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ในยุคการสื่อสารไรพรมแดน
Cross - cultural Receiving of Thai Youth  and Thai Youth Ethics States

in Context of Borderless Communications

กติตภิมู ิ วเิศษศกัดิ์1)

Kittiphoom Visessak1)

Abstract

        This research aims to study the relationships between cross - cultural  receiving of Thai youth  and Thai

youth ethics states, analyses impacts of cross cultural receiving on Thai youth ethics problems including to

consider the ways to solve these  problems in context of borderless communications.

         Data collection using stratification random sampling method and 1,649 youth from 7 provinces in 4

regions including Bangkok being collected. The study used factors analysis technics and multi variate analysis

to considers impacts of cross cultural receiving(through multi medias), social disembedded, modernization,

consumerism, and child rearing practices on Thai youth ethics.

          The findings of this study were:

               1) Television and radio dependency , effective person , and hi-tech communication factors,which

were  some factors of modernization, were positive influence on  supportiveness.

              2) Love and support rearing practice had positive impact to appreciate and sincere, supportiveness

, and  moderate Factors.

              3) Pop music, European soccer programs had negative  relation on mediation on learn /work,and

supportiveness respectively.

              4) Social norms disembedded factors had negative influence on every  factors of youth ethics in this

study.

          This study suggested that:-

              1)  Parents and related organizations had to aware the negative impact of social norm disembeded

on youth ethics conditions, especially the generous mind factor which being effected by several independing

variables.

             2)  Consult and Inform youth to concern negative influences of Cross cultural factors , those are

European  soccer and pop music  on moderate factor and supportiveness factor.

              3)   Bearing love and support child rearing practice to insist negative social disembedded on youth

ethics  especially  on supportiveness , and also take care rearing practice.

             4)  Return to religious was the crucial solution to protest negative impact of  globalization including

cross culture - the world need "Promvihansi", according to Sulug Sivaragsa.

1) นกัวจิยัชำนาญการ ระดบั 8  สถาบนัทรพัยากรมนษุย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

Researcher, Human Resource Institute, Thammasat university
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บทนำ
ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)

เครอืขายและบรกิารโทรทศันระหวางประเทศ  มบีทบาท

อทิธพิลในการเผยแพรขอมลูขาวสารควบคไูปกบัการขดั

เกลาทางวฒันธรรม  เพือ่ใหเกดิการยอมรบัวฒันธรรมของ

ประเทศมหาอำนาจ  เจาของและผคูวบคมุสือ่ระดบัโลก

โดยที่โทรทัศนเปนเครื่องมือสำคัญในการถายทอด

วัฒนธรรม  ระบบคุณคาและศรัทธา  กระบวนการทาง

ความคิด  และที่สำคัญอยางยิ่งคือ การเผยแพรลัทธิ

บรโิภคนยิมสสูงัคมในสงัคมไทย  (รงัสรรค  ธนะพรพนัธ,ุ

2545)  ทำใหวัฒนธรรมขามชาติไหลบาเขาสูสังคม

ไทยอยางทวมทน  สงผลใหสงัคมไทยถอยหางจากสงัคม

ดัง้เดมิของตน  และเกดิการเปลีย่นแปลงทีส่ำคญั  การลมื

อดตี  และรากเหงาทางวฒันธรรมของตนเอง(ศรศีกัร วลัลิ

โภดม ,2546)  ทีส่ะทอนถงึความสำเรจ็ของวฒันธรรมขาม

ชาต ิ  โดยเฉพาะวฒันธรรมของสหรฐัอเมรกิา  ทีเ่ขามา

ครอบครองพื้นที่ทางวัฒนธรรม และจิตสำนึกของ

ประชาชน  ภายใตขบวนการทำให  วฒันธรรมทัว่โลกเปน

แบบอยางเดยีวกนั  (Standardization)  เพือ่เอือ้อำนวย

ตอระบบการผลติของอตุสาหกรรมขนาดใหญ ตามกรอบ

แนวคดิเสรนียิมใหม (Neo liberalism)  โดยใชขบวนการ

วฒันธรรมขามชาต ิ เปนเครือ่งมอืสำคญัในการชวยใหทนุ

นยิมโลกขยายตวัอยางตอเนือ่ง  ดวยการตอกย้ำ ผลติซ้ำ

ความคดิ  ความเชือ่ของคนในสงัคมใหเปนไปในทศิทาง

เดยีวกนั  (ววิฒันชยั  อตัถากร, 2547)

