2) ข้ันเร่ิมคิดดวยญาณ (pre-operational thinking) 
 (3) ข้ันคิดดวยรูปธรรม (concrete-operational thinking) 
 (4) ข้ันคิดตามแบบแผนของตรรกวิทยา (formal operational thinking) 
 จากพัฒนาการทางสติปญญาท้ัง 4 ข้ัน เพียเจตไดนํามาเปนหลักเกณฑในการแบงข้ัน
พัฒนาการทางจริยธรรม เปน 3 ข้ัน คือ 
 (1) ข้ันกอนจริยธรรม เร่ิมตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ 2 ขวบ เปนข้ันท่ียังไมมี
ความสามารถในการรับรูส่ิงแวดลอมไดอยางละเอียด มีแตความตองการทางรางกาย เด็กเหลานี้จะมี
พัฒนาการทางสติปญญาในข้ันรับรูจากประสาทสัมผัสและการเคล่ือนไหว (sensor motor 
operation) 
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 (2) ข้ันฝกคําส่ัง อยูในชวงอายุระหวาง 2-8 ป ในข้ันนี้เด็กจะสามารถรับรู
สภาพแวดลอมและบทบาทของตนเองตอผูอ่ืน รูจักเกรงกลัวผูใหญ เห็นวาคําส่ังหรือกฎเกณฑตางๆ 
เปนส่ิงท่ีตองปฏิบัติตาม ซ่ึงเด็กวัยนี้จะมีพัฒนาการทางสติปญญาในข้ันเร่ิมคิดดวยญาณ  
(pre-operational thinking) 
 (3) ข้ันยึดหลักแหงตน พัฒนาการในข้ันนี้จะมีตั้งแตเด็กอายุ 8 ปข้ึนไป เด็กวัยนี้
จะมีพัฒนาการทางสติปญญาในข้ันคิดดวยรูปธรรม (concrete-operational thinking) และข้ันคิดตาม
แบบแผนของตรรกวิทยา (formal operational thinking) ซ่ึงเด็กสามารถใชความคิดอยางมีเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ และต้ังเกณฑ ท่ีเปนตัวของตัวเองได ผลจากการวิจัยในระยะเวลาตอมา  
เพียเจตไดตั้งเกณฑการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมไว 6 เกณฑ คือ 
 (3.1) การตัดสินจากเจตนาของการกระทํา (intentional in judgment) เด็กเล็ก
จะตัดสินการกระทําจากปริมาณส่ิงของ สวนเด็กโตจะตัดสินจากเจตนาของการกระทํา 
 (3.2) การตัดสินท่ีเกี่ยวโยงสัมพันธจากผูอ่ืน (relativism in judgment)  
เด็กเล็กจะตัดสินการกระทําโดยยึดเอาความเช่ือ ความเห็นชอบของผูใหญวาถูกตอง ในขณะท่ีเดก็โต
จะยึดเอาเหตุผลและสถานการณประกอบการตัดสิน 
 (3.3) ไมเกี่ยวของกับการลงโทษ (independence of sanction) เด็กเล็กจะ
ตัดสินวาดีไมดี เพราะถูกลงโทษ แตเด็กโตจะตัดสินการกระทําใดไมดี เพราะส่ิงนั้นไปขัดกับเกณฑ
และเปนอันตรายกับบุคคลอ่ืน 
 (3.4) ใชระบบการแกแคน (use of reciprocity) เด็กเล็กใชนอยกวาเด็กโต 
 (3.5) ใชการลงโทษเพ่ือดัดนิสัย (use of punishment as restitution and reform) เด็กเล็ก 
จะสนับสนุนการลงโทษอยางหนักเพื่อแกนิสัย แตเด็กโตไมคอยเห็นดวย 
 (3.6) หลักธรรมชาติของความโหดราย (nation’s views of misfortune) เด็กเล็กจะ
ถือวาการทําผิดจะตองไดรับการลงโทษจากพระเจา 
 จากแนวคิดและทฤษฎีของเพียเจต จะทําใหผูสอนมีความเขาใจในพัฒนาการและ
สามารถสงเสริมผูเรียนไดถูกตอง เชน การคิดโดยรูปธรรม และข้ันคิดตามแบบแผน ซ่ึงจะทําให
ผูเรียนสามารถใชความคิดอยางมีเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และต้ังเกณฑท่ีเปนของตัวเองได 
 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิรก (Kohlberg) 
 โคลเบิรก (Kohlberg) เช่ือวาการพัฒนาการทางสติปญญาและอารมณเปนรากฐาน
ของการพัฒนาการทางจริยธรรม นอกจากนี้โคลเบิรกยังไดพบความสัมพันธระหวางจริยธรรมกับ
ลักษณะอ่ืนๆ ของมนุษยในการศึกษาผลงานของนักวจิัยตางๆ ท่ีสําคัญคือ ความสัมพันธระหวาง
จริยธรรมกับระดับสติปญญาท่ัวไป และความสัมพันธของจริยธรรมกับความสามารถท่ีจะรอผลท่ี
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ดีกวาในอนาคต แทนท่ีจะรับเอาผลท่ีเล็กนอยกวาในปจจุบัน ซ่ึงลักษณะแบบนี้เรียกวา ลักษณะ 
มุงอนาคต ผูท่ีมีจริยธรรมสูงยังเปนผูท่ีมีสมาธิดี มีความสามารถควบคุมอารมณของตน และมีความ
ภาคภูมิใจในตนเองและสภาพแวดลอมสูงกวาผูท่ีมีจริยธรรมตํ่า นอกจากนี้โคลเบิรก (Kohlberg)  
ยังไดนําแนวความคิดของเพียเจต (Piaget) มาทําการศึกษาตอ และพบวาพัฒนาการทางจริยธรรม
ของมนุษยนั้นมิไดบรรลุจุดสมบูรณในบุคคลอายุ 10 ปเปนสวนมาก แตมนุษยในสภาพปกติจะมี
พัฒนาการทางจริยธรรมอีกหลายข้ันตอน จากอายุ 11-25 ป และการใชเหตุผลเพ่ือการตัดสินใจท่ีจะ
เลือกกระทําอยางใดอยางหนึ่งในสถานการณตางๆ ยอมแสดงใหเห็นถึงความเจริญทางจิตใจของ
บุคคลไดอยางมีแบบแผนและยังอาจทําใหเขาใจพฤติกรรม ของบุคคลในสถานการณตางๆ  
(กรมวิชาการ, 2523, หนา 39) 
 โคลเบิรก (Kohlberg) ไดทําการศึกษาพัฒนาการทางจริยธรรม โดยการวิเคราะห
คําตอบของเยาวชนอเมริกัน อายุระหวาง 10-16 ป เกี่ยวกับเหตุผลในการเลือกทําพฤติกรรม 
อยางหนึ่งในสถานการณท่ีขัดแยงระหวางความตองการสวนบุคคลและกฎเกณฑของกลุมหรือ
สังคม และไดแบงพัฒนาการทางจริยธรรมออกเปน 3 ระดับ แตละระดับแบงออกเปน 2 ข้ัน  
รวมเปนท้ังหมด 6 ข้ัน (Kohlberg, 1979 อางถึงใน สุรางค โควตระกูล, 2544, หนา 65-72) ดังนี้ 
 ระดับท่ี 1 ระดับกอนกฎเกณฑสังคม (pre-conventional level) ในระดับนี้เด็กจะ
ไดรับกฎเกณฑและขอกําหนดของพฤติกรรมท่ี “ดี” “ไมดี” จากผูมีอํานาจเหนือตน เชน บิดามารดา 
ครูอาจารย หรือเด็กโต และมักจะคิดถึงผลตามท่ีจะนํารางวัลหรือการลงโทษมาให ในระดับนี้ 
แบงออกเปน 2 ข้ัน คือ 
 ข้ันท่ี 1 ข้ันการลงโทษและการเช่ือฟง (punishment and obedience orientation) ข้ันนี้
เปนข้ันท่ีเด็กจะใชผลตามของพฤติกรรมเปนเคร่ืองมือช้ีวาอะไรถูกอะไรผิด เด็กจะหลีกเล่ียงการ
กระทําท่ีทําใหตนถูกลงโทษ และพยายามแสดงพฤติกรรมท่ีไดรับผลดีหรือไดรับรางวัลซํ้าบอยๆ 
(อายุ 2-7 ป) 
 ข้ันท่ี 2  ข้ันการทําตามกฎเกณฑ เพื่อประโยชนของตน (instrumental relativist orientation) 
ในข้ันนี้เด็กสนใจท่ีจะทําตามกฎเกณฑขอบังคับท้ังหลาย เพ่ือใหไดรางวัลหรือส่ิงตอบแทนที่ตน
พอใจ (อายุ 7-10 ป)  
 ระดับท่ี 2 ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑสังคม (conventional level) พัฒนาการจริยธรรม 
ในระดับนี้ ผูกระทําถือวาเปนการประพฤติตนตามความคาดหวังของผูปกครอง บิดามารดา กลุมท่ี
ตนเปนสมาชิกเปนส่ิงท่ีควรจะทําหรือทําความผิดเพราะกลัววาตนจะไมเปนท่ียอมรับของผูอ่ืน  
ผูแสดงพฤติกรรมจะไมคํานึงถึงผลที่ตามมาที่จะเกิดข้ึนกับตนเอง ถือวาความซ่ือสัตย  



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

  15 

ความจงรักภักดีเปนส่ิงสําคัญ ทุกคนมีหนาท่ีจะรักษามาตรฐานทางจริยธรรม ในระดับนี้ 
แบงออกเปน 2 ข้ัน คือ 
 ข้ันท่ี 3 ข้ันทําตามความคาดหวังและการยอมรับของสังคม (interpersonal concordance 
“good boy, nice girl” orientation) เพื่อใหผูอ่ืนช่ืนชมและยอมรับตน (อายุ 10-13 ป) 
 ข้ันท่ี 4 ข้ันทําตามกฎระเบียบ (“law-and-order” orientation) เปนข้ันท่ีเด็กเขาใจวา
กฎเกณฑเปนส่ิงท่ีทุกคนตองปฏิบัติอยางเครงครัด ไมมีการยืดหยุน (อายุ 13-16 ป) 
 ระดับท่ี 3 ระดับจริยธรรมตามหลักการดวยวิจารณญาณ หรือระดับเหนือกฎเกณฑ
สังคม (post conventional level) เปนหลักจริยธรรมของผูท่ีมีอายุ 16 ปข้ึนไป ผูกระทําแสดงพฤติกรรม 
ไดพยายามท่ีจะตีความหมายของหลักการและมาตรฐานทางจริยธรรมดวยวิจารณญาณ กอนท่ีจะ
ยึดถือเปนหลักของความประพฤติท่ีจะปฏิบัติ การตัดสินใจจะมาจากวิจารณญาณของตนเอง 
ปราศจากอิทธิพลของผูอ่ืน กฎเกณฑ-กฎหมาย ควรตั้งอยูบนหลักความยุติธรรม และเปนท่ียอมรับ
ของสังคม ในระดับนี้แบงออกเปน 2 ข้ัน คือ 
 ข้ันท่ี 5 ข้ันทําตามสัญญาสังคมหรือหลักการทําตามคําม่ันสัญญา (social contract 
orientation) เปนข้ันท่ีบุคคลยึดม่ันในส่ิงท่ีถูกตองตามกฎหมาย เนนการเปนประโยชนตอสังคม (อายุ 16 ป
ข้ึนไป) 
 ข้ันท่ี 6 ข้ันทําตามหลักคุณธรรมสากล (universal ethical principle orientation) ซ่ึง
เปนหลักการเพื่อมนุษยธรรม เพื่อความเสมอภาคในสิทธิมนุษยชนและเพื่อความยุติธรรมของมนุษย
ทุกคน ส่ิงท่ีถูก-ผิด เปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับมโนธรรม (วัยผูใหญ) 
 ทฤษฎีตนไมจริยธรรมของดวงเดือน พันธุมนาวิน 
 ดวงเดือน  พันธุมนาวิน (2543, หนา 1-16) กลาววา ในทางจิตวิทยา จริยธรรมได
จําแนกออกเปนหลายดาน เชน ดานพฤติกรรม ความรู ทัศนคติ และเหตุผล เปนตน การจําแนกนี้
จําเปนมากสําหรับผูท่ีจะทําหนาท่ีปลูกฝงและพัฒนาจริยธรรม จากการวิจัย สังเคราะหงานวิจัย และ
การประมวลทฤษฎี หลักการทั้งของไทยและตางประเทศเก่ียวกับสาเหตุทางจิตใจท่ีสงเสริมใหเกิด
พฤติกรรมคนเกงและคนดี ในชวงระยะเวลา 20 ปท่ีผานมา พบวา มีลักษณะทางจิตใจหรือ 
จิตลักษณะอยางนอย 8 ดาน ท่ีเปนสาเหตุสําคัญท่ีสงผลใหบุคคลกระทําพฤติกรรมดีไดอยางม่ันคง 
จิตลักษณะ 8 ดานนี้ แบงออกเปน 2 สวน 
 สวนท่ี 1 ไดแก จิตลักษณะพ้ืนฐาน เปรียบไดกับรากของตนไม 3 ดาน คือ 
 (1) สติปญญา ความเฉลียวฉลาด ซ่ึงหมายถึง ความสามารถในการคิด 
 (2) การมปีระสบการณทางสังคมอยางเพียงพอ ซ่ึงหมายถึง ความสามารถในการ
เอาใจเขามาใสใจเรา หรือการหยั่งลึกทางสังคม 
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 (3) การมีสุขภาพจิตดี 
 สวนท่ี 2 ไดแก สาเหตุทางจิตใจของพฤติกรรมคนดีและคนเกง เปรียบไดกับสวน 
ลําตนของตนไม 5 ดาน คือ 
 (1) ทัศนคติ คุณธรรม คานิยมท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ดี 
 (2) เจตนากอนการกระทําเพื่อสวนรวมมากกวาสวนตน (เหตุผลเชิงบวกดาน
จริยธรรม) 
 (3) ลักษณะมุงอนาคต ควบคุมตนใหรูจกัอดได รอไดอยางเหมาะสม 
 (4) ความเช่ือท่ีวาทําดีไดดี ทําช่ัวไดชั่ว (ความเช่ืออํานาจในตน) 
 (5) ความมานะบากบ่ันฝาฟนอุปสรรค เพื่อความสําเร็จตามเปาหมาย (แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธ์ิ) 

กลุมจิตลักษณะท้ัง 3 ดานในสวนรากน้ี อาจใชเปนสาเหตุของการพัฒนากลุมจิตลักษณะ 5 
ดานในสวนลําตนของตนไมได การที่ไดพบลักษณะจิตใจ 8 ดานดังกลาว ทําใหทราบวาจะตอง
พัฒนาลักษณะใดบาง และพัฒนาเปนลําดับข้ันตอนอยางไรจึงจะเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค 
เปรียบเสมือนตนไมท่ีจะออกดอกออกผลงดงามไดตองประกอบดวยรากและลําตนซ่ึงสมบูรณ
แข็งแรงเปนรากฐานเสียกอน ดวยเหตุนี้จึงเรียกทฤษฎีนี้วา “ทฤษฎีตนไมจริยธรรม” ดังแสดงใน
ภาพประกอบ 3 ซ่ึงแสดงถึงโครงสรางของการเกิดพฤติกรรมจริยธรรมท่ีจะตองพัฒนาในสวนท่ี
เปรียบเสมือนรากกอน เม่ือครบถวนท่ีรากแลวจึงไปพัฒนาลักษณะท่ีอยูบนลําตนจึงจะเกิดผลดี 
ไดแกดอก ใบ และผล 

 ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา (Bandura) 
 สมชาย  ธัญนกุล ( ม.  ป.  ป., หนา 34-36) ไดกลาวถึงทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม
ของแบนดูรา นักจิตวิทยาชาวอเมริกันท่ีเช่ือวา พฤติกรรมทางสังคมเกิดจากการเรียนรู โดยการ
สังเกตและเลียนแบบอยางจากบุคคลอ่ืน จากผลการทดลองกับเด็กอุ 5 ป แบนดูรา สรุปความคิดเห็น
จากผลการทดลองวา เด็กๆ ไมพึงท่ีจะเรียนรูพฤติกรรมตางๆ ของผูอ่ืนเทานั้น อาจเรียนรูโดยไมมี
แรงเสริมกําลังจากภายนอกอีกดวย จากน้ันแบนดูราไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับอิทธิพลของรางวัล  
การลงโทษท่ีมีตอพฤติกรรมของเด็กปรากฏวา การเห็นพฤติกรรมท่ีไดรับรางวัลหรือการลงโทษ  
จะมีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมตอบสนองของเด็กในแรกเกิดเทานั้น แตไมใชปจจัยโดยตรง
ของการสรางพฤติกรรมปจจัยสําคัญอยูท่ีวา เด็กไดรับรางวัลหรือถูกลงโทษจากการแสดงพฤติกรรม
ของตนเองในคร้ังแรก 
 ปจจุ บันนี้นักจิตวิทยาในกลุมการเรียนรูทางสังคม  ไดนําแนวความคิดของ
นักจิตวิทยาในกลุมพัฒนาการทางปญญาและความคิดมาผสมผสานกับหลักการของตน และ
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ประกาศทฤษฎีข้ึนใหมใหช่ือวา ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาและสังคม ทฤษฎีนี้มีความคิดทาง
พื้นฐานดังนี้ 
 (1) แตละบุคคลจะมีปฏิสัมพันธกับ ส่ิงแวดลอมตลอดเวลา  บุคคลและ
ส่ิงแวดลอมตางๆ ก็มีอิทธิพลตอกันเสมอ 
 (2) บุคคลอาจจะเรียนรูจากการเลียนแบบอยางของผูอ่ืน โดยไมมีแรงเสริมกําลัง
จากภายนอก 
 (3) การเรียนรูและการไดรับการเรียนรูอาจจะไมใช ส่ิงเดียวกับการแสดง
พฤติกรรมแรงเสริมกําลังอาจจะไมใชส่ิงสําคัญในการเสริมสรางพฤติกรรม  แตแรงเสริมกําลังมี
ความสําคัญ และมีอิทธิพลตอการกระทําตางๆ ในชีวิตประจําวันของบุคคล 
 (4) การรับรูและการคาดหวังทางปญญาความคิด จะมีผลตอการกระทําของ
บุคคล การคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการกระทําของตน  เปนปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอการเลือก
วิธีแสดงพฤติกรรมของบุคคล 
 (5) กระบวนการทางปญญาความคิด จะชวยใหบุคคลสามารถควบคุมตนเอง 
ควบคุมพฤติกรรมและประเมินคุณคาของตนเองได 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรมท้ัง 2 ประเภทดังกลาวสรุปไดวาพัฒนาการทางจริยธรรม
ของบุคคลข้ึนอยูกับพัฒนาการทางสติปญญา ซ่ึงเปนการพัฒนาไปตามลําดับข้ันของอายุ จะพัฒนา
ขามข้ันไมได การใชเหตุผลในระดับสูงจะเกิดข้ึนไดยอมมาจากความสามารถใชเหตุผลในข้ันตํ่า 
มากอน และตอมาบุคคลไดเกิดการเรียนรู โดยการสังเกตหรือเลียนแบบจากบุคคลอื่น ก็มีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมใดของตนเองใหมีความเหมาะสมถูกตองมากยิ่งข้ึน การจะกระทําพฤติกรรม
ใดๆ ลงไปก็คํานึงถึงความถูกตองเปนเกณฑการตัดสินใจ เพื่อจะไดเปนท่ียอมรับของสังคมและเกิด
ความสงบสุข  ผูวิจัยไดใชทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรมเปนแนวทางในการกําหนดตัวแปรตน  
ประกอบดวยอายุ ประสบการณการทํางาน ตําแหนงหนาท่ีและสถานะภาพการสมรส 
 5. แหลงกําเนิดของจริยธรรม 
 ดวงเดือน  พันธุมนาวิน (2524, หนา 5) กลาววา จริยธรรมของบุคคลมีตนเหตุมาจาก
อิทธิพลของสังคมมากกวาอิทธิพลทางพันธุกรรม กลาวคือบุคคลที่เกิดมาในแตละสังคมจะตอง
เรียนรูและยอมรับจริยประเพณีในสังคมของตนเอง ซ่ึงแตกตางจากจริยประเพณีของสังคมอ่ืนๆ  
ไมมากก็นอย ฉะนั้น จึงเห็นไดวาแหลงกําเนิดท่ีสําคัญของบุคคลก็คือ สังคมหรือผูท่ีแวดลอมตนเอง
นั่นเอง รากฐานการเกิดจริยธรรมจะเร่ิมกอต้ังข้ึนในทารกต้ังแตแรกเกิด โดยการเรียนรูจากบุคคลอ่ืน
ทีละนอย ตามท่ีการพัฒนาทางประสาทสัมผัสตางๆ จะอํานวยให 
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 ชุมศรี  ชํานาญพูด (2536, หนา 22) ไดกลาวถึงทฤษฎีท่ีสนับสนุนพื้นฐานของการ
เกิดจริยธรรม พอสรุปไดดังนี้ 
 (1) ทฤษฎีจิตวิเคราะห เปน จริยธรรมของบุคคลเกิดจากมโนธรรมตามกฎเกณฑ
และคานิยมทางสังคมแสดงพฤติกรรม ในวัยเด็กมีการพัฒนาบุคลิกภาพและมาตรฐานทางจริยธรรม
จากส่ิงแวดลอมโดยการเลียนแบบและยอมรับกฎเกณฑทางสังคมมาปฏิบัติ 
 (2) ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมอธิบายการเกิดของจริยธรรมเปนพัฒนาการของ
จิตใจ พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากการปรับตัวใหเขากับสังคมตามเกณฑทางศีลธรรม ไดมีความ
ตองการทางชีวภาพตอบสนองตอรางวัลและการหลีกเล่ียง การลงโทษจากสังคม ส่ิงแวดลอมมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลทําใหเกิดการเรียนรู และมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกแสดง
พฤติกรรมการเรียนรูทางสังคม รับแนวคิดของทฤษฎีจิตติวิเคราะหเปนรูปแบบโดการเรียนรูคือการ
สังเกตเลียนแบบจากผูใกลชิดหรือแรงจูงใจ  เปนท่ีอมรับในกลุมพวกเดียวกัน 
 (3) ทฤษฎีพัฒนาการทางพุทธิปญญา เปนจริยธรรมเกิดจากแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติตนสัมพันธกับสังคม โดยเกิดข้ึนตามลําดับของอายุจากข้ันท่ีใชภาษาไมไดจนถึงข้ันการ
สามารถคิดอยางมีเหตุผลเชิงจริยธรรมตามระดับสติปญญาของแตละบุคคลซ่ึงมีวุฒิภาวะสูงข้ึน  
การรับรูจริยธรรมท่ีพัฒนาข้ึนตามลําดับ 
 ทฤษฎีแหงการกําเนิดของจริยธรรมทั้ง 3 ประเภทดังกลาวสรุปไดวาจริยธรรมของ
บุคคลมีสาเหตุมาจากทางสังคมมากกวาทางพันธุกรรม ส่ิงแวดลอมมีอิทธิพลตอพันธุกรรม  
ส่ิงแวดลอมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลทําใหเกิดการเรียนรู และมีผลตอการตัดสินใจในการ
แสดงพฤติกรรมใหเขากับกฎเกณฑของสังคม และการสามารถคิดอยางมีเหตุผลเชิงจริยธรรมได
พัฒนาตามลําดับของอายุ การศึกษาจริยธรรมยอมจะศึกษาจากทฤษฎีท้ัง 3 ประเภท เปนพื้นฐาน
สําคัญ ผูวิจัยจึงใชเปนแนวทางในการกําหนดตัวแปรตน ซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวย อายุ 
ประสบการณการทํางาน ตําแหนงหนาท่ี และสถานภาพการสมรส 
 6. ลักษณะทางจริยธรรม 
 ลักษณะทางจริยธรรมพอสรุปได 3 แนวทาง ดังนี้  
 6.1 ลักษณะของจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 พระราชวรมุนี (ประยุทธ  ปยุตโต, 2523, หนา 11-12) แบงลักษณะของ
จริยธรรมออกเปน 2 สวนพอสรุปไดดังนี้ 
 (1) จริยธรรมภายใน เปนจริยธรรมที่เกี่ยวของกับความรูสึกนึกคิดหรือทัศนคติ
ของบุคคลอ่ืนเปนผลใหเกิดจริยธรรมปรากฏออกมาภานอก 
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 (2) จริยธรรมภายนอก เปนจริยธรรมที่บุคคลแสดงออกมาเปนพฤติกรรม
ภายนอกท่ีสังเกตเห็นได  
 6.2 ลักษณะของจริยธรรมตามแนวความคิดของนักจิตวิทยา 
 โกวิท  ประวาลพฤกษ (2523, หนา 3) ไดสรุปลักษณะจริยธรรมไววา จริยธรรม
ประกอบดวย 3 องคประกอบ ดังนี้ 
 (1) องคประกอบดานความรู หมายถึงความรู ความเขาใจในเหตุผลของความ
ถูกตองดีงาม สามารถใชสติปญญา ความนึกคิด พิจารณาตัดสินได 
 (2) องคประกอบดานทัศนคติและความเช่ือ หมายถึง ความรูสึกพอใจเกิดความ
ศรัทธา เล่ือมใส ยอมรับแนวความคิดเกี่ยวกับจริยธรรมนั้นมาเปนแนวทางปฏิบัติ 
 (3) องคประกอบดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก หมายถึง พฤติกรรมการกระทําท่ี
บุคคลตัดสินใจกระทําถูกหรือผิดในสถานการณแวดลอมตางๆ 
 6.3 ลักษณะของจริยธรรมตามแนวความคิดของนักพฤติกรรมศาสตร 
 ดวงเดือน  พันธุมนาวิน (2524, หนา 2-4) ไดอธิบายลักษณะจริยธรรม ประกอบดวย
ลักษณะ 4 ดาน ดังนี้  
 (1) ความรูเชิงจริยธรรรม หมายถึง การที่มีความรูในสังคมของตนน้ันถือวาการ
กระทําชนิดใดดีควรทํา การกระทําชนิดในไมดีควรงดการกระทําลักษณะหรือพฤติกรรมประเภทใด
เหมาะสมหรือไม เหมาะสมมากนอยเพียงใด ปริมาณความรูเชิงจริยธรรมหรือความรูเกี่ยวกบัคานยิม
ทางสังคมข้ึนอยูกับ อายุ ระดับการศึกษา และพัฒนาการทางสติปญญาของบุคคลดวย ความรู
เกี่ยวกับกฎเกณฑทางสังคมแลศาสนาสวนใหญเด็กจะเร่ิมเรียนรูตั้งแตแรกเกิด 
 (2) เจตคติเชิงจริยธรรม หมาถึง ความรูสึกของบุคคลเกี่ยวกับลักษณะหรือ 
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมตางๆ วาตนชอบหรือไมชอบลักษณะนั้นเพียงใด เจตคติเชิงจริยธรรมของ
บุคคลสวนมากจะสอดคลองกับคานิยมในสังคมน้ัน แตบุคคลบางคนในสถานการณปกติอาจจะมี
เจตคติเชิงจริยธรรมแตกตางจากคานิยมในสังคมก็ได เจตคติเชิงจริยธรรมจะมีความหมายกวางกวา
ความรูเชิงจริยธรรมเพราะเจตคตินั้นรวมเอาทั้งความรูและความรูสึกในเร่ืองนั้นๆ เขาดวยกัน ฉะนั้น
เจตคติเชิงจริยธรรมจึงมีคุณสมบัติท่ีสําคัญท่ีจะใชทํานายพฤติกรรมเชิงจริยธรรมไดอยางแมนยํากวา
การใชความรูเกี่ยวกับคานิยมทางสังคมของบุคคลเพียงอยางเดียว นอกจากนั้นเจตคติเชิงจริยธรรม
ของบุคคลในเวลาหน่ึงอาจเปล่ียนแปลงได 
 (3) เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การท่ีบุคคลใชเหตุผลในการเลือกกระทําหรือ
เลือกท่ีจะไมกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง เหตุผลดังกลาวนี้จะแสดงใหเห็นถึงสาเหตุจูงใจท่ี
อยูเบ้ืองหลังการกระทําตางๆ ของบุคคล การศึกษาเหตุผลเชิงจริยธรรมจะทําใหทราบวาบุคคลมี
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จริยธรรมในระดับท่ีแตกตางกัน อาจมีการกระทําท่ีคลายคลึงกันไดและบุคคลท่ีมีการกระทําท่ี
เหมือนกันอาจมีเหตุผลเบ้ืองหลังการกระทําและระดับจริยธรรมท่ีแตกตางกันได นอกจากน้ียังเปน