วัฒนธรรมขามชาติ โดยเฉพาะที่มาจากสหรัฐ

อเมรกิา  ทีเ่ขามาในสงัคมไทยไดทำใหสิง่ทีเ่ปนความดงีาม

หลายประการ  ในสังคมไทยถูกกระทบอยางใหญหลวง

บทคดัยอ

การศกึษานี ้มวีตัถปุระสงค เพือ่ศกึษาวเิคราะหความสมัพนัธของการเปดรบัวฒันธรรมขามชาตกิบัภาวะทาง

จรยิธรรมของเยาวชนไทย  และเพือ่วเิคราะหผลกระทบของการเปดรบัวฒันธรรมขามชาตทิืม่ตีอภาวะ หรอืปญหาทาง

จรยิธรรมเยาวชนไทย  รวมถงึวเิคราะหถงึแนวทางตาง ๆ  ในการแกปญหาเกีย่วกบัการเปดรบัวฒันธรรมขามชาต ิ และ

ปญหาจรยิธรรมของเยาวชนไทยในปจจบุนั ทีก่ารสือ่สารเปนไปอยางไรพรมแดน  ขอมลูทีใ่ชในการวจิยัเกบ็จากตวัอยาง

เยาวชนจาก  7  จงัหวดัใน  4  ภมูภิาค รวมทัง้กรงุเทพมหานคร  ดวยวธิกีารสมุตวัอยางจากชวงชัน้จำนวนรวม 1,649

คน  ผลการวจิยัพบวา  องคประกอบวฒันธรรมขามชาตใินเรือ่งเพลงปอป และองคประกอบรายการฟตุบอลสโมสร

ยโุรป  มอีทิธพิลเชงิลบอยางมนียัสำคญัตอองคประกอบการยดึถอืทางสายกลางในการเรยีนหรอืการทำงาน  และองค

ประกอบการชวยเหลอืเกือ้กลูตามลำดบั  สวนตวัแปรอสิระอืน่ ๆ   ทีม่นียัเชงิวฒันธรรมขามชาต ิ โดยเฉพาะองคประกอบ

การถอดถอยของบรรทดัฐานทางสงัคม  มคีวามสมัพนัธเชงิลบกบัองคประกอบจรยิธรรมทัง้  4  องคประกอบ  (ความ

สำนกึซาบซึง้และจรงิใจ)  การยดึถอืทางสายกลาง  ความใจกวางไมเอาเปรยีบ  และการชวยเหลอืเกือ้กลู)  ความใจ

กวางไมเอาเปรยีบ  เปนองคประกอบจรยิธรรมทีไ่ดรบัอทิธพิลจากตวัแปรอสิระตาง ๆ   มากกวาองคประกอบจรยิธรรม

ดานอืน่ๆ  คอื นอกจากไดรบัอทิธพิลเชงิลบจากความถอดถอยของบรรทดัฐานทางสงัคมแลว  ยงัไดรบัอทิธพิลจาก ความ

ถอดถอยของความสมัพนัธทางสงัคม  ความถอดถอยของความคาดหมายของบทบาททางเพศ  และการใชโทรศพัท

มอืถอื เพือ่ความโกเกทนัสมยั

องคประกอบดานความทนัสมยัคอื  การพึง่พาโทรศพัท และวทิย ุ ความเปนคนเกงและการสือ่ขอมลูแบบไฮเทค

ตางกม็คีวามสมัพนัธเชงิบวกตอการชวยเหลอืเกือ้กลู  สวนการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนนุ  มคีวามสมัพนัธเชงิบวก

กบัความซาบซึง้และจรงิใจ  และการยดึทางสายกลาง  ดวยขนาดความสมัพนัธทีส่งูกวาตวัแปรอืน่ๆ  ทัง้หมด  สวน

อบรมการเลีย้งดแูบบเอาใจใสดแูลมคีวามสมัพนัธทางบวกกบัการยดึถอืทางสายกลาง  แตมคีวามสมัพนัธเชงิลบกบัการ

ชวยเหลอืเกือ้กลู

การศกึษานีม้ขีอเสนอแนะทีส่ำคญั เชน สรางความตระหนกัถงึอทิธพิลเชงิลบของภาวะถอดถอยทางสงัคมใน

ดานตางๆทีม่ตีอภาวะจรยิธรรมของเยาวชนไทย โดยเฉพาะเรือ่งความใจกวางไมเอาเปรยีบทีไ่ดรบัอทิธพิลเชงิลบจาก

ตวัแปรอสิระหลายตวั และสงเสรมิการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนนุ เปนตน
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โดยเฉพาะเรือ่งทางศลีธรรม  จรยิธรรมตางๆ  ทีเ่สือ่มถอย