เคร่ืองแสดงถึงพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลและเหตุผลเชิงจริยธรรมยังมีความสัมพันธกับ
พฒันาการทางดานอ่ืนๆ ของบุคคลดวย โดยเฉพาะพัฒนาการทางดานปญญาและอารมณ 
 (4) พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีสังคมนิยม
ชมชอบหรืองดเวนการแสดงพฤติกรรมท่ีฝาฝนกฎเกณฑหรือคานิยมในสังคมน้ันๆ พฤติกรรมเชิง
จริยธรรมเปนส่ิงท่ีบุคคลใหความสําคัญมาก ท้ังนี้เพราะการกระทําท่ีดีหรือเลวของบุคคลนั้นสงผล
โดยตรงตอความผาสุกและความทุกขของคนในสังคม 
 การศึกษาลักษณะทางจริยธรรม ซ่ึงประกอบดวย 3 แนวทาง สรุปไดวาจริยธรรม
ไมใชเปนส่ิงตายตัว มีการเปล่ียนแปลงปรับปรุงใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวะของสังคม   
คานิยมท่ีบุคคลมีตอจริยธรรมเดิมจะไดรับการพิจารณาใหม ข้ึนเพื่อใหเกิดความเหมาะสมตามกาล  
 7. โครงสรางของจริยธรรม 
 โครงสรางทางจริยธรรม เปนเคร่ืองกําหนดหลักปฏิบัติในการดํารงชีวิต เปนแนวทาง
ใหบุคคลในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข ในทางการศึกษาอาจพิจารณาออกเปน 2 สวน  
(กรมวิชาการ, 2524, หนา 3-4) คือ 
 (1) คานิยมทางจริยธรรม (Moral value) เปนสวนท่ีเปนลักษณะจิต (Trait)  
ท่ีสังเกตเห็นไมไดโดยตรงมีลักษณะเปนความเช่ือ ความเห็นคุณคา ความพอใจปรารถนาท่ีจะนับถือ 
(Commitment) นําหลักจริยธรรมตางๆ เขาไวในลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพของตน คานิยมนี้จะมี
อิทธิพลเปนแรงจูงใจใหบุคคลมีความโนมเอียงท่ีจะประพฤติปฏิบัติตนใหถูกตองดีงาม สอดคลอง
กับคานิยมท่ีตนเองยึดถือ 
 (2) พฤติกรรมจริยธรรม (Moral behavior) เปนสวนท่ีเปนมาตรฐานของ 
ความประพฤติปฏิบัติท่ีสังคมตองการ การกระทําใดๆ ของบุคคลถาสอดคลองกับมาตรฐานการ
ประพฤติถูกตองดีงาม ก็จัดวาบุคคลนั้นมีพฤติกรรมจริยธรรมหรือมีจริยธรรม นิยพรรณ วรรณศิริ 
(2540, หนา 65-66) กลาวไววา โครงสรางของจริยธรรมนั้นประกอบดวยแหลงท่ีมาตางกันและได
แบงออกเปน 2 สวน คือ 
 (2.1) จริยธรรมข้ันพื้นฐาน (basic ethics) ไดแก จริยธรรมซ่ึงอยูในรูปของ
นามธรรม มีลักษณะเปนคุณภาพหรือคุณสมบัติ นําความประพฤติของบุคคลใหออกมาในรูปของ
ความดีงาม มีลักษณะเปนคานิยมท่ีบุคคลสวนใหญในสังคมคาดหวัง แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก 
 (2.1.1) ความมีศีลธรรม (moral value) ไดแก ศีล 5 อันเปนศีลข้ันตน
ของฆราวาสที่พึงปฏิบัติตาม 
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 (2.1.2) ความมีคุณธรรม (ethical value) เปนคานิยมซ่ึงบุคคลพึงปฏิบัติ 
เพราะคนสวนใหญในสังคมตองการใหทําเชนนั้น เชน สังคมมหาวิทยาลัยตองการใหอาจารยผูสอน
เปนผูมีความรูอยางถองแท พูดความจริงกับนิสิตนักศึกษา เตรียมการสอนใหครบถวนและ 
คอยชวยเหลือนิสิตนักศึกษา เปนตน อาจารยผูมีคุณธรรมตองปฏิบัติตามท่ีกลาวนั้น ถาใครไมปฏิบัติ
ถือวาไมมีคุณธรรม เปนตน 
 (2.1.3) ความมีวัฒนธรรม (conventional value) ไดแก การยึดถือและ
ปฏิบัติตามระเบียบประเพณีของสังคม ไมประพฤตินอกรีดนอกรอย หรือเบ่ียงเบนออกจากเกณฑ
มาตรฐานของสังคม 
 (2.1.4) ความมีกฎหมายและกฎเกณฑ (legal value) การท่ีบุคคลประพฤติ 
ตามกฎหมายของสังคมเปนการแสดงออกทางจริยธรรมอยางหน่ึง เพราะกฎหมายคือหลักเกณฑนํา
ความประพฤติของบุคคลไปในทางท่ีดีงาม คนท่ีไมปฏิบัติตามกฎหมาย คือ คนไรคุณธรรมและ
จริยธรรม เชน กฎหมายหามฉอโกงทรัพยสินของผูอ่ืนผูใดฝาฝนถือวาไรคุณธรรม เปนตน 
 (2.2) จริยธรรมในวิชาชีพหรือจรรยาบรรณ (professional value) เปนจริยธรรม 
ประจํากลุมอาชีพหนึ่งๆ เปนจริยธรรมในเชิงปฏิบัติ เปนกฎเกณฑท่ีนําการปฏิบัติไปสูเปาหมายเพื่อ
ความสําเร็จในการทํามาหาเล้ียงชีพในแตละแขนง จริยธรรมในวิชาชีพเปนกฎเกณฑท่ีแคบใชเฉพาะ
ในกลุมอาชีพหนึ่งๆ ซ่ึงไมเกี่ยวกับวิชาชีพอ่ืนๆ มักจะเรียกจริยธรรมทางอาชีพนี้วา จรรยาบรรณใน
วิชาชีพ (code of ethics) เปนกฎเกณฑอยางเปนรูปธรรมรางไวเปนลายลักษณอักษร เชน จรรยาบรรณของ
ขาราชการ ไดแก การทํางานเพ่ือประเทศชาติและประชาชนการเสียสละและการมีศีลธรรม เปนตน 
ดังนั้นจึงกลาวไดวา โครงสรางของจริยธรรม หมายถึง ส่ิงท่ีเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของจริยธรรม 
อันไดแก ความคิด คานิยม อารมณ และการกระทํา ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรม ศาสนา และวิชาชีพตางๆ ท่ีไดรับการยอมรับ เปนขอตกลงรวมกันจากผูคนสวนมาก 
และตองการใหผูรวมสังคมและวิชาชีพไดยึดถือเปนแนวทางการปฏิบัติในการอยูรวมกันในสังคม
และองคกรท่ีสังกัดอยูเพื่อความพรอมเพรียงของหมูคณะ 
 8. การวัดพฤติกรรมเชงิจริยธรรม 
 เคร่ืองมือวัดจริยธรรมควรเลือกใชใหเหมาะสมกับลักษณะหรือขอบเขตของ
จริยธรรม (โกศล  มีคุณ, 2533 อางถึงใน จริญญา  เฉลาประโคน, 2546, หนา 86) ซ่ึงผูวิจัยนํามา
เฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
 การวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเปนการวัดส่ิงท่ีบุคคลแสดงออกภายนอก ซ่ึงผูสอบวัด
อาจสังเกตเห็นได วิธีการสังเกตนาจะดีท่ีสุดสําหรับการวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรม แตขอจํากัดของ
วิธีการดังกลาวอยูตรงท่ีผูสังเกตมักไมคอยมีโอกาสท่ีจะไดเห็นพฤติกรรมท่ีแทจริงตามธรรมชาติ
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ของผูถูกสังเกต เพราะบุคคลมักจะระวังพฤติกรรมของตนเองเม่ืออยูตอหนาผูอ่ืน อีกประการหนึ่งก็
คือพฤติกรรมทางจริยธรรมนั้นจะแสดงออกก็ตอเม่ือมีเหตุการณท่ีเปนปญหาทางจริยธรรมเกิดข้ึน
เทานั้นและเหตุการณดังกลาวมิใชจะเกิดข้ึนตลอดเวลาหรือตามท่ีตองการใหเกิด จึงเปนการยากท่ีผู
สังเกตจะเฝารออยู ท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ พฤติกรรมท่ีแสดงออกเพียงคร้ังสองคร้ังไมอาจ
นํามาสรุปไดวาเปนพฤติกรรมประจําตัวบุคคล เพราะมันอาจเปนพฤติกรรมท่ีเปนลักษณะท่ีแทจริง
ของเขาหรือไมก็ได ดวยขอจํากัดของวิธีการสังเกตดังกลาว การวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมจึงอาจใช
เทคนิคอ่ืนๆ ดวย เชน 
 (1) เทคนิคการใหรายงานตนเองโดยใหมีการบันทึกหรือตรวจสอบพฤติกรรม
ของตนเองเปนประจํา เชนทุกวัน ทุกสัปดาห 
 (2) การตรวจสอบพฤติกรรมโดยการสังเกตอยางสมํ่าเสมอ และมีแบบบันทึก 
 (3) การตรวจสอบผลงาน ซ่ึงสะทอนใหเห็นพฤติกรรมการทํางาน 
 (4) การวัดพฤติกรรมโดยสรางสถานการณ นักวิจัยทางดานพฤติกรรมศาสตร
นิยมใชวิธีนี้เพราะสามารถทําใหเกิดเหตุการณท่ีเราใหผูถูกวัดแสดงพฤติกรรมทางจริยธรรม  
การสรางสถานการณท่ีสมจริงและเฝาสังเกตโดยผูถูกวัดไมรูตัวจะทําใหทราบพฤติกรรมอันแทจริง
ท่ีแสดงถึงคุณภาพทางจริยธรรมของผูแสดงพฤติกรรมนั้น 
 จินตนา  ธนวิบูลยชัย (2540, หนา 98) ไดกลาวถึงการวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมซ่ึง
สามารถทําไดหลายวิธี ไวดังนี้ 
 (1) การประเมินโดยการสังเกต เปนวิธีท่ีตองกระทําในชวงเวลาท่ีเหมาะสม
หลายๆคร้ังซ่ึงตองใชเวลาพอสมควรท่ีจะทําใหเห็นพฤติกรรมท่ีแทจริงของผูถูกประเมิน การวัด
พฤติกรรมโดยการสังเกตนี้จําเปนตองจัดทําบันทึกการสังเกตพฤติกรรมซ่ึงในแบบบันทึกนี้บรรจุ
พฤติกรรมยอยที่สอดคลองกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมท่ีตองการประเมิน เคร่ืองมือท่ีนิยมใชไดแก 
มาตราสวนประมาณคา แบบสํารวจรายการ เปนตน 
 (2) การประเมินโดยใหรายงานตนเอง เปนการประเมินโดยใหผูถูกประเมินให
ขอมูลดวยตนเอง เคร่ืองมือท่ีใชไดแก มาตราสวนประมาณคา แบบสํารวจรายการ วิธีเลือกตอบ เปน
ตน 
 (3) การสัมภาษณจากบุคคลใกลชิด (โกศล มีคุณ, 2533 อางถึงใน จริญญา  
เฉลาประโคน, 2546, หนา 88) กลาวถึงการวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมวา สามารถแบงวิธีการวัดและ
เคร่ืองมือการวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมออกเปน 2 ประเภท คือ 
 (3.1) ประเภทท่ีผูสอบวัดเปนผูประเมิน วิธีการที่ใชคือ การสังเกต กลาวคือ
ผูสอบวัดทําการสังเกตพฤติกรรมของผูถูกสอบวัดโดยตรงแลวกําหนดปริมาณหรือคุณภาพส่ิงท่ี
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สังเกตไดออกมาเปนคะแนนหรือสัญลักษณอยางใดอยางหนึ่ง การสังเกตมีจุดมุงหมายท่ีจะทราบ
ความจริงเกี่ยวกับคนและพฤติกรรมของคนสวนใหญแลวการสังเกตมักจะมีการบันทึกประกอบการ
สังเกตท่ีนิยมมี 2 ชนิด คือ แบบสํารวจรายการ และมาตราสวนประมาณคา 
 (3.2) ประเภทท่ีผูถูกสอบวัดเปนผูประเมินตนเอง วิธีการนี้จะใหบุคคลได
สังเกตตนเองในพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตางๆวาเปนอยางไรรูปแบบของเคร่ืองมือมีลักษณะดังนี้ 
แบบทดสอบสถานการณ แบบสํารวจและมาตราสวนประมาณคาจากวิธีการท่ีสามารถวัดพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมไดโดยการใชเคร่ืองมือตางๆ ดังกลาวขางตน ผูวิจัยเลือกใชการวัดพฤติกรรม 
เชิงจริยธรรมโดยใหผูถูกประเมินรายงานขอมูลดวยตนเองโดยการตอบแบบประเมินพฤติกรรม 
เชิงจริยธรรมซ่ึงผูวิจัยสรางข้ึน และวัดจากการตอบแบบสอบถามและสัมภาษณผูใกลชิด ซ่ึงวัดจาก
ผูรวมงานและผูใชบริการ เพื่อใหไดพฤติกรรมที่เปนลักษณะท่ีแทจริงของผูถูกประเมินมากท่ีสุด ซ่ึง
จะไดนําไปใชประโยชนเพื่อเปนแนวทางสงเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของบุคลากรในหนวยงาน
สําหรับผูบริหารตอไป 

 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ใชในการวิจัย 
 
 พระพุทธศาสนามีองคประกอบที่สําคัญ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ  
รวมเรียกวาพระรัตนตรัย การเขาถึงพระรัตนตรัยเปนท่ีพึ่ง เรียกวา ไตรสรณคมน หลักธรรมอันเปน
หัวใจของพระพุทธศาสนาคือ โอวาทปาติโมกข ไดแก การเวนจากการทําความช่ัว ทําแตความดี 
และทําจิตใจใหผองใส นอกจากนี้ยังมีหลักธรรมพื้นฐานของพระพุทธศาสนา ท่ีกําหนดไวใหบุคคล
ท่ัวไปยึดถือปฏิบัติ คือ เบญจศีล และเบญจธรรม และมีหลักธรรมที่ชวยใหสังคมไมสับสนวุนวาย
ดวยการละอายตอการทํา ช่ัว เกรงกลัวตอบาป คือ หิริ โอตตัปปะ 
 คําวา ethic เทียบกับศัพทในพระพุทธศาสนา หมายถึง ศีล และศีล หมายถึง ปกติเปนส่ิง
ปกติท่ีพึงกระทํา ในทางพระพุทธศาสนาจริยธรรม แปลวา จริยะอันประเสริญ หมายถึง ศีล สมาธิ 
และปญญา รวมทั้งหมด  
 พระพรหมคุณาภรณ กลาววา ขอบเขตของจริยธรรมในทางพระพุทธศาสนาครอบคลุม
ท้ังเร่ือง ศีล สมาธิ และปญญา ดังนี้ 
 ศีล คือ เร่ืองพฤติกรรมภายนอก ท่ีสัมพันธกับส่ิงแวดลอมท้ังทางสังคมและวัตถุ
ตลอดจนธรรมชาติ 
 สมาธิ คือ เร่ืองของจิตใจ บางทานใชคําวา จิต เหตุท่ีใชสมาธิเพราะวา สมาธิเปนตัวแกน
สําคัญในการพัฒนาทางดานจิตใจ เรียกงายๆ วาจิตใจ 
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 ปญญา คือ เร่ืองของความรู ความเขาใจ การมองเห็นเหตุผล คุณคา ตลอดจนเขาถึง 
ความจริงของธรรมชาติ 
 สาเหตุท่ีวาสามอยาง เพราะถือวาตัวคนนี้เปนองครวม คือ ชีวิตของมนุษยจะไปแยกสวน
ออกเด็ดขาดจากกันไมไดคุณสมบัติและความเปนไปทั้งหลายของชีวิตเปนเพียงดานตางๆ ของชีวิต 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ พฤติกรรมไมสามารถแยกขาดจากจิตใจ จิตใจไมสามารถแยกขาดจากปญญา
พฤติกรรมกับปญญาก็แยกกันไมได 
 ศีลธรรม คือ พฤติกรรมจะแสดงออกมาอยางไรตองเกิดจากเจตจํานง มีเจตนาในใจ 
คิดข้ึนมา เกิดจากความต้ังใจ ถาจะทําพฤติกรรมดีแตจิตใจไมดี ก็เกิดากรขัดแยงระหวางพฤติกรรม
กับจิตใจการทําพฤติกรรมดวยฝนใจเกิดความไมสบายในจิตใจ ไมมีความสุข ก็จะสงผลยอนไปให
พฤติกรรมที่ทําดีนั่นไมมั่นคง  
 เม่ือคนพัฒนาข้ึนไปอีกระดับหนึ่ง มีคุณธรรมเกิดข้ึนในใจ เชน มีเมตตาหรือไมตรี  
มีความรัก พฤติกรรมท่ีไมเบียดเบียนหรือชวยเหลือกันนั้นทําดวยความเต็มใจ เม่ือพฤติกรรมท่ี
สอดคลองกับจิตใจ พฤติกรรมก็สมบูรณ จริงจัง มั่นคง ทําใหมีความสุข พฤติกรรมที่ดีก็จะยั่งยืน 
 ในเร่ืองของจิตและปญญา ถาปญญารูคุณคา เห็นประโยชน เขาใจเร่ืองราว ทําใหสภาพ
จิตเปล่ียน พฤติกรรมนี้ไมเบียดเบียนและเปนการสรางสรรค แตจิตใจยังไมเต็มใจ ตอมาพอมีปญญา
รูวานี่คือ พฤติกรรมท่ีมีประโยชน มีคุณคา มีเหตุผล กลายเปนเต็มใจ เพราะฉะนั้นปญญาคือความรู
จึงเปล่ียนสภาพจิตใจ 
 พฤติกรรมทําใหเกิดสภาพจิต เม่ือเราเคยชินอยางไร จิตใจจะยึดติดและเกิดความพอใจ 
ตลอดจนหาเหตุผลเขาขาง ทําใหพฤติกรรมนั่นแนนแฟนยิ่งข้ึน ในขณะเดียวกันจิตใจก็มีผลตอ
ปญญาเชนกัน ถาจิตใจไมคิด ปญญาก็จะไมเกิด แตคนขยัน ใจสู พยายามคิด เจอปญหาพยายาม
แกไข ไมยอมหยุดคิด ปญญาก็เกิด จนจิตใจมีสมาธิ แนวแน สงบไมฟุงซาน มีกําลังใจการคิดและ
ความคิดชัดเจนข้ึน ความใฝรู (ฉันทะ) ความอดทน ความเพียรพยายาม ไมยอมหยุดจึงเปนปจจัย
สําคัญท่ีจะทําใหพัฒนาปญญาได 
 ระบบการดําเนินชีวิตของมนุษย มีองคประกอบ 3 ดานสงผลตอกัน การดําเนินชีวิตท่ีดี 
เรียกวา “จริยธรรม” หรือ พรหมจริยะ คือ ระบบการดําเนินชีวิตท่ีดี ซ่ึงมีองคประกอบ 3 ดาน ซ่ึงไม
สามารถแยกจากกัน ซ่ึงสามารถกลาวโดยสรุปไดวา ในแงของพระพุทธศาสนา จริยธรรม คือ ระบบ
การดําเนินชีวิตท่ีประเสริฐ ซ่ึงตองมีองคประกอบครบท้ัง 3 ดาน แยกเปนสวนไมได นั่นคือ ทางกาย 
จิตใจ และปญญา 
 วิทย  วิศทเวทย ไดกลาววา จริยธรรมเปนหลักคําสอนท่ีวาดวยความประพฤติเปนหลัก
สําหรับใหคนยืดถือในการปฏิบัติตน ซ่ึงหลักจริยธรรมสวนใหญไดมากจากหลักคําสอนทางศาสนา 
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จริยธรรม” มาจากคํา 2 คําคือ จริย + ธรรม ซ่ึงแปลตามศัพท คือ จริยะ แปลวา ความประพฤติ กิริยา
ท่ีควรประพฤติ คําวา ธรรม แปลวา คุณความดี คําส่ังสอนในศาสนา หลักปฏิบัติในทางศาสนา 
ความจริง ความยุติธรรม ความถูกตอง กฎเกณฑ เม่ือเอาคํา จริยะ มาตอกับคําวา ธรรม เปนจริยธรรม 
แปลเอาความหมายวา กฎเกณฑแหงความประพฤติ หรือหลักความจริงท่ีเปนแนวทางแหง 
ความประพฤติปฏิบัติ  
 คําวา ธรรม พระเดชพระคุณพระธรรมโกศาจารย หลวงพอพุทธทาส  อินทปญโญ  
กลาววา คือ 1. ธรรมชาติ 2. กฎของธรรมชาติ 3. หนาท่ีตามกฎของธรรมชาติ 4. การไดรับผลตามกฎ
ของธรรมชาติ 
 คําวา ธรรม พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตโต) กลาวไววา คือ “สภาพท่ีทรงไว, ธรรมดา, 
ธรรมชาติ สภาวะธรรม, สัจธรรม, ความจริง, เหตุ, ตนเหตุ, ส่ิง, ปรากฏการณ ฯลฯ (พจนานุกรม
พุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท พระราชวรมุนี (ประยุทธ  ปยุตโต) นําเอาความหมายของคําวา 
ธรรม ท่ีทานผูรูกลาวไวมาเสนอมากพอสมควรนี้ก็เพื่อความเขาใจคําวา ธรรม ใหมากข้ึน เพราะเปน
คําท่ีสําคัญท่ีสุดและคนท่ัวไปมักจะเขาใจเพียงมัวๆ เทานั้น ธรรม หรือ สัจธรรม เปนแมบท เปนฐาน
ของทุกอยาง ตอจาก สัจธรรม ก็คือส่ิงท่ีเรียกวา จริยธรรม อันไดแกหลักเกณฑเกี่ยวกับความดีงาม 
ซ่ึงเปนความจริงท่ีมนุษยจะตองปฏิบัติ เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามความเปนจริงของธรรมชาติ  
ความจริงของมนุษยตองสอดคลองกับความจริงของธรรมชาติ จึงจะเกิดผลสําเร็จไดดวยดี..." 
 พุทธจริยธรรมตามแนวท่ีพระราชวรมุนีแสดงไวนั้น สอดคลองกับหลักจริยธรรม ท่ี
พระพุทธเจาตรัสไววา ในโอวาทปฏิโมกข ความวา “สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา สจิตฺตป
ริโยทปนํ เอตํ พุทฺธานสาสนํ” หมายถึง การไมทําความช่ัวท้ังปวง การทําความดีใหเพรียบพรอม การ
ชําระจิตของตนใหบริสุทธ์ิผองใส นี้เปนคําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย  พระพุทธพจนนี้แสดงวา 
หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนามิไดสอนเพียงใหหยุด ทําช่ัวและใหทําความดีเทานั้น แตยัง
ครอบคลุมถึงการชําระจิตใจใหบริสุทธ์ิปราศจากกิเลสอีกดวย 
 จากพจนานุกรมพุทธศาสนา ไดกลาววา ปาริสุทธิศีล 4 (ศีลคือความบริสุทธ์ิ, ศีลเคร่ือง
ใหบริสุทธ์ิ, ความประพฤติบริสุทธ์ิท่ีจัดเปนศีล) 
 (1) ปาฏิโมกขสังวรศีล คือ ความสํารวมในพระปาฏิโมกข เวนจากขอหาม ทําตาม
ขออนุญาต ประพฤติเครงครัดในสิกขาบทท้ังหลาย  
 (2) อินทรียสังวรศีล คือ ความสํารวมอินทรีย ระวังไมใหบาปอกุศลธรรมครอบงํา
เม่ือรับรูอารมณดวยอินทรียท้ัง 6  
 (3) อาชีวปาริสุทธิศีล คือ ความบริสุทธ์ิแหงอาชีวะ เล้ียงชีวิตโดยทางที่ชอบ  
ไมประกอบอเนสนา มีหลอกลวงเขาเล้ียงชีพเปนตน  
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 (4) ปจจัยสันนิสิตศีล คือ ศีลท่ีเกี่ยวกับปจจัย 4 ไดแก ปจจัยปจจเวกขณ คือ พิจารณา
ใชสอยปจจัยส่ี ใหเปนไปตามความหมายและประโยชนของส่ิงนั้น ไมบริโภคดวยตัณหา  
 ประเภทของจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา แบงออกเปน 3 ระดับ คือ 
 (1) จริยธรรมในระดับข้ันพื้นฐาน สําหรับปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ซ่ึงเกี่ยวกับ
กฎระเบียบ ขอปฏิบัติ หรือกติกาทางสังคมเพ่ือความอยูรวมกันอยางปกติสุข เรียกวา หลักเบญจศีล  
อันไดแก เวนจากการฆาสัตว เวนจากการลักทรัพย เวนจากการประพฤติผิดในกาม เวนจากการ 
พูดเท็จ และเวนจากการเสพส่ิงมึนเมาซ่ึงเปนเหตุใหขาดสติ  สัมปปชัญญะ  (ที.ปา.  (บาลี) 
11/286/247) 
 (2) จริยธรรมในระดับกลาง คือ กุศลกรรมบท 10 ประการน่ันเอง โดยแบงออกเปน 
3 หมวด คือ 
  หมวดกายกรรม 3 คือ การกระทําทางกาย ประกอบดวย การไมทําลายส่ิงมีชีวิต 
การไมถือเอาส่ิงของของคนอ่ืน และการไมทําผิดในกาม 
  หมวดวจีกรรม 4 คือ การกระทําทางวาจา ประกอบดวย การไมพูดเท็จไมพูด
สอเสียด การไมพูดคําหยาบ และไมพูดเพอเจอหาประโยชนไมได 
  หมวดมโนกรรม 3 คือ การกระทําทางใจ ประกอบดวย การไมเพงเล็งอยากได
ของคนอ่ืนมาเปนของตนเอง การที่จิตไมคิดมุงรายตอใคร ปรารถนาดีตอสัตวท้ังปวง และเปนคนมี
ความเห็นชอบ  
 (3) จริยธรรมในระดับสูง ไดแก อริยสัจ 4 ประการ คือ ทุกข (ความทุกขกายและ
ทุกขใจ) สมุทัย (สาเหตุใหเกิดทุกข) นิโรธ (ความดับทุกข) และมรรค (หนทางนําไปสูความดับทุกข
ซ่ึงประกอบดวยองค 8) 
 กลาวโดยสรุปวา ขอบเขตของจริยธรรมในหลักพุทธศาสนาน่ันประกอบดวย ศีล สมาธิ 
และปญญา จะขาดส่ิงใดส่ิงหนึ่งไปไมได เพราะแตละส่ิงนั่น สัมพันธตอเนื่องและกระทบตอกัน 
จริยธรรมในหลักพระพุทธศาสนาแบงออกเปน 3 ข้ัน คือ ข้ันสูง ข้ันกลางและข้ันพื้นฐาน ในการ
วิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยเนนศึกษาถึงจริยธรรมดานการใหบริการ ซ่ึงมีเวลาพิจารณาไดเพียงส้ันๆ เพราะ 
เปนการบริการรถสาธารณะ คือ แท็กซ่ีนั่นเอง ผูวิจัย จึงเลือก การหมวดกายกรรม 3, วจีกรรม 4 และ
มโนกรรม 3 ในการวัดผลคร้ังนี้ 
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แนวคิดและทฤษฎีการบริการ 
 