ลง ทีเ่หน็ไดชดัเจนทีส่ดุ คอื เรือ่งทางเพศ  ความรนุแรง

และความฟุงเฟอฟุมเฟอยในนามของความทันสมัยที่ได

เบยีดแทรกใหสถาบนั  คณุคาทีด่งีามในสงัคมไทย  สัน่

คลอนและเริม่เลอืนหายไป  การทำหนาทีใ่นการบมเพาะ

ทางวฒันธรรม  ศลีธรรมจรรยาทีด่งีามของสถาบนัครอบ

ครวั  โรงเรยีน  และสถาบนัทางศาสนา  รวมชมุชน  ถกู

ทำใหออนลาลงอยางเหน็ไดชดั  จากสถติเิรือ่งคณุธรรม

จรยิธรรมประเทศไทยอยใูนลำดบัที ่ 33  เปนลำดบัต่ำกวา

ฟลปิปนส  จนี  และเมก็ซโิก  (มตชินรายวนั, 19 มนีาคม

2550)

แนวความคดิทีเ่กีย่วของ

อุตสาหกรรมวัฒนธรรม การครอบงำและความเสื่อม

การเขามาของวฒันธรรมขามชาต ิ โดยเฉพาะของ

สหรฐัอเมรกิา เขาสสูงัคมไทย และสงัคมอืน่ ๆ  ทัว่โลก

เปนไปอยางมเีจตนาเพือ่ครอบครองพืน้ทีท่างวฒันธรรม

และจติสำนกึของประชาชน  เพือ่ใหวฒันธรรมทัว่โลก มี

แบบอยางเดยีวกนัทัง้หมด   เพือ่เอือ้อำนวยตอระบบการ

ผลติแบบอตุสาหกรรมขนาดใหญ  โดยมวีฒันธรรมขาม

ชาต ิ เปนเครือ่งมอืสำคญัในการชวยใหทนุนยิมโลกขยาย

ตวัอยางตอเนือ่ง

ขบวนการขับเคลื่อนการขยายตัวของทุนนิยมโลก

แบบใหม  ดำเนินตามกรอบแนวคิดเสรีนิยมใหม (Neo

Liberalism)   ทีม่อีทิธพิลในการครอบงำเศรษฐกจิโลกใน

การขยายกำไร   ขยายตวัไดดวยขบวนการทางวฒันธรรม

ขามชาต ิ โดยมบีรรษทัขามชาต ิและสือ่ตางๆ  รวมกนั

ผลิตซ้ำวัฒนธรรมบริโภค  และเลื่อมใสในการสราง

วฒันธรรม  วถิคีดิ  และความเชือ่แบบตะวนัตก  เปนการ

ใช "ทนุวฒันธรรม" อยางผลติซ้ำ เพือ่สนบัสนนุสะสม "ทนุ

กายภาพ"  และความสัมพันธทางการผลิตใหสังคมทุน

นยิม   โดยมเีครอืขายสือ่ระดบัโลก  เชนการสือ่สารผาน

ดาวเทยีม  ชวยตอบสนองทนุนยิมโลกาภวิตัน  ใหเปนไป

อยางสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และกอใหเกิดปฏิสัมพันธ

ระหวางวฒันธรรมภายนอกกบัภายในชมุชนอยางเขมขน

อยางไมเคยมมีากอน

วฒันธรรมกลายเปนสนิคาเศรษฐกจิทีส่ำคญั โดยที่

สหรฐัอเมรกิาเปนผสูงออกสนิคาวฒันธรรมรายใหญของ

โลก การครอบงำโดยสหรัฐอเมริกาในการขยาย

วฒันธรรมเหน็ไดจากภาพยนตร  ดนตร ีรายการโทรทศัน

และอาหารจานดวน  ซึง่เตม็ไปดวยการวาดภาพใหเหน็วถิี

ชีวิตของการบริโภค  และความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม

และสือ่ผานไปยงัผคูนในชมุชนตางๆ  อยางกวางขวาง  ที่

สงผลทำใหผูคนดูดซับความรุนแรง  และความฟุงเฟอ

(ววิฒันชยั  อตัถากร, อางแลว)

ฮอรไคเมอร  และอดอรโน ได วพิากษอตุสาหกรรม

วัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกาวา ไมใชสิ่งสรางสรรคอันมี