 วีรพงษ  เฉลิมวิระรัตน (2542, หนา 7 อางถึงใน งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย 
กองบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี, ม.ป.ป., หนา 5) ไดใหความหมายของการบริการวา 
เปนส่ิงท่ีจับ สัมผัส แตะตองไดยาก และเปนส่ิงท่ีเส่ือมสูญสลายไปไดงาย บริการจะไดรับการทําข้ึน 
(โดย/จากบริการ) และสงมอบสูผูรับบริการ (ลูกคา) เพ่ือใชสอยบริการนั้นๆ โดยทันทีหรือในเวลา
เกือบจะทันทีทันใดท่ีมีการใหบริการนั้น 
         จิตตินันท  เดชะคุปต (2549, หนา 7 อางถึงใน งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย  
กองบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี, ม.ป.ป., หนา 5-6) ไดไวกลาววา การบริการไมใชส่ิงท่ีมี
ตัวตน แตเปนกระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึน จากการปฏิสัมพันธระหวางผูท่ีตองการใช
บริการ (ผูบริโภค/ลูกคา/ผูรับ บริการ) กับ ผูใหบริการ (เจาของกิจการ/พนักงานงานบริการ/ระบบ
การจัดการบริการ) หรือในทางกลับกัน ระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ ในอันท่ีจะตอบสนอง 
ความตองการอยางใดอยางหนึ่ง ใหบรรลุผลสําเร็จ ความแตกตางระหวางสินคาและการบริการ  
ตางก็กอใหเกิดประโยชนและความพึงพอใจแกลูกคาท่ีมาซ้ือ โดยท่ีธุรกิจบริการจะมุงเนน 
การกระทําท่ีตอบสนองความตองการของลูกคา อันนําไปสูความพึงพอใจท่ีไดรับบริการนั้น 
ในขณะน้ีธุรกิจท่ัวไป มุงขายสินคาท่ีลูกคาชอบและทําใหเกิดความพึงพอใจท่ีไดเปนเจาของสินคา
น้ัน 
 สุมนา  อยูโพธ์ิ (2544, หนา 6 อางถึงใน งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย  
กองบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี, ม.ป.ป., หนา 6) ไดใหความหมายไววา การบริการ 
หมายถึง กิจกรรมประโยชนหรือความพอใจซ่ึงไดเสนอเพื่อขาย หรือกิจกรรมที่จัดข้ึนรวมกับการ
ขายสินคา 
         คริสโตเฟอร เอช เลิฟล็อค และลอเรน ไรท (2546, หนา 4 อางถึงใน งานเลขานุการกิจ
และสภาคณาจารย กองบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี, ม.ป.ป., หนา 6) ไดใหความหมาย
การบริการ 2 อยาง ดังนี้ 
 บริการเปนปฏิกิริยาหรือการปฏิบัติงานท่ีฝายหนึ่งเสนอใหกับฝายอ่ืน แมวากระบวนการ 
(Process) อาจผูกพันกับตัวสินคาก็ตาม แตปฏิบัติการก็เปนส่ิงท่ีมองไมเห็น จับตองไมได และไม
สามารถครอบครองได  
 บริการเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสรางคุณคาและจัดหา คุณประโยชน (benefits) 
ใหแกลูกคาในเวลาและสถานที่เฉพาะแหง อันเปนผลมาจากการท่ี ผูรับบริการหรือผูแทนนําเอา
ความเปล่ียนแปลงมาให  
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           วัชราภรณ  สุริยาภิวัฒน (2546, หนา 15 อางถึงใน งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย 
กองบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี, ม.ป.ป., หนา 6) ไดใหความหมายไววา การบริการ 
หมายถึง กิจกรรมท่ีหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดข้ึนเพื่อใหแกสมาชิกตามความสามารถและหนาท่ีของ
แตละหนวยงาน โดยอาศัยความตองการของสมาชิกท่ีไดรับบริการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เปน
แนวทางในการดําเนินโครงการในระยะตอไป พรอมท้ังใหเกิดความพอใจแกสมาชิก 
 วีระรัตน  กิจเลิศไพโรจน (2548, หนา 14 อางถึงใน งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย 
กองบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี, ม.ป.ป., หนา 6) ไดใหความหมายไววา การบริการ 
หมายถึง การกระทํา พฤติกรรม หรือการปฏิบัติการที่ฝายหนึ่งเสนอใหอีกฝายหนึ่ง โดยกระบวนการ
ท่ีเกิดข้ึนนั้น 
           เอนก  สุวรรณบัณฑิต (2548, หนา 18 อางถึงใน งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย 
กองบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี, ม.ป.ป., หนา 6) Lehtinen ใหคํานิยามวา การบริการ 
หมายถึง กิจกรรมหนึ่งหรือ ชุดของกิจกรรมหลายอยาง ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล
หรือวัตถุอยางใดอยางหน่ึงเพื่อใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจการบริการ รวมถึงการเปล่ียนแปลง
และพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการบริการ  
              ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ (2549, หนา 18 อางถึงใน งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย 
กองบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี, ม.ป.ป., หนา 7) ไดใหความหมายของ การบริการ 
หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการสงมอบสินคาท่ีไมมีตัวตน (intangible goods) ของธุรกิจใหกับ
ผูรับบริการโดยสินคาท่ีไมมีตัวตนนั้นจะตองตอบสนองความตองการของผูรับบริการจนนําไปสู
ความพึงพอใจได 
           ฉลองศรี  พิมลสมพงศ (2546, หนา 12 อางถึงใน งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย 
กองบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี, ม.ป.ป., หนา 7) ในปจจุบันการบริการเขามามีบทบาท
ตอชีวิต ประจําวัน และบุคคลไดจายเงินเปนจํานวนมากเพ่ือการบริการ ประมาณไดวาคาใชจายใน
การซ้ือสินคาและบริการทุกวันนี้ จะเปนคาบริการประมาณรอยละ 45 และมีผูใหนิยามความหมาย
ของการบริการไวดังนี้ 
           จินตนา  บุญบงการ (2539, หนา 15) ไดใหความหมายของการบริการ วาเปนส่ิงจับตอง
สัมผัสแตะตองอาศัยไดยาก และเส่ือมสูญสภาพไปไดงาย บริการจะทําข้ึนทันทีและสงมอบให
ผูรับบริการทันทีหรือเกือบจะทันที ดังนั้นการบริการจึงเปนกระบวนการของกิจกรรมของการ 
สงมอบบริการจากผูใหไปยังผูรับบริการ ไมใชส่ิงท่ีจับตองไดชัดเจน แตออกมาในรูปของเวลา 
สถานท่ีรูปแบบ และท่ีสําคัญเปนส่ิงท่ีเอ้ืออํานวยทางจิตใจ ทําใหเกิดความพึงพอใจ คําวาการบริการ 
ตรงกับภาษาอังกฤษวา SERVICE ซ่ึงถาหากหาความหมายดีๆ ใหกับอักษรภาษาอังกฤษ 7 ตัวนี้  
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อาจไดความหมายของการบริการท่ีสามารถยึดเปนหลักการปฏิบัติไดตามความหมายของอักษร  
ท้ัง 7 นี้  คือ 
             S = smiling & sympathy ยิ้ มแยมและ เอาใจ เขามาใส ใจ เรา  เห็นอก เห็นใจตอ 
ความลําบากยุงยากของผูมารับการบริการ 
             E = early response ตอบสนองตอความประสงคจากผูรับบริการอยางรวดเร็ว 
             R = respectful แสดงออกถึงความนับถือใหเกียรติผูรับบริการ 
             V = voluntariness manner การใหบริการท่ีทําอยางสมัครใจเต็มใจทําไมใชทํางานอยาง
เสียไมได 
            I  = image enhancing การรักษาภาพลักษณของผูใหบริการและภาพลักษณขององคกร
ดวย 
             C = courtesy ความออนนอม ออนโยน สุภาพมีมารยาทดี 
             E = enthusiasm ความกระฉับกระเฉง กระตือรือรนขณะใหบริการและใหบริการ
มากกวาผูรับบริการคาดหวังเอาไว 
 ฉัตรยาพร  เสมอใจ (2547, หนา 14 อางถึงใน งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย 
กองบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี, ม.ป.ป., หนา 8) ไดใหความหมายของการบริการไว
วา กิจกรรมประโยชนหรือความพึงพอใจท่ีจัดทําข้ึนเพื่อเสนอขาย หรือกิจกรรมที่จัดทําข้ึนรวมกับ
การขายสินคาจากความหมายดังกลาว สามารถอธิบายไดวา การบริการแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ 
 (1) ผลิตภัณฑบริการ เปนกิจกรรมผลประโยชนหรือความพึงพอใจท่ีผูขายจัดทําข้ึน
เปนผลิตภัณฑรูปแบบหนึ่งเพื่อสนองความตองการแกผูบริโภค เชน การนวดเพ่ือผอนคลาย
กลามเนื้อ การตรวจและรักษาโรค การจัดท่ีพักในรูปแบบตางๆ การใหความรูและพัฒนาทักษะใน
สถานศึกษาตางๆ การใหคําปรึกษาในการบริหารธุรกิจ หรือการใหความบันเทิงในรูปแบบตางๆ  
 (2) การบริการสวนครบ เปนกิจกรรมผลประโยชนหรือความพึงพอใจที่ผูขายจัดทํา
ข้ึน เพื่อเสริมกับสินคาเพื่อใหการขายและใหสินคามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เชน บริการติดต้ัง
เคร่ืองซักผาหลังการขาย การตรวจเช็คเคร่ืองปรับอากาศตามระยะเวลา หรือการใหคําแนะนําในการ
ใชงานเคร่ืองพิมพใหมีประสิทธิภาพ หรือการฝกอบรมใชเคร่ืองจักรในการผลิตใหกับลูกคา  
           ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ (2547, หนา 18 อางถึงใน งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย 
กองบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี, ม.ป.ป., หนา 8) ไดใหความหมายของการบริการไววา 
กิจกรรมของกระบวนการที่สงมอบสินคาท่ีไมมีตัวตน (Intangible Good) ของธุรกิจใหกับ 
ผูรับบริการ โดยสินคาท่ีไมมีตัวตนนั้น จะตองตอบสนองความตองการของผูรับบริการจนนําไปสู
ความพึงพอใจไดยาก 
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           วีรพงษ  เฉลิมจิระรัตน (2543, หนา 6-7 อางถึงใน งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย 
กองบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี, ม.ป.ป., หนา 8) ไดใหความหมายของการบริการไววา 
เปนกระบวนการหรือกระบวนกิจกรรม ในการสงมอบบริการจากผูใหบริการ (บริกร) ไปยัง
ผูรับบริการ (ลูกคา) หรือผูใชบริการโดยบริการเปนส่ิงท่ีจับ สัมผัส หรือแตะตองไดยาก แตเปนส่ิงท่ี
สูญสลายไดงาย บริการจะไดรับการทําข้ึนโดยบริกร และจะสงมอบสูผูรับบริการ (ลูกคา) เพื่อใช
สอยบริการนั้นๆ โดยทันที หรือในเวลาเกือบจะทันทีทันใดท่ีมีการใหบริการหรือเกิดการบริการข้ึน 
           ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ (2541, หนา 142 อางถึงใน งานเลขานุการกิจและสภา
คณาจารย กองบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี, ม.ป.ป., หนา 8) ไดใหความหมายของการ
บริการวา เปนกิจกรรมผลประโยชนหรือความพึงพอใจท่ีสนองความตองการของลูกคา 
            Kotler (1997, p, 611 อางถึงใน งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย กองบริหารงาน
ท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี, ม.ป.ป., หนา 8) ไดจํากัดความของการบริการไวดังตอไปนี้ การบริการ
เปนการแสดงหรือสมรรถนะท่ีหนวยงานหนึ่งๆ สามารถเสนอใหกับอีกหนวยงานอันเปนส่ิงท่ีไมมี
รูปลักษณอยางเปนแกนสาร และไมมีผลลัพธในสภาพความเปนเจาของในส่ิงใด โดยท่ีการผลิต
อาจจะไมถูกผูกมัดกับผลิตภัณฑกายภาพ 
           ดังนั้น ในการรักษาคุณภาพการบริการจึงจําเปนตองควบคุมในทุกๆ หนวยบริการให
เปนท่ีพึงพอใจของผูมารับบริการเสมอ คือ จะตองมีการบริการดีท้ังองคกร ซ่ึงการบริการจะดี
หรือไมดีตอผูมารับบริการนั้น ยังข้ึนอยูกับความคาดหวังของผูรับบริการ และในการสรางธุรกิจ
องคกรทุกชนิดตองรักษาความพึงพอใจของผูรับบริการใหอยูตลอด 
           จากความหมายของการบริการดังกลาวขางตน สรุปไดวา การบริการ เปนกิจกรรมการ
กระทําและการปฏิบัติท่ีผูใหบริการจัดทําข้ึนเพื่อเสนอขาย และสงมอบสูผูรับบริการหรือเปน
กิจกรรมท่ีจัดทําข้ึนรวมกับการขายสินคาเพื่อสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแก
ผูรับบริการอยางทันทีทันใด ลักษณะของการบริการมีท้ังไมมีรูปรางหรือตัวตน จับสัมผัสแตะตอง
ไดยากและเปนส่ิงท่ีเส่ือมสูญสลายไดงายแตนํามาซ้ือขายกันได 
          1. ลักษณะของการบริการ 
           ปณิศศา  ลัญชานนท (2548, หนา 163) ไดกลาวถึง ลักษณะบริการวาสามารถจําแนก
ออกเปน 4 ประการ ดังนี้ 
 (1) ไมสามารถจับตองได (intangibility) หมายความวา ผูบริโภค (ลูกคาท่ี
คาดหวัง) ไมสามารถรูสึกมองเห็น ไดยิน ล้ิมรส หรือไดกล่ิน ทําใหไมสามารถทดลองใชผลิตภัณฑ
กอนท่ีจะทําการซ้ือ เชน การทําศัลยกรรม หรือการโดยสารบนเคร่ืองบิน ส่ิงเหลานี้ผูบริโภคไม
สามารถรูผลของการบริการไดจนกวาจะมีการผาตัดหรือการเดินทางจริง ทําใหผูบริโภคพยายามจะ
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แสวงหาส่ิงท่ีจะบงบอกถึงคุณภาพของการบริการ (service quality) เพื่อทําใหตัวเองเกิดความ
เช่ือม่ันท่ีจะใชบริการนั้นๆ นักการตลาด จึงตองพยายามทําใหบริการมีความสามารถในจับตองได
ใหมากท่ีสุดโดยโปรแกรมการสงเสริมการตลาดควรชี้ใหเห็นถึงประโยชนท่ีจะไดรับจากบริการ
อยางชัดเจนมากวาท่ีจะเนนตัวบริการเทานั้น  
 (2) ความไมสามารถแบงแยกได (service inseparability) หมายความวา การผลิต
และการบริโภคเกิดข้ึนในขณะเดียวกัน ในประเด็นนี้จะตรงขามกับการผลิตสินคาซ่ึงเร่ิมจากการนํา
วัตถุดิบมาผลิต แลวนําไปเก็บไวในคลังสินคา และหลังจากท่ีผูบริโภคตัดสินใจซ้ือจึงจะเกิดการ
บริโภค สวนบริการนั้นเร่ิมจากการท่ีผูบริโภคตัดสินใจซ้ือแลวจึงเกิดการผลิตและการบริโภคใน