แรงบันดาลใจมาจากคุณคาอันสูงสงทางดานศิลปะ

จนิตนาการ  ความเปนอสิระของงานศลิป และสิง่บมเพาะ

ความเปนมนุษยชาติ แตเปนกระบวนการที่ทำหนาที่

กำหนด และครอบงำความสมัพนัธในสงัคม ซึง่อกีนยัหนึง่

ก็คือปญหาการขูดรีดธรรมชาติและมนุษย ฉะนั้นการ

กลาวถงึวฒันธรรมในความหมายของอดอรโน  และ ฮอร

ไคเมอร  คอืสิง่ทีข่ดัแยงกบัวฒันธรรม  ความขดัแยงนีไ้ด

ทำใหนักคิดทั้งสองเรียกคุณลักษณะของวัฒนธรรมนี้วา

"อตุสาหกรรมวฒันธรรม"  (cultural industry)  ซึง่จะเกีย่ว

ของกับเทคโนโลยีที่กระบวนการผลิตของมันสามารถใช

เปนเครื่องมือในการสรางมายาคติทางดานอุดมการณ

การครอบงำ  และการควบคมุทางสงัคม  จนในทีส่ดุมนั

ทำใหเราตกอยใูนกบัดกัของ "การลอลวงมวลชน"   (mass

deception)  ทีท่ำใหเรามสีำนกึทีผ่ดิพลาดตอสิง่ตาง ๆ   ใน

พื้นทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม  ดวยเหตุนี้

อตุสาหกรรมวฒันธรรม  คอืสภาวการณทางวฒันธรรมที่

เกิดขึ้นในสังคมทุนนิยม  เมื่อมีการใชสื่อในฐานะที่เปน

"วธิกีารสำหรบัการใชมนตเสนหตอจติสำนกึ"  ดวยเหตผุล

หลักสองประการ คือ 1) กระบวนการผลิตซ้ำทาง

เทคโนโลย ี ทัง้ภาพยนตร  และโทรทศัน  ไดขยายอตุสาห

กรรมความบันเทิงเขากับรูปแบบวัฒนธรรมจนสามารถ

ควบคมุจติสำนกึของเราในระดบัทีส่ามารถจงูใจเรา  ครอบ

งำเราไปในทิศทางที่มันตองการ  2) ความแตกแยก

ระหวางวัฒนธรรมและสินคาที่สาธารณชนบริโภคนั้น

เกดิจากการผลติซ้ำ  โดยการใชเครือ่งจกัรกล  และการ

ลอกเลียนแบบ  ซึ่งไดทำลายคุณคาทางสุนทรียศาสตร

และกลิ่นไอของวัฒนธรรมชั้นสูง

อุตสาหกรรมวัฒนธรรมจึงเปนสิ่งหลอกลวงอยู

ตลอดเวลา  ดวยสิง่ทีม่นัทำใหเกดิความพงึพอใจอยางไม

มทีีส่ิน้สดุ ดวยสิง่ทีล่อตาลอใจ  ทกุสิง่ทกุอยางเกดิจากการ
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หลอมรวมวัฒนธรรมและความบันเทิงเขาดวยกันซึ่งไม

เพียงแตทำใหวัฒนธรรมเสื่อมลงเทานั้นแตทำใหความ

บนัเทงิกลายเปนเรือ่งประเทอืงปญญา อยางไมอาจหลกี

เลีย่งได (เกษม เพญ็ภนินัท, 2550)

สวนการผดุขึน้ของ "คลืน่เกาหล"ี   ภายหลงัวกิฤต

เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียเมื่อป 2540 เปนผลจาก

กระบวนการผลติดานนโยบายของรฐับาลเกาหล ี ทีม่ยีทุธ

ศาสตรทางเศรษฐกจิ การเมอืง วฒันธรรม  ทีเ่ปนไปอยาง

ถอนรากถอนโคน เพื่อใหสามารถหลุดพนจากภาวะ

วกิฤต รวมทัง้เปนผลของการปรบัตวัของเทคโนโลยเีขาสู

ยคุดนตรดีจิติอลของอตุสาหกรรมดนตรใีนเกาหล ี  ภาย

ใตการปรับโครงสรางการผลิตของอุตสาหกรรมบันเทิง

เกาหลทีีเ่ปนไปอยางถอนรากถอนโคนเชนกนั   เพือ่ตอบ

โตกบักระแสกดดนัของทนุนยิมโลกทีก่ระทำตอระบบทนุ

นยิมในเอเชยี ทีม่ขีนาดเลก็  และออนแอกวา (อบุลรตัน

ศริยิวศกัดิ,์ 2549)  โดยทีเ่กาหล ีกไ็ดใชทนุวฒันธรรมของ

ตน  เปนเครือ่งมอืสำคญัในฐานะเปนแนวรกุสวนหนา  ที่

ทำใหเกิดการขยายตัว  และการครอบงำของทุนใน

ภมูภิาคเอเชยี หรอืเอเชยีภวิตัน  (Asianization)  ทีเ่มือ่

พจิารณาในภาพรวมแลวกม็ลีกัษณะการทำงานทีไ่มตาง

จากโลกาภวิตัน  เพยีงแตมขีอบเขตทีจ่ำกดักวามาก  และ

ทุนวัฒนธรรมในเอเชียภิวัตนนี้กำลังแขงขันกับแบรนด

สนิคาวฒันธรรม เชน  ดสินยีแลนด  ไทม - วอรเนอร CNN

และ ฮอลลวีดู  โดยมแีบรนดใหม  และแบรนดใหญทีใ่ช

ชือ่วา "เอเชยีปอป"  ทีร่วมเอาสนิคาวฒันธรรมจากญีป่นุ

ไตหวนั และจนี เขาดวยกนั (อบุลรตัน ศริยิวุศกัดิ,์ อาง

แลว)

สังคมหลังสมัยใหมและกระบวนการถอดถอย

ในสังคมหลังสมัยใหม ตามทัศนะของโบดิยารด

(Baudrillard)  เปนสงัคมทีเ่ตม็ลนไปดวยขอมลู  มตีลาด

แบบหลังทุนนิยมที่ไดรับเงินสนับสนุน จากสื่อประเภท

ตางๆ  เชน เคเบิล้ทวี ี วดีโีอ  หนงัสอื  นติยสาร  และ

หนงัสอืพมิพ  ทำใหโลกเตม็ไปดวยขอมลูขาวสาร จนไม

สามารถแยกแยะขอมูลที่นำเสนอผานหนาหนังสือพิมพ

ในวนัหนึง่ๆได  ความทนัสมยัอนัเกดิจากการเปลีย่นแปลง

ของเทคโนโลยีการสื่อสาร แฟชั่น สวนสนุกขนาดใหญ

(Theme park)  ภาพวาดบนกำแพง (Graffiti)  หรอืวถิี

ชวีติยคุหลงัอตุสาหกรรม  ไดเปลีย่นสภาพสงัคมจากยคุ

สมยัใหม (Modernity) ไปสสูงัคมหลงัสมยัใหม ทีว่ฒันธรรม

ผบูรโิภคเกดิการผสมผสาน  ไมแบงแยกระหวางศลิปะชัน้

สูงและชั้นต่ำ  ระหวางความลึกซึ้งกับความผันผวน

ระหวางสิง่ทีม่มีลูคาในเชงิวัฒนธรรม กบัสนิคาทีว่างขาย

ทัว่ไปในตลาด  ระหวางรปูสญัญะ และความหมายสญัญะ

(Signifier and Signified)   ซึง่ปจจยัตางๆ  เหลานี ้ ครัง้

หนึง่เคยแยกออกจากกนัและเปนสภาพสงัคมทีว่ฒันธรรม

ไมไดถูกจำกัดใหคงรูปแบบเดิมไวเชนที่เคยเปนมาเกา

กอน  แตวัฒนธรรมมีบทบาทในชีวิตประจำวันในการ

เลอืกซือ้สนิคา  การผลติสนิคาทางการตลาด  ในวชิาชพี

และชวีติการทำงาน (วงษหทยั ตนัชวีะวงศ, 2549)

สวนในเชงิกระบวนการนัน้  ธรียทุธ  บญุม ี (2546)