ขณะเดียวกัน เชน ผูบริโภคตัดสินใจวาจะตัดผมท่ีรานนี้แลวชางตัดผมจึงเร่ิมกระบวนการผลิต 
(การตัดผม) และผูบริโภคไดรับผมทรงใหมในขณะเดียวกัน  
 (3) ความไมแนนอน (service variability) กลาวคือ คุณภาพในการใหบริการจะ
ผันแปรไปตามผูใหบริการ และข้ึนอยูกับวาใหบริการเม่ือไหร ท่ีไหน และอยางไร ตัวอยาง ภาพรวม
การใหบริการของโรงแรมแมริออท (marriott) อาจสูงกวามาตรฐานท่ัวไป แตการใหบริการของ
พนักงานภายในโรงแรมแตละคนอาจไมเหมือนกัน บางคนอาจใหบริการดีกวาอีกคนหนึ่ง ซ่ึงทําให
การใหบริการเกิดความไมแนนอน เปนตน  
 (4) ความไมสามารถเก็บไวได (perish ability) บริการเปนส่ิงท่ีไมสามารถเก็บไว
ในโกดังหรือคลังสินคา เม่ือบริการเกิดข้ึนนักการตลาดจะไมสามารถเก็บไวเพื่อขายหรือใชใน
ภายหลังได ความไมสามารถเก็บไวได และไมเกิดปญหาถาอุปสงคท่ีมีตอบริการนั้นคงท่ีแตเม่ือ
อุปสงคท่ีมีตอบริการมีความผันผวนมาก จะทําใหเกิดอุปสรรคในการบริหาร เชน ในชวงท่ีไมใช
วันหยุดเทศกาล โรงแรมและรีสอรทตางๆ จะคิดราคาหองพักในระดับตํ่า หรือกรณีของรานอาหาร
จางพนักงานช่ัวคราว เพื่อเสิรฟอาหารในชวงท่ีมีลูกคามาก  
           ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ (2549, หนา 27) ไดกลาวถึง การบริการมีลักษณะเฉพาะ 5 
ประการ ดังนี้ 
 (1) ความไมมีตัวตน (intangibility) บริการไมสามารถ มองเห็นจับตอง และ
สัมผัสไมได (abstract) โดยใชประสาทสัมผัสท้ังหา ไมวาจะเปนตา หู จมูก ล้ิน ผิวหนัง บริการไม
สามารถแบงแยกเปนช้ินเหมือนสินคาได เชน หากจะซื้อน้ําหอม ผูซ้ือยอมจับขวดน้ําหอมมาทดลอง
ฉีดไดดมกล่ินได หรือซ้ือเปนขวดได  
 (2) ความแยกจากกันไมได  ระหวาง ผู ใหบริการและลูกค า ผู รับบริการ 
(inseparability) ในชวงเวลาการใหบริการนั้น เชน บริการนวดแผนโบราณ ผูนวดและลูกคาจะตอง
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อยูพรอมกัน ณ สถานท่ีท่ีใหบริการ ในการตรวจรักษาแพทยและคนไขจะตองอยูท่ีเดียวกัน ท้ังสอง
ฝายก็ไมสามารถแยกจากกันไดในชวงเวลาท่ีใหบริการนั้น  
 (3) การเก็บรักษาไมได (perish ability) การบริการตองอาศัยคนในการใหบริการ
เปนสําคัญ ดังนั้นหากไมมีลูกคามาใชบริการในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง พนักงานท่ีใหบริการก็จะ
วางงาน (idle) เกิดการสูญเสียคาใชจายในดานแรงงานโดยเปลาประโยชน ไมกอใหเกิดรายไดใดๆ  
 (4) ความตองการที่ไมแนนอน (fluctuating Demand) ความตองการใชบริการ
ของลูกคาข้ึนลงอยูเสมอ การใหบริการนั้นลูกคานั้นจํานวนลูกคาท่ีมาใชบริการจะมากหรือนอย
ตางกันข้ึนกับชวงเวลาในแตละวัน วันในตนสัปดาหหรือทายสัปดาห รวมท้ังฤดูกาล เชน ท่ีสาขา
ของธนาคาร ชวงพักกลางวันจะมีลูกคามาใชบริการมากกวาชวงบาย ชวงวันจันทรและวันศุกรจะมี
ลูกคาฝากถอนเงินมากกวาชวงวัน อ่ืนๆ ในสัปดาห  
 (5) ความแตกตางของการบริการในแตละคร้ัง (variability or heterogeneity) 
ความแตกตางในดานคุณภาพในการใหบริการ เนื่องจากบริการตองอาศัยคนหรือพนักงานในการ
ใหบริการเปนสวนใหญ (labor intensive) ซ่ึงการที่พนักงานจะยิ้มหรือไม จะใหบริการดวยจิตใจ
อยางแทจริงหรือไม ตองข้ึนกับองคประกอบอ่ืนๆ ท้ังในดานรางกายและจิตใจ เชน พนักงาน 
คนหนึ่ง เม่ือวันวานนี้ใหบริการดีมาก ยิ้มแยมแจมใส ทักทายลูกคาเปนอยางดี แตวันรุงข้ึนพนักงาน
คนเดียวกันอาจถูกรองเรียนวาบริการไมดี ไมยิ้มแยม พูดจาไมไพเราะ สาเหตุเนื่องมาจากพนักงาน
คนนั้นไมไดนอนหลับอยางเต็มอ่ิมเพราะตองดูแลลูกสาววัยหนึ่งปท่ีปวยเปนไขหวัดตลอดคืน 
ท่ีผานมา  
             เอนก  สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548, หนา 25-26) ไดกลาวถึง
ลักษณะของการบริการ การบริการมีคุณลักษณะท่ีแตกตางกับการผลิตสินคาท่ัวไป โดยการบริการมี
ลักษณะท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 (1) ความไววางใจ (trust) การบริการเปนกิจกรรมหรือการกระทําท่ีผูใหบริการ
ปฏิบัติตอผูรับบริการในขณะท่ีกระบวนการบริการเกิดข้ึน ผูรับบริการไมทราบลวงหนาวาจะไดรับ
การปฏิบัติเชนไร ดังนั้นการตัดสินใจซ้ือบริการจึงเปนส่ิงท่ีตองเกิดจากความไววางใจ ซ่ึงตางจาก
สินคาท่ีสามารถเห็นรูปลักษณหรือเลือกคุณภาพได  
 (2) ส่ิงท่ีจับตองไมได (intangibility) การบริการเปนส่ิงท่ีจับตองไมไดและไม
อาจสัมผัสไดกอนซ้ือ  ดังนั้นการตัดสินใจซ้ือบริการตองอาศัยความคิดเห็น  เจตคติ  และ
ประสบการณเดิมท่ีไดรับจากการตัดสินใจซ้ือบริการนั้นในคร้ังกอน  
 (3) ลักษณะท่ีแบงแยกออกจากกันไมได (inseparability) การบริการมีลักษณะท่ี
ไมสามารถแยกตัวบุคคลหรืออุปกรณท่ีทําหนาท่ีใหบริการได การผลิต การบริโภคและการบริการ
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เกิดข้ึนในเวลาเดียวกันกับการขายบริการนั้นๆ ซ่ึงแตกตางกับสินคาซ่ึงตองมีการผลิตและการขาย 
แลวจึงมีการบริโภคในภายหลัง  
 (4) ลักษณะท่ีแตกตางไมคงท่ี (heterogeneity) การบริการมีลักษณะไมคงท่ี และ
ไมสามารถกําหนดมาตรฐานท่ีแนนอนได การบริการข้ึนอยูกับแตละแบบของผูใหบริการ ซ่ึงมี
วิธีการใหบริการเปนลักษณะเฉพาะของตนเอง ท้ังนี้การบริการข้ึนอยูกับผูใหบริการ ผูรับบริการ 
ชวงเวลาของการบริการและสภาพแวดลอมขณะบริการ  
 (5) ลักษณะท่ีไมสามารถเก็บรักษาได (perish ability) เม่ือไมมีความตองการใช
บริการจะเกิดเปนความสูญเปลาท่ีไมอาจเรียกกลับคืนมาใชประโยชนใหมได การบริการจึงมีการ
สูญเสียคอนขางสูง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความตองการใชบริการในแตละชวงเวลา  
 (6) ลักษณะท่ีไมสามารถแสดงความเปนเจาของได (non-ownership) การบริการ
มีลักษณะท่ีไมมีความเปนเจาของเม่ือมีการซ้ือบริการเกิดข้ึน  
             นิติพล  ภูตะโชติ (2549, หนา 170-171) ไดกลาวถึง ลักษณะของงานบริการ 
(characteristics of service) มีความแตกตางจากสินคาหรือผลิตภัณฑ เพราะงานบริการมีลักษณะ
เฉพาะตัว ซ่ึงลักษณะเฉพาะของงานบริการแบงไดดังนี้ 
 (1) จับตองไมไดและมองไมเห็น (intangibility) งานบริการมีลักษณะเปน
นามธรรมไมสามารถจับตองได มองไมเห็น และไมมีรูปราง แตส่ิงตางๆ เหลานั้นสามารถรับรูได
จากความรูสึก หรือการแสดงออกบางอยางของลูกคา เชน ความชอบ ความเกลียด ความพอใจ ความ
ไมพอใจความโกรธ เปนตน  
 (2) ไมสามารถแบงแยกได (inseparability) งานบริการบางชนิดไมสามารถ
แบงแยกไดอยางชัดเจน เพราะนอกจากเร่ืองบริการแลว ยังมีส่ิงอ่ืนๆ ท่ีไดรับจากบริการ เชน  
ถาเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปประเทศเวียดนามโดยเคร่ืองบิน บริการท่ีไดรับคือไดเดินทางถึง
จุดหมายปลายทางและในระหวางการเดินทาง พนักงานบริการบนเคร่ืองบินยังเสิรฟอาหาร 
เคร่ืองดื่มและอ่ืนๆ ซ่ึงส่ิงท่ีไดรับไมใชแคเพียงการเดินทางถึงจุดหมายปลายทางเทานั้น แตยังไดรับ
บริการอื่นๆ อีกดวย ดังนั้น บริการ สินคา และผลิตภัณฑบางอยางจึงไมสามารถแบงแยกกันไดอยาง
ชัดเจน  
 (3) สูญเสียงายหรือเสียหายงาย (perish ability) บริการตางๆ ไมสามารถกักตุน
จัดเก็บหรือสต็อกเอาไวไดเหมือนกับสินคาหรือผลิตภัณฑ ท้ังนี้เพราะงานบริการมีเง่ือนไขเร่ืองเวลา
เขามาเกี่ยวของ จึงไมสามารถเก็บบริการเอาไวขายได เชน ในฤดูการทองเท่ียว หองพักของโรงแรม
จะมีลูกคาเขาพักเต็ม และยังมีลูกคาอีกจํานวนไมนอยท่ีไมสามารถจองหองพักในเวลานั้นได แต
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ในชวงฤดูฝน หองพักของโรงแรมวางเปนจํานวนมาก ซ่ึงหองพักท่ีวางจํานวนมากเหลานี้ก็ไม
สามารถนําไปขายในฤดูกาลทองเท่ียวท่ีผานมาได เพราะมีเง่ือนไขของเวลาเขามาเกี่ยวของ  
 (4) งานบริการมีลักษณะทําซํ้าๆ (repetitiveness) งานบริการจะมีลักษณะเปนการ
ทํางานซํ้าๆ หลายคร้ัง เชน พนักงานเสิรฟอาหารในหองอาหารมีหนาท่ีตอนรับลูกคา รับคําส่ังจาก
ลูกคา นําคําส่ังไปส่ังอาหารและเคร่ืองดื่ม นําอาหารและเครื่องดื่มมาเสิรฟลูกคา คอยดูแลความ
เรียบรอย เก็บเงินเม่ือลูกคาตองการจะกลับ จัดโตะอาหารเพื่อเตรียมตอนรับลูกคาคนใหม  
การทํางานของพนักงานเสิรฟอาหารในหองอาหารจะทํางานในลักษณะเชนนี้ซํ้าแลวซํ้าอีกหลายๆ 
คร้ัง จนกวาจะถึงเวลาเลิกงาน จะเห็นไดวาลักษณะของงานบริการจะปฏิบัติงานซํ้าแลวซํ้าอีก 
หลายๆ คร้ัง ซ่ึงอาจจะมีความแตกตางจากงานอ่ืนๆ  
 (5) ความเขมขนรุนแรงตอความรูสึกของพนักงาน (labor Intensiveness) 
เนื่องจากลักษณะงานของการใหบริการพนักงานจะตองมีปฏิสัมพันธกับลูกคา ลูกคามีความตองการ
ท่ีแตกตาง อุปนิสัยท่ีไมเหมือนกัน อารมณของลูกคาอาจเปล่ียนแปลงไปตามส่ิงแวดลอมหรือปจจัย
อ่ืนๆ การใหบริการไมใชเร่ืองงายท่ีลูกคาทุกคนจะไดรับความพึงพอใจเหมือนกัน พนักงานอาจจะ
พบกับลูกคาท่ีมีอารมณรายหรือลูกคาท่ีจูจี้จุกจิกสรางปญหา พนักงานใหบริการจะตองเขาใจใน
ลักษณะงานใหบริการเปนอยางดีจึงจะสามารถทํางานในอาชีพนี้ได  
 (6) ความไววางใจ (trust) เนื่องจากลูกคาหรือผูใชบริการไมสามารถทราบ
ลวงหนาได วาจะไดรับบริการที่ดีจากสถานบริการหรือไม ดังนั้นผูใชบริการตองอาศัยความเช่ือถือ
หรือความไววางใจในสถานบริการเหลานั้น เชน อาจจะไดรับการบอกตอถึงบริการจากเพ่ือนหรือ
คนใกลชิดหรืออาจจะไดรับรูจากประสบการณโดยตรง หรืออาจจะไดรับขาวสารขอมูลจากแหลง
อ่ืนจนเกิดความไววางใจและตัดสินใจไปใชบริการ ลูกคาก็คาดหวังวาจะไดรับบริการท่ีดี เพราะเกิด
ความเช่ือถือไวใจในสถานบริการดังกลาว  
           ประสิทธ์ิ  พรรณพิสุทธ์ิ (2540, หนา 22) ไดกลาวถึงลักษณะการใหบริการ เพื่อการ
ใหบริการเกิดความรวดเร็วถูกตอง ครบถวนทุกข้ันตอน และมีความเสมอภาค 2 ลักษณะ คือ 
 (1) การใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ (one Stop Service) คือ การใหบริการในสถานท่ี
เดียวท้ังหมดทุกหนวยงานท่ีใหบริการ ท่ีมีความสัมพันธใกลชิด และตองใหบริการแลวเสร็จเพียง
คร้ังเดียว โดยผูมาติดตอใชเวลานอยและเกิดความพึงพอใจ  
 (2) การใหบริการแบบอัตโนมัติ (automatic Service) เปนการใหบริการโดยใช
เคร่ืองมือท่ีทันสมัย มีอุปกรณเพียงพอ ทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดคน  
 จากลักษณะของการบริการดังกลาวขางตน สรุปไดวา การบริการมี 6 ลักษณะ 
ลักษณะแรก ความไววางใจ (Trust) เปนการบริการที่ผูรับบริการไมทราบลวงหนาวาจะไดรับการ
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ปฏิบัติเชนไร ลักษณะท่ีสอง เปนส่ิงท่ีจับตองไมได (intangibility) เปนบริการที่ไมสามารถมองและ
ไมอาจสัมผัสไดกอนซ้ือ ลักษณะท่ีสาม เปนลักษณะท่ีแบงแยกออกจากกันไมได (inseparability) 
เปนการใหบริการที่ไมสามารถแยกตัวบุคคลหรืออุปกรณท่ีทําหนาท่ีใหบริการได ซ่ึงเปนผลิตภัณฑ
ท่ีเกิดข้ึนพรอมๆ กับการบริโภคทําใหการบริการไดคร้ังละหน่ึงราย ลักษณะท่ีส่ีเปนลักษณะท่ี
แตกตางไมคงท่ี (heterogeneity) เปนการบริการที่ลักษณะไมคงท่ี และไมสามารถกําหนดมาตรฐาน
ท่ีแนนอนได ลักษณะท่ีหา เปนลักษณะท่ีไมสามารถเก็บรักษาได (perish ability) บริการไมสามารถ
ผลิตเก็บไวไดเหมือนสินคาอ่ืน ถาความตองการมีสมํ่าเสมอการใหบริการก็จะไมมีปญหา หากความ
ตองการซ้ือกับความตองการขายมีปริมาณท่ีตรงกัน และลักษณะท่ีหก  เปนลักษณะท่ีไมสามารถ
แสดงความเปนเจาของได (non-ownership) การบริการเปนส่ิงท่ีจับตองไมได ทําใหผูรับบริการไม
สามารถเปนเจาของไดเม่ือมีการซ้ือการบริการเกิดข้ึน 
 2. ความสําคัญของการบริการ 
           สมชาย  กิจยรรยง (2536, หนา 15) ไดกลาวถึงความสําคัญของการบริการเปนการ
ใหบริการท่ีดีและมีคุณภาพจากตัวบุคคลซ่ึงตองอาศัยเทคนิค กลยุทธ ทักษะและความแนบเนียม
ตางๆ ท่ีจะทําใหชนะใจลูกคา ผูท่ีมาติดตอธุรกิจ หรือบุคคลท่ัวไปท่ีมาใชบริการจึงถือไดวามี
ความสําคัญอยางยิ่ง ในปจจุบันนี้ การใหบริการสามารถกระทําได ท้ังกอนและในระหวางการติดตอ
หรือภายหลังการติดตอ โดยไดรับการบริการจากตัวบุคคลทุกระดับภายในองคกร รวมท้ังผูบริหาร
ขององคกรนั้นๆ การบริการท่ีดีจะเปนเคร่ืองมือชวยใหผูติดตอกับองคกรธุรกิจเกิดความเช่ือถือ
ศรัทธา และการสรางภาพลักษณซ่ึงจะมีผลในการจัดซ้ือหรือบริการอื่นๆ ในโอกาสหนา 
 3. แนวคิดการใหบริการ 
          จิตตินันท  เดชะคุปต (2544, หนา 15-17) ไดกลาววา แนวคิดการใหบริการใหเกิดใน
จิตใจผูใหบริการ ตองเร่ิมจากการมีทัศนคติท่ีดีในการบริการ หากทุกคนมีจิตสํานึกในการใหบริการ 
และถือวาทุกคนในบริษัทมีความรับผิดชอบรวมกัน ทุกคนลวนเปนทูตในความสัมพันธกับลูกคา 
ความผิดพลาดบกพรองในหนาท่ี บกพรองในการบริการ จะมีผลตอลูกคาและเปนการบอนทําลาย 
ชื่อเสียงของบริษัทในท่ีสุด ฉะนั้นผูใหบริการจะตองคิดใหไดเสมอวา 
 (1) ลูกคาตองถูกเสมอ  
 (2) ผูใหบริการเปนพระเอกไมไดเปนแคตัวพระรอง  
 (3) งานบริการเปนงานผูให  
 (4) งานบริการเปนงานฝกระดับจิตใจ  
 (5) รักงานบริการตองทําใจและอดทน  
 (6) บริการอยางเอาใจลูกคามาใสใจเรา  