ไดวเิคราะหสงัคมหลงัสมยัใหมหรอื สงัคมหลงัอตุสาหกรรม

วา โดยทศิทางใหญๆ   จะเปนการยอนกระบวนการยดึตรงึ

มนษุย เปนการถอดถอย  (disembedded)  ซึง่มสีองสวน

คอื  ถอด จากกรอบตาง ๆ  และ ถอย ใหพนจากสิง่ทีย่ดึ

ตรงึไวไมวาจะเปนทองถิน่ ประเทศชาต ิองคกร หรอืสถาบนั

ตาง ๆ

กระบวนการยึดตรึง และถอดถอยของมนุษยใน

ศตวรรษที่ 20 -21  เปนศตวรรษที่นำพามนุษยใหพน

และละเลกิกรอบจำกดัในทกุ ๆ  ดาน โดยทีน่กัสงัคมวทิยา

และนกัปรชัญาสวนหนึง่มคีวามเหน็วา  การเปลีย่นแปลง

ของยุคหลังอุตสาหกรรม  ยุคขาวสาร  ยุคโลกาภิวัตน

จะสงผลสะเทอืนตอมนษุยมากทีส่ดุกวาทกุยคุสมยัในประ

วัติศาสตรทั้งหมดที่ผานมา โดยสรุปก็คือมนุษยในยุค

อตุสาหกรรมหรอืยคุกอนอตุสาหกรรมเปนมนษุยทีอ่ยกูบั

ความผกูพนั (embeddedness) มนษุยมคีวามผกูพนัใกล

ชดิ ชมุชนเคยมสีทิธิก์ำหนดพฤตกิรรม สรางความสมัพนัธ

ทางอารมณความรูสึกของบุคคล แตในยุคหลังสมัยใหม

จะไมมใีครแมแตครอบครวัใกลชดิทีจ่ะควบคมุพฤตกิรรม

คนได ในยุคสมัยใหมคนถือวาสังคมมีความสำคัญที่

จะประเมินสถานะของบุคคล แตในโลกาภิวัตนสถานะ

บุคคลอาจดอยกวาสถานะการงาน คนเนนการหาอัต

ลกัษณโดยผานการบรโิภคสนิคา  รปูแบบการดำเนนิชวีติ

ทีห่ลากหลายมากกวาจะรวูาใครเปนใครในสงัคม

บรโิภคนยิม (Consumism)

ระบบทุนนิยมไดสรางกระแสบริโภคนิยมขึ้น และ

สามารถเห็นผลไดชัดเจน ในบริบทพื้นที่เมือง  บริโภค
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นยิม  เปนกระแสทีใ่หความสำคญักบัวตัถใุนฐานะทีว่ตัถุ

เปนสินคาที่คนตองบริโภค และผลักดันใหมนุษยจำเปน

ตองบริโภคตลอดเวลา  เพื่อกระตุนใหเกิดเม็ดเงินไหล

เวยีน ในระบบเศรษฐกจิ  มนษุยในกรอบของบรโิภคนยิม

จึงอยูในสถานะของ "นักบริโภค" เพื่อชวยใหการสะสม

กำไรของระบบทุนนิยมเติบโตอยูตลอดเวลา

         ความซับซอนของการบริโภค ไมไดอยูที่การ

บริโภคเองแตอยูที่ "สัญญะ"  หรือสิ่งที่การบริโภคนั้น

หมายถงึ  การบรโิภคโดยแทจรงิแลว  ไมไดเกีย่วของกบั

สนิคาหรอืวตัถโุดยตรงหากแตเกีย่วของกบัการทีส่นิคาดงั

กลาวเปนสัญญะของอีกสิ่งหนึ่ง การบริโภคเปนการ

กระทำอยางเปนระบบในการจัดการ (ดำเนินการปฏิบัติ

การ)  กบั สญัญะ กลาวคอืในอดุมการณแบบบรโิภคนยิม

สนิคาหรอืวตัถไุมไดหมายถงึสถานภาพหรอืวถิชีวีติหนึง่

ทีอ่ยนูอกเหนอืตวัของมนั และทีส่ำคญัคอืสนิคาและหนาที่

ในการเปนสัญญะเชื่อมโยงกับสายสัมพันธที่ไมมีเหตุผล

หรอืกฎเกณฑ แตไดถกูทำใหดเูปนเรือ่งทีเ่ปนไปอยางเปน

ธรรมชาต ิ ทีค่นในสงัคมตางกเ็หน็พองตองกนั  เชนเดยีว

กับที่ โรลองด บารตส (Roland Barthes)  ที่นำเสนอ

ทฤษฎเีกีย่วกบัมายาคต ิ(Mythologies)  ทีเ่สนอวา สญัญะ

ซึง่ประกอบดวยวตัถแุละความหมาย เบือ้งตนนัน้  แทจรงิ

แลวจะผนวกความหมายทางวฒันธรรมเขาไปอกีชดุหนึง่

และความหมายทางวฒันธรรมนีจ้ะทำหนาทีเ่สมอืนความ

หมายโดยนัย (connotation) ซึ่งมีอิทธิพลอยางมากตอ

การรบัร ูและการสงตอขาวสาร (สรุเดช  โชตอิดุมพนัธ,

2549)