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

  36 

 (7) ยอมรับความแตกตางของลูกคา  
 (8) บริการลูกคาเสมือนญาติของตนเอง  
 (9) บริการเสมือนเปนเจาของกิจการ  
           4. ลักษณะท่ีดีของผูใหบริการตอนรับ 
 4.1 แตงกายเรียบรอย  
 4.2 พูดจาชัดเจน มีหางเสียงไพเราะ  
 4.3 ทําตนเปนคนสุภาพ สงาผาเผย  
 4.4 ยิ้มอยูเสมอ ท้ังใบหนา ดวงตา และริมฝปากเปนยิ้มท่ีสดช่ืนประทับใจ  
 4.5 หลีกเล่ียงคํากลาวปฏิเสธ แตตองพยามยามหลีกเล่ียงการรับคําท่ียังไมแนใจ  
 4.6 แสดงใหปรากฏชัดวาเต็มใจใหบริการ  
 4.7 หลีกเล่ียงการโตแยงหรือฉุนเฉียว ใสอารมณโกรธตอผูมาติดตอทุกกรณี  
 4.8 ระลึกไวเสมอวา ความอดกล้ันรักษาอารมณขุนมัวนั้น คืองานหรือหนาท่ีของเรา  
 4.9 ยกใหประชาชนผูมาติดตอเปนผูชนะหรือถูกเสมอ  
           สรุปไดวา แนวความคิดในการใหบริการเพ่ือใหการบริการบรรลุถึงวัตถุประสงค
และเปาหมายของการบริการนั้น ผูใหบริการจะตองยึดถือลูกคาเปนหลัก วาถูกตองเสมอ ดังคํากลาว
ท่ีวา  ลูกคาคือพระเจา พนักงานบริการเปนพระเอก เพราะจะตองแสดงบทบาทใหดี เพื่อใหลูกคา
ประทับใจและกลับมาเพื่อใชซํ้า การบริการเปนผูให จะตองมีจิตใจอดทน เอาใจลูกคามาใสใจเรา
ยอมรับลูกคาเปนเสมือนญาติของเราเอง และบริการลูกคาเปรียบเสมือนเราเปนเจาของกิจการ 
เสียเอง ซ่ึงพนักงานจะตองมีลักษณะท่ีดี คือ แตงกายเรียบรอย พูดจาชัดเจน มีหางเสียงไพเราะ  
ทําตนเปนคนสุภาพ สงาผาเผย ยิ้มแยมแจมใสอยูเสมอ ท้ังใบหนา และดวงตา และริมฝปาก 
หลีกเล่ียงคํากลาวปฏิเสธ แสดงใหปรากฏชัดเจนวาเต็มใจใหบริการ ไมมีอารมณฉุนเฉียว ใสอารมณ
ตอลูกคา ระลึกเสมอวาตองอดทน อดกล้ัน ยกใหลูกคา หรือ ผูมาติดตอเปนผูถูกอยูเสมอ 
 การใหบริการแกคนท่ีดีมักไมมีปญหา เพราะเรายอมมีความเต็มใจจะใหบริการเปน
ทุนเดิมอยูแลว แตการใหบริการแกผู ซ่ึงไมตองชะตาหรือไมถูกโฉลกกันเปนเร่ืองท่ีตองฝนใจ  
การบริการประชาชนเราไมสามารถเลือกปฏิบัติได เพราะจะตองใหบริการอยางเทาเทียมกันจะเลือก
ใหเปนราย ๆ หรือปฏิบัติแตกตางกันไมได 
 พระราชวรมุนี  (ประยูร  ธมมจิต  ฺโต) ไดใหหลักคิดซ่ึงสามารถนํามาเปนคติ 
เตรียมจิตใจเพื่องานบริการไว ดังนี้ “เราเปนขาราชการท่ีใหบริการประชาชนเหมือนคนอ่ืน แตคน
อ่ืนไดรางวัลสาขาบริการประชาชนดีเดน ถามวาคนท่ีไดรางวัลดานนี้ทํางานหนักกวาเรากี่เทา 
คําตอบคือไมกี่เทาหรอก แตส่ิงท่ีเขาตางจากเราตรงท่ีเขาใสใจเขาไปในการบริการ มนุษยสัมพันธดี 
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มีน้ําใจ เพราะฉะนั้นคนก็ประทับใจเขามากกวา ท่ีขาราชการไมเปนท่ีประทับใจของประชาชนนั้น
อาจไมใชวาทํางานนอย  แตอยู ท่ีใหน้ําใจนอยไปหนอย  และมีจรรยาบรรณนอยไปหนอย  
ความประทับใจจึงนอยลงไป ถาขาราชการมีน้ําใจในการใหบริการ เขาจะมีความสุขในฐานะผูให 
เม่ือเขาเอ้ืออาทรประชาชนเขาจะมีจรรยาบรรณ นี่คือจรรยาบรรณนําหนาเพื่อพัฒนาขาราชการใหมี
ความสุขเพราะถือการทํางานเปนการปฏิบัติธรรมโดยไมรูสึกวาถูกบังคับ ถาขาราชการทําอยางนี้ได
ทุกคนจะอยูอยางมีความสุข” 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 อรรถชัย  เกิดมงคล (2536, บทคัดยอ) ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม
จริยธรรมของขาราชการตํารวจ โดยศึกษาจากขาราชการตํารวจช้ันประทวน ผูเขารับการศึกษา
อบรมหลักสูตร การฝกอบรมขาราชการตํารวจช้ันประทวนเพื่อบรรจุแตงต้ังเปนสัญญาบัตร ในป
การศึกษา 2535-2536 ท้ังหมดจํานวน 200 นาย ผลการวิจัยพบวา ระดับแนวโนมพฤติกรรม
จริยธรรมของขาราชการตํารวจช้ันประทวนโดยทั่วไปมีคาเฉล่ียอยูในระดับเกณฑท่ีสูง จากการ
วิเคราะหตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามพบวา พฤติกรรมจริยธรรม ความเล่ือมใสทางศาสนา สัมพันธ
ภาพในครอบครัวและประสบการณในงานตํารวจมีความสัมพันธทางบวกกับแนวโนมพฤติกรรม
จริยธรรม 
 วรนุช  เหมือนพลอย (2537, บทคัดยอ)  ศึกษาระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 6 ในโรงเรียนเขตเมืองกับโรงเรียนเขตชนบทของจังหวัดเชียงใหม พบวา นักเรียนมี
เหตุผลเชิงจริยธรรมอยูในระดับยึดหลักกระทํา ความดีดวยใจบริสุทธ์ิเพราะเห็นวาถูกตอง โดยใช
สติปญญาตัดสินและไมใชเหตุผลเพ่ือประโยชนเขาขางตนเอง นักเรียนในโรงเรียนเขตเมืองมีการใช
เหตุผลเชิงจริยธรรมแตกตางกับนักเรียนโรงเรียนในเขตนอกเมือง ความรูจริยธรรมของเด็กนักเรียน
โรงเรียนในเมืองสูงกวานักเรียนในเขตนอกเมือง และระดับการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมมี
ความสัมพันธกับความรูดานจริยศึกษาของนักเรียน 
 สุวลักษณ  ตั้งประดิษฐ และคณะ (2536, บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของ
นักเรียนพยาบาลในสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล พบวา นักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมจริยธรรม
อยูในระดับท่ีพึงประสงคมากและระดับปานกลาง นักศึกษาช้ันปท่ี 1 มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมสูง
กวาช้ันปอ่ืนๆ และพบวาในแตละช้ันปจะมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 
 เทิดทูน  สุจารี (2544, บทคัดยอ) ศึกษาและเปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียน
ชายและนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 288 คน จํานวน 8 ดาน คือ ดานความจงรักภักดี
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ตอชาติ สาสนา พระมหากษัตริย ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี ดานความมีระเบียบวินัย ดานความ
ซ่ือสัตย ดานความเสียสละ ดานความอดทน ดานการไมทําบาป และดานความสามัคคี เคร่ืองมือท่ี
ใชในการวิจัย คือ แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม ผลการวิจัยพบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
3 โดยรวมและจําแนกตามเพศ มีเหตุผลเชิงจริยธรรม โดยภาพรวมและเปนรายดาน 7 ดาน อยูใน
ระดับเหนือเกณฑ สวนดานความซ่ือสัตยอยูในระดับตามเกณฑ ยกเวนนักเรียนชาย มีเหตุผล
จริยธรรมดานความอดทนและดานความสามัคคีอยูในระดับตามเกณฑ 
 วินยทิวา  อินทรา (2545, บทคัดยอ) ศึกษาระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อเปรียบเทียบระดับการใชจริยธรรมเชิงเหตุผลของนักเรียนจําแนกตาม 
เพศ  ระดับการศึกษา ผลการเรียนเฉล่ีย ระดับการศึกษาของผูปกครอง อาชีพของผูปกครอง และ
รายไดของผูปกครอง ผลการวิจัย พบวา ระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนอยูในระดับ 3 
คือ การทําความดีเพื่อประโยชนของสังคม เม่ือจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ผลการเรียนเฉล่ีย 
ระดับการศึกษาของผูปกครอง อาชีพของผูปกครอง และรายไดของผูปกครอง พบวา ระดับการให
เหตุผลเชิงจริยธรรมไมแตกตางกัน แตเม่ือจําแนกตามอาชีพของผูปกครอง ระดับการใหเหตุผลเชิง
จริยธรรมมีความแตกตางกัน 
 วัลภา  วงศสารศรี (2539, บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองความชุกและปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการ 

ขับรถประสบอุบัติเหตุของผูขับข่ีรถแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ 

หาความชุกของการขับรถประสบอุบัติเหตุของผูขับข่ีรถแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานครและศึกษาปจจัย

ดานชีวจิตสังคมและปจจัย ดานส่ิงแวดลอมของผูขับข่ีรถแท็กซ่ีท่ีมีผลตอการขับรถประสบอุบัติเหตุ

โดย ใชกลุมตัวอยางจํานวน 648 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสัมภาษณ 

สวนบุคคล แบบวัดความรูเกี่ยวกับการขับข่ีรถใหเกิดความปลอดภัย แบบทดสอบบุคลิกภาพThe 

Maudsley Personality Inventory (MPI) และแบบทดสอบปญหาทางสุขภาพจิต The General Health 

Questionaire-30(GHQ-30) วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปSPSS/PC('+) 

ผลการวิจัยพบวา 1. ความชุกของการขับรถประสบอุบัติเหตุของผูขับข่ีรถแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร

คิด เปนรอยละ 61.5 2. ปจจัยดานชีวจิตสังคมท่ีเกี่ยวของกับการขับรถประสบอุบัติเหตุ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 - .001 ไดแก การใชยาและสารเสพติด ประสบการณในการขับข่ี 

รถแท็กซ่ี ความรูเกี่ยวกับการขับข่ีรถใหเกิดความปลอดภัยบุคลิกภาพ ปญหาทางสุขภาพจิต จํานวน

วันหยุดตอเดือน และการตรวจสภาพรถ ปจจัยท่ีรวมกันพยากรณการขับรถประสบอุบัติเหตุ ไดแก 

สุขภาพจิต บุคลิกภาพ ความรูเกี่ยวกับการขับข่ีรถใหเกิดความปลอดภัย การใชยาและสารเสพติด 
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ประสบการณในการขับข่ี และการตรวจสภาพรถ ตามลําดับ ซ่ึงรวมกันพยากรณการขับรถ 

ประสบอุบัติเหตุได รอยละ 38.1 3. ปจจัยดานส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับการขับรถประสบอุบัติเหตุ 

ไดแก การขับรถในขณะท่ีสภาพรถปกติ ทางตรงผิวถนนเรียบ เสนทางท่ีคุนเคย และทัศนวิสัย

แจมใส คิดเปนรอยละ 93.9, 63.1, 84.7, 86.7 และ 84.9 ตามลําดับ    

 วสันต  วนิชพิสิฐพันธ (2540, บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ

จอดรับ-สงผูโดยสารของผูขับข่ีรถแท็กซ่ีท่ีกอใหเกิดปญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัย

เร่ืองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมและปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการจอดรับ-สงผูโดยสาร

ของผูขับข่ีรถแท็กซ่ีท่ีฝาฝนกฎจราจร เพื่อคนหาขอมูลท่ีเปนประโยชนในการหาแนวทางการแกไข

ปญหาจราจรในกรุงเทพ มหานคร โดยศึกษาเฉพาะผูขับข่ีรถแท็กซ่ีในบริษัทพระราม 9  

ทรานสปอรต จํากัด โดยใชเคร่ืองมือคือ 1. แบบสอบถามจํานวน 335 ชุด 2. การสัมภาษณแบบ

เจาะลึกผูขับรถแท็กซ่ี 20 คน 3. สังเกตการณแบบไมมีสวนรวม บริเวณแยกหัวลําโพงแยกมหานคร 

และแยกสามยาน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา รายได ระยะเวลาการขับรถเฉล่ียตอวัน 

ประสบการณการประสบอุบัติเหตุทางการจราจรและสภาพการใชงานของรถ ไมมีผลตอพฤติกรรม

การจอดรับ-สงผูโดยสารท่ีฝาฝนกฎจราจร และพบวา 1. ผูท่ีมีอายุนอยจะมีพฤติกรรมการจอดรับ-สง

ผูโดยสารท่ีฝาฝนกฎจราจร มากกวาผูท่ีมีอายุมาก 2. ผูท่ีมีระดับการศึกษานอยจะมีพฤติกรรมการ

จอดรับ-สงผูโดยสารท่ีฝาฝนกฎจราจรมากกวาผูท่ีมีการศึกษามากกวา 3. ผูท่ีไมมีความรูเร่ือง 

กฎจราจรจะมีพฤติกรรมการจอดรับ-สงผูโดยสารที่ฝาฝนกฎจราจรมากกวาผูท่ีมีความรูเร่ืองกฎ

จราจร 4. ผูท่ีมีประสบการณการขับรถนอยจะมีพฤติกรรมการจอดรับ-สงผูโดยสารที่ ฝาฝนกฎ

จราจรมากกวาผูท่ีมีประสบการณการขับรถสูง 5. ผูท่ีเคยไดรับการลงโทษจากการฝาฝนกฎจราจร

นอยจะมีพฤติกรรมการจอดรับ-สง ผูโดยสารท่ีฝาฝนกฎจราจรมากกวาผูท่ีเคยไดรับการลงโทษจาก

การฝาฝนกฎ จราจรมากกวา    

 อรรถพร  สุริยเลิศ (2539, บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนขับรถแท็กซ่ีกับ

ปญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร การวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมของคนขับรถ

แท็กซ่ีวามี ผลกระทบทําใหเกิดปญหาการจราจรมากนอยเพียงใด ศึกษาลําดับความสําคัญของ

พฤติกรรมของคนขับรถแท็กซ่ี และปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมท่ีมี

ผลกระทบทํา ใหเกิดปญหาจราจรโดยศึกษาเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เทคนิคท่ีใชในการ
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วิจัยไดแก การใชแบบสอบถาม การสัมภาษณแบบเจาะลึกและการสังเกตไมมีสวนรวม  

ผลการศึกษา พบวา พฤติกรรมท่ีมีผลกระทบทําใหเกิดปญหาจราจรมากซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน

เรียงตามลําดับความสําคัญมีดังนี้ 1. พฤติกรรมการขับรถชาไมชิดขอบทางดานซายคาดัชนีตัวแปร

กลุมนี้เทากับ 244.00 2. พฤติกรรมการขับรถแซงในท่ีคับขันคาดัชนีเฉล่ียของตัวแปรในกลุมนี้

เทากับ 206.00 3. พฤติกรรมการขับรถฝาฝนสัญญาณไฟจราจร คาดัชนีเฉล่ียของตัวแปรในกลุมนี้

เทากับ 204.60 สวนพฤติกรรมที่มีผลกระทบทําใหเกิดปญหาจราจรนอยซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน 

เรียงตามลําดับตอจากพฤติกรรมขางตนมีดังนี้ 4. พฤติกรรมการขับรถฝาฝนปายหามกลับรถ คาดัชนี

เฉล่ียตัวแปรกลุมนี้เทากับ 180.00 5. พฤติกรรมการขับรถในลักษณะประมาทหรือหวาดเสียวคา

ดัชนีเฉล่ียของตัวแปรกลุม นี้เทากับ 176.00 

 ชวลิต  ทิพากรวงศ (2546, บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองการใชรถแท็กซ่ีท่ีติดต้ังเคร่ืองรับ

สัญญาณจีพีเอสเพื่อบันทึกเวลาการเดินทางในกรุงเทพมหานคร ขอมูลสภาวะจราจรโดยเฉพาะ 

อยางยิ่งเวลาการเดินทางมีความสําคัญตอการควบคุม การจราจรและการเผยแพรสภาพการจราจร

เปนอยางมาก วิธีการเก็บขอมูลเวลาการเดินทางแบบทันกาลมีหลายวิธี อยางไรก็ดีหากนําไปใชงาน

จริงควรมีการตรวจสอบเพื่อคนหาวิธีใหขอมูลท่ีนาเช่ือถือและมีความคุมคากับการลงทุน 

รถตรวจวัดคาการจราจรประเภทท่ีใชเคร่ืองรับสัญญาณจีพีเอสสามารถเก็บขอมูล ท่ีมีปริมาณมากได

อยางถูกตองดวยตนทุนตอหนวยขอมูลท่ีต่ํา จากการศึกษาท่ีผานมาพบวารถแท็กซ่ีมีความเหมาะสม

ท่ีจะเปนรถตรวจวัดคาการ จราจร อยางไรก็ดีขอมูลเวลาการเดินทางท่ีไดรับข้ึนอยูกับลักษณะการ

แลนของรถ แท็กซ่ีและความถูกตองและความนาเช่ือถือของขอมูลท่ีไดรับ การวิจัยคร้ังนี้ศึกษา

ขอมูลท่ีไดจากเครื่องรับสัญญาณจีพีเอสท่ีติดต้ังในรถแท็กซ่ีท่ีใหบริการในกรุงเทพมหานคร  

มีวัตถุประสงค 3 ประการไดแก การศึกษาลักษณะการแลนของรถแท็กซ่ีการวิเคราะหหาชวงถนนท่ี

สามารถรับสัญญาณ จีพีเอสเพื่อหาชวงถนนท่ีสามารถเก็บขอมูลสภาพจราจร และการแสดงขอมูล

เวลาการเดินทางและความเร็วเฉล่ียท่ีไดจากรถแท็กซ่ีท่ีใชเคร่ืองรับสัญญาณจีพีเอสในการเก็บขอมูล 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือรถแท็กซ่ีท่ีใหบริการรับสงผูโดยสารตาม ปกติ จํานวน 5 คัน 

ระยะเวลาเก็บขอมูล 30 วัน ผลการศึกษาลักษณะการแลนของรถแท็กซ่ีพบวา ระยะทางเฉล่ียท่ี 

รถแลนท้ังหมดตอวันเทากับ 489 กิโลเมตร คาสัดสวนโดยเฉล่ียของระยะทางท่ีรถแลนถนน 

สายหลักตอระยะทางท่ีรถแลนท้ัง หมดอยูในชวงรอยละ 66 - 72 ชวงถนนสายหลักท่ีใกลจุดเปล่ียน
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คนขับนอยกวาจะมีปริมาณขอมูลเวลาการเดินทางท่ีไดรับสูงกวา ความสามารถในการรับสัญญาณ 

จีพีเอสข้ึนอยูกับลักษณะทางกายภาพของส่ิงปลูกสรางรอบขางถนน ขอมูลการจราจรที่สามารถรับ

ไดจากระบบจีพีเอสในแตละเขตท่ีศึกษาอยูในชวง รอยละ 60 - 92 เวลาการเดินทางและความเร็ว

สามารถแสดงในลักษณะท่ีเปนพื้นท่ีไดและแบงออก เปนชวงเวลาตางๆ ได การศึกษาสรุปไดวา 

รถแท็กซ่ีท่ีติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณจีพีเอสมีความเหมาะ สมท่ีจะเปนรถตรวจวัดคา  

 ขจิต  หิรัญพฤกษ (2540, บทคัดยอ) ศึกษาความพึงพอใจของคนขับรถแท็กซ่ีท่ีมีตอ

อาชีพขับรถแท็กซ่ี การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของคนขับรถแท็กซ่ีท่ีมีตออาชีพขับรถแท็กซ่ี  

มีวัตถุประสงค เพื่อจะศึกษาถึงความพึงพอใจในอาชีพขับรถแท็กซ่ีของคนขับแท็กซ่ี และปจจัย 

ตางๆ ท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจ อันไดแก อายุ ระดับ การศึกษา สถานภาพสมรส ลักษณะของการ

ครอบครองรถ และชวงเวลาท่ีขับรถแท็กซ่ี ตลอดจนความสัมพันธระหวาง ปจจัยท่ีทําใหเกิด 

ความพึงพอใจ ประชากรท่ีศึกษาไดแก คนขับรถแท็กซ่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 5 เขต จากจํานวน 

ท้ังส้ิน 38 เขต อันไดแก เขตพญาไท ตล่ิงชัน ลาดพราว และยานนาวา เขตท้ัง 5 นี้ ไดมาจากการสุม

แบบงาย (Seattered Random Sampling) สวนประชากรท่ีศึกษาน้ัน ผูวิจัยใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling) เพราะคนขับรถแท็กซ่ีเคล่ือนท่ีไปมาอยูตลอดเวลา ผูวิจัยไดกําหนด

ประชากรเขตละ 50 คน รวม 5 เขต เปนประชากร 250 คน การเก็บขอมูลมใชวิธีการสัมภาษณดวย

แบบสอบถาม ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใช โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

ผลการวิจัยพบวา คนขับรถแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจในอาชีพขับรถแท็กซ่ีอยูใน

ระดับปานกลาง เม่ือแยกความพึงพอใจออกเปนรายดาน พบวา มีความพึงพอใจ ในดานรายได ดาน

นโยบายรถแท็กซ่ี และดานความม่ันคงในอาชีพ ในระดับปานกลาง สวนดานความปลอดภัย มคีวาม

พึงพอใจ ในระดับนอย ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจ ไดแก ระดับ การศึกษา สถานภาพสมรส และ

ลักษณะการครอบครองรถ สวนปจจัยท่ีไมมีผลตอความพึงพอใจ ไดแก อายุ และชวงเวลาขับ 

 ชาญวิทย  ตั้งจิตรมณีศักดา (2545, บทคัดยอ) ไดศึกษาการปองกันการประทุษรายตอ 

ผูขับข่ีรถแท็กซ่ีในพื้นท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจ นครบาลคันนายาว การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการปองกันการประทุษรายตอผูขับข่ีรถแท็กซ่ี กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย

คร้ังนี้คือ ผูขับข่ีรถแท็กซ่ี จํานวน 216 คน ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

สถิติท่ีใชไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย  
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 นันทพงศ  พฤกษชาติรัตน (2536, บทคัดยอ) ศึกษาเก่ียวกับการประกอบอาชีพขับรถ

แท็กซ่ีของชาวอีสานในกรุงเทพมหานครท่ีมีผลตอเศรษฐกิจและสังคม :ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท

สวนหลวงแท็กซ่ีจํากัด จุด มุงหมาย เพื่อศึกษากระบวนการประกอบอาชีพขับรถแท็กซ่ี และผลทาง

เศรษฐกิจและสังคมจากการประกอบอาชีพขับรถแท็กซ่ีของชาวอีสานในกรุงเทพมหานคร วิธีการ

วิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการสังเกตและสัมภาษณกลุมผูประกอบธุรกิจให เชารถแท็กซ่ี

จํานวน 15 คน และชาวอีสานท่ีประกอบอาชีพขับรถแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร สังกัดบริษัท 

สวนหลวงแท็กซ่ี จํากัด จํานวน 100 คน นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหตามความมุงหมายดวยการสรุป

ประเด็นแจกแจงความถ่ี และสถิติรอยละ แลวนําเสนอผลการศึกษาวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห 

ผลการวิจัย 1. กระบวนการประกอบอาชีพขับรถแท็กซ่ีของชาวอีสานในกรุงเทพมหานคร เฉพาะท่ี

บริษัทสวนหลวงแท็กซ่ีจํากัดนั้นมีชาวอีสานอยูในสังกัดประมาณรอยละ 90 สวนใหญเปนผูท่ีมี

ภูมิลําเนาในจังหวัดรอยเอ็ด การเขาสูการประกอบอาชีพมีลักษณะเปนกระบวนการทางสังคมโดย

เร่ิมจากผูท่ี ประกอบอาชีพอยูกอนชักชวนญาติพี่นองเพื่อนสนิทมิตรสหาย ใหเขาสูการประกอบ

อาชีพนี้ สวนผูท่ีมีความสามารถในการขับรถยนตมาแลวจะไดรับการฝกสอนการขับรถยนต ใน

สภาพการจราจรที่เปนจริงใหเลยเม่ือผูฝกสอนเกิดความม่ันใจวาตนเอง สามารถขับรถแท็กซ่ี

ประกอบอาชีพไดแลว ผูชักชวนก็จะพามาติดตอกับเจาของรถแท็กซ่ีไปประกอบอาชีพตอไป 2.  

ผลทางเศรษฐกิจจากการประกอบอาชีพขับรถแท็กซ่ีผูประกอบอาชีพขับรถแท็กซ่ีได รับรายไดจาก

การประกอบอาชีพทุกวันในระดับท่ีเพียงพอตอการเล้ียงดูตนเอง ครอบครัวและมีเหลือสําหรับการ

เก็บออมอีกดวย 3. ผลทางสังคมผูประกอบอาชีพสามารถใหการรักษาพยาบาลสมาชิกในครอบครัว

ไดดีข้ึน และรวมบริจาคเงินเพื่อพัฒนาทองถ่ินของตนเองมากข้ึน    

 กฤษณา  ยิ้มแกว (2539, บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบระบบการใหบริการ

รถแท็กซ่ี ระบบการใหบริการรถแท็กซ่ีท่ีออกแบบนี้เปนการให บริการรถแท็กซ่ีทางโทรศัพท  

ซ่ึงเปนบริการรูปแบบใหมใน สวนของใหบริการดานการขนสง โครงการวิจัยนี้จะเปนการ นําเอา

เทคโนโลยีทางดานเทเลคอมมิวนิเคช่ันและเทคโนโลยี ทางดานสารสนเทศมาประยุกตใชใน 

การใหบริการของรถแท็กซ่ี ในระบบนี้เม่ือลูกคาตองการจะใชบริการรถแท็กซ่ีก็จะโทรศัพทเขามาท่ี

ศูนยบริการเพื่อบอกเวลา และสถานท่ีท่ีจะใหไปรับและดําเนินการสง หลังจากท่ีเจาหนาท่ีท่ี

ศูนยบริการรับทราบความตองการของลูกคาแลวก็จะทําการ Broadcast ความตองการของลูกคานั้น
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ไปใหกับรถแท็กซ่ีทุกคัน ถารถแท็กซ่ี คันไหนตองการจะไปใหบริการก็จะสง Response Message 

กลับมาท่ีเจาหนาท่ีท่ีศูนยบริการซ่ึงเจาหนาท่ีท่ีศูนย บริการก็จะทําการเลือกรถแท็กซ่ีท่ีจะใหบริการ 

จากน้ัน ก็จะรอ Acknowledge Message สําหรับยืนยันการไปใหบริการ จากแท็กซ่ีอีกคร้ัง เม่ือ

เจาหนาท่ีท่ีศูนยบริการไดรับ Acknowledge Message จากแท็กซ่ีคันท่ีถูกเลือกแลวก็จะทําการ 

Confirm Service กับผูใชบริการ ระบบนี้ไมเพียง แตเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยใหกับ

ผูใชบริการเทานั้น แตยังสามารถชวยลดปญหาของสภาวะแวดลอมเปนพิษและปญหา การจราจรได

อีกดวย เนื่องจากรถแท็กซ่ีสามารถที่จะตรงไป ยังท่ีอยูของผูใชบริการไดทันทีแทนที่จะตองขับรถ

สุมหาผูใชบริการตามถนนสายตาง ๆ ในการสรางโปรแกรมจําลองการทํางาน ใชโปรแกรม Visual 

Foxpro 3.0 ซ่ึงเปน Object Orienteded Programming เปนตัวจัดการฐานขอมูล ขอมูลท่ีใชทดสอบ 

ประกอบดวยขอมูลของลูกคาจํานวน 50 คน ขอมูลของคนขับรถ จํานวน 25 คน ขอมูลของรถแท็กซ่ี

จํานวน 25 คัน และไดทดสอบการทํารายการ 25 รายการ ผลการทดสอบในดาน ความถูกตองและ 

Response Time ไดผลเปนท่ีนาพอใจ จากระบบน้ีสรุปไดวาถามีการนําเทคโนโลยีทางดาน 

เทเลคอม มิวนิเคช่ันและเทคโนโลยีทางดานสารสนเทศมาประยุกตใช ในการใหบริการของ 

รถแท็กซ่ีเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและ ความปลอดภัยใหกับผูใชบริการ ธุรกิจแท็กซ่ีนั้นยอมมี

ความไดเปรียบในการแขงขัน เนื่องจากความสะดวกสบาย และปลอดภัยท่ีผูใชบริการไดรับจะเปน

สาเหตุหรือแรงจูงใจสวนหนึ่งของการกลับมาใชบริการในคร้ังตอ ๆ ไป 

 ไพศาล  ธรรมจรัสวงศ (2544, บทคัดยอ) ศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูประกอบ

อาชีพขับรถแท็กซ่ีรับจางในการปองกันปญหาอาชญากรรม การวิจัยในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษาถึงการมีสวนรวมของผูประกอบ อาชีพขับรถแท็กซ่ีรับจางในการปองกันปญหาอาชญากรรม 

ทางดานปจจัยสวนบุคคล ปจจัย ทางสังคมและส่ิงแวดลอมท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมใน

การปองกันปญหาอาชญากรรม รวมท้ังศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมี 

สวนรวมในการปองกันปญหาอาชญากรรม กลุมตัวอยางเปนผูประกอบอาชีพขับรถแท็กซ่ีรับจางใน

เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร จํานวน 334 ราย โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือสําหรับเก็บ

รวบรวมขอมูล ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของผูประกอบอาชีพขับรถแท็กซ่ีรับจางในการ

ปองกัน ปญหาอาชญากรรมอยูในระดับสูง ในดานปจจัยสวนบุคคลพบวา การตกเปนเหยื่อ

อาชญากรรม อายุเทานั้นท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการปองกันปญหาอาชญากรรม 
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อยางมีนัย สําคัญทางสถิติท่ี 0.01 สวนดานปจจัยทางสังคมและส่ิงแวดลอม พบวา การให

ความสําคัญ ตออาชญากรรมเทานั้น ท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการปองกันปญหา

อาชญากรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 ควรแสวงหาความรวมมือจากผูประกอบอาชีพขับรถ

แท็กซ่ีรับจางใหมากข้ึน เพื่อใหทราบถึงความสําคัญตอปญหาอาชญากรรม และรวมหาแนวทางใน

การปองกันปญหาอาชญากรรมท่ีจะเกิดข้ึน โดยช้ีใหเห็นถึงความเปนไปของอาชญากรรมในทุกๆ 

รูปแบบ พรอมท้ังการชักชวนผูประกอบอาชีพขับรถแท็กซ่ีเขามารวมมือกับเจาหนาท่ีตํารวจในการ

ปองกันปญหาอาชญากรรมใหมากข้ึน ซ่ึงจะสงผลใหการปองกันปญหาอาชญากรรมมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน    

 วัชรพล  อ่ิมจรูญ (2547, บทคัดยอ) ปจจัยท่ีสัมพันธกับพฤติกรรมการขับรถแท็กซ่ีใน

กรุงเทพมหานคร  การศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับพฤติกรรมการขัยรถแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร  

มีวัตถุประสงค1) เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการขับรถของคนขับรถแท็กซ่ีในเขตกรุงเทพมหานคร  

2) เพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีสัมพันธกับพฤติกรรมการขับรถของคนขับรถแท็กซ่ีท่ีกอใหเกิดปญหาจราจร 

ในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาครั้งนี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ โดยประชากรที่นํามาศึกษา

เปนผูขับข่ีรถแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจํานวนท้ังส้ิน 291 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก F-test, t-test, One Way ANOVA และสหพันธของเพียรสัน ใชระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 

0.01 และ 0.005 ~b ผลการศึกษาพบวา~b 1. ผูขับรถแท็กซ่ีท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส และระดับ

การศึกษาท่ีแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการขับรถแท็กซ่ีท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 และผูขับรถแท็กซ่ีท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการขับรถแท็กซ่ี

ท่ีแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 2. ปจจัยดานความรูเกี่ยวกับรถยนต, 

จิตสํานึกในการขับข่ีมีความสัมพันธในระดับตํ่า (r = 0.129, r = 0.376) กับพฤติกรรมการขับรถ

แท็กซ่ี และปจจัยดานการแขงขันในอาชีพมีความสัมพันธในระดับคอนขางสูง (r = 0.672) กับ

พฤติกรรมการขับข่ีรถแท็กซ่ี แตความรูเกี่ยวกับกฎหมายจราจรมีความสัมพันธในระดับตํ่า (r = 

0.059) กับพฤติกรรมการขับรถแท็กซ่ีอยางไมมีนัยสําคัญทาง 

 