ตวัอยางทีเ่หน็ไดชดัของความเชือ่มโยงกนัอยางไร

เหตผุลหรอืกฎเกณฑแตไดถกูทำใหเสมอืนเปนเรือ่งทีเ่ปน

ไปอยางเปนธรรมชาติของสินคา  และหนาที่การเปน

สญัญะของตวัสนิคานัน้ทีส่ือ่ไปถงึวถิชีวีติแบบหนึง่ หรอื

สถานภาพแบบหนึ่งที่อยูนอกเหนือตัวสินคาเอง  ไดแก

โทรศัพทมือถือ  ที่ในอดีตโทรศัพทมือถือนั้นไมไดมีกัน

แทบทกุคนเหมอืนในปจจบุนั  การมโีทรศพัทมอืถอื ไม

ไดมเีพราะเปนความจำเปนอยางยิง่ยวดทีจ่ะตองใชในการ

ตดิตอสือ่สาร  หากแตเปนไปเพือ่เสรมิบารม ี หรอืความ

โกเก  และเปนตวัแทนของชวีติสมยัใหมทีเ่รงรบี  และไม

ผกูตดิอยกูบัสำนกังาน หรอืสถานทีห่นึง่ๆ

 วธิดีำเนนิการวจิยั
การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมของ

เยาวชนใชแบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบั  ภาวะทนั

สมยั  ภาวะถอดถอยทางสงัคม  ภาวะบรโิภคนยิม หรอื

การบรโิภคเชงิสญัญะ  การอบรมเลีย้งด ู การเปดรบัสือ่

วัฒนธรรมขามชาติ และความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรม

ภาวะจรยิธรรม  ซึง่เปนเครือ่งมอืทีส่รางขึน้เปนมาตรวดั

แบบ Likert scale  ทีผ่านการวเิคราะหคาความเชือ่มัน่

ของขอคำถามรายขอ  กระทำเปน  3    ขัน้ตอน  ขัน้ตอน

แรก  การสมุตวัอยาง  เปนการสมุจงัหวดัตวัอยางจาก  4

ภาค ๆ  ละ 2  จงัหวดั  โดยกำหนดใหกรงุเทพมหานคร

ตกเปนตวัอยางดวย  รวม  7  จงัหวดั  ขัน้ตอนที ่ 2  เปน

การสมุอำเภอ  จงัหวดัละ  3 - 5  อำเภอ  แลวแตขนาด

ของจงัหวดั  โดยกำหนดใหอำเภอเมอืงตกเปนตวัอยาง

และสมุเลอืกอำเภออืน่ ๆ  ในแตละจงัหวดั  การเกบ็ขอมลู

จะเกบ็ขอมลูทัง้ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล

กลมุตวัอยางทีส่มุไดมอีายรุะหวาง 14 -26  ป รวม

1,649  คน การวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหองค

ประกอบและนำองคประกอบที่ไดมาวิเคราะหความแปร

ปรวนพหคุณู เพือ่ทำนายองคประกอบตางๆ

ผลการวิเคราะห
ผลจากการวเิคราะหความแปรปรวน  เพือ่ทำนาย

องคประกอบจรยิธรรมพบวา  ภาวะถอดถอยทางสงัคม

ทัง้  4  องคประกอบอนัไดแก  การถอดถอยของความ

สัมพันธทางสังคม  การถอดถอยของความคาดหมาย

บทบาททางเพศ  ความถอดถอยของบรรทัดฐานทาง

สงัคม  และความถอดถอยของสถาบนัครอบครวั  มคีวาม

สัมพันธเชิงลบ  อยางมีนัยสำคัญตอองคประกอบ

จรยิธรรม  โดยเฉพาะความถอดถอยของบรรทดัฐานทาง

สงัคม  มอีทิธพิลเชงิลบตอองคประกอบจรยิธรรมทัง้  4

ดาน  (คือ ความสำนึกซาบซึ้งและจริงใจ  การยึดทาง

สายกลาง  ความใจกวางไมเอาเปรยีบ  และการชวยเหลอื

เกื้อกูล)  ในขณะที่ความถอดถอยของความคาดหวัง

บทบาททางเพศ  และความถอดถอยของความสัมพันธ

ทางสงัคม  ตางกม็คีวามสมัพนัธเชงิลบตอความใจกวาง

ไมเอาเปรยีบ  สวนความถอดถอยของสถาบนัครอบครวั

มีอิทธิพลเชิงลบตอความซาบซึ้งและจริงใจ  และความ

ชวยเหลอืเกือ้กลู  องคประกอบบรโิภคนยิม  ไดแก  การ
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ใชโทรศพัทมอืถอื  เพือ่ความโกเกทนัสมยั  มอีทิธพิลทาง

ลบตอความใจกวางไมเอาเปรียบ และการใชสินคาตรา

ยีห่อตางประเทศ  มอีทิธพิลทางลบตอความซาบซึง้จรงิ

ใจ  ในสวนขององคประกอบการพึง่พาโทรทศัน และวทิยุ

ความเปนคนเกง  และการใชสือ่ขอมลูขาวสารไฮเทค  ตาง

กม็อีทิธพิลทางบวกตอความชวยเหลอืเกือ้กลู

การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน  มีความสัมพันธเชิง

บวก กบัความซาบซึง้จรงิใจ และการยดึถอืทางสายกลาง

สวนการเลีย้งดแูบบเอาใจใสดแูล  มคีวามสมัพนัธทางบวก

กบัการยดึทางสายกลาง  แตมคีวามสมัพนัธเชิงลบกบัการ

ชวยเหลอืเกือ้กลู

ประเดน็ทีน่าสงัเกต  กค็อื  องคประกอบความใจ

กวางไมเอาเปรียบไดรับอิทธิพลเชิงลบจากตัวแปรอิสระ

หลายตวั  ไดแก  ความถอดถอยของบรรทดัฐานทางสงัคม

ความถอดถอยของความสัมพันธทางสังคม  ความถอด

ถอยของความคาดหมายบทบาททางเพศ  และการใช

โทรศัพทมือถือ  เพื่อความโกเกทันสมัย และไมมีองค

ประกอบใด ๆ  ทีม่อีทิธพิลเชงิบวกตอความใจกวางไมเอา

เปรยีบ

การวเิคราะหองคประกอบของภาวะทนัสมยั

จากการวเิคราะหสหสมัพนัธระหวางตวัแปร ภาวะ

ทนัสมยัทัง้  22  ตวั  ซึง่เปนตวับงชี ้ภาวะความทนัสมยั

พบวา แมททริกซสหสัมพันธของตัวแปรดังกลาวนี้แตก

ตางจากแมททรกิซ เอกลกัษณอยางมนียัสำคญัทางสถติิ

เนือ่งจาก คาสถติ ิBartlett's test of Spericity มคีวามนา

จะเปนที่ระดับนัยสำคัญ .00  และตัวแปรชุดนี้มีความ

สัมพันธกันระดับสูง เหมาะที่จะนำไปวิเคราะหองค

ประกอบเชงิสำรวจได เนือ่งจาก คาดชัน ีKaiser Meager

- Olkin Measure of Sampling Adequacy  มคีาเขาใกล

1  คอื เทากบั 0.897  เมือ่วเิคราะหองคประกอบเชงิสำรวจ

ตารางที่ 1 การวิเคราะหองคประกอบของภาวะทันสมัย

                    ภาวะทนัสมยั Eigen values % of Variance

องคประกอบที ่1 : การมงุอนาคต 3.493 15.877

องคประกอบที ่2 : การพึง่พา TV และวทิยุ 3.149 14.314

องคประกอบที ่3 : เปนคนเกง 2.817 12.803

องคประกอบที ่4 : การพึง่พาเทคโนโลยขีอมลูขาวสาร 2.726 12.391

องคประกอบที ่ 5 : ชอบชวีติแบบเมอืง 1.968 8.945

ของภาวะความทนัสมยัจากชดุตวัแปรทัง้ 24 ตวั  ดงักลาว

พบวาน้ำหนักองคประกอบของชุดตัวแปร ดังกลาวมีคา

เปนบวก  ซึง่ภาวะทนัสมยั สามารถจดัเปน 5 องคประกอบ

รายละเอยีดแสดงในตารางที ่1

การวิเคราะหองคประกอบของภาวะถอดถอยทาง

สงัคม (Social disembedded)

จากการวเิคราะหสหสมัพนัธ ระหวางตวัแปร  การ

ถอดถอยทางสงัคม (Social disembeded)  ทัง้ 18  ตวั

ซึง่เปนตวับงชีภ้าวะถอดถอยเชงิสงัคมในมติติาง ๆ   พบวา

แมททรกิซสหสมัพนัธของตวัแปร ดงักลาว  แตกตางจาก

เมตริกซเอกลักษณอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

เนือ่งจากมคีาสถติ ิBarhett's Test of Spericity  มี

คาความนาจะเปนทีร่ะดบันยัสำคญั .00  และตวัแปรชดุ

นี้มีความสัมพันธกันในคาดัชนี  Kaiser-Meyer-Olkin

Measure of Sampling - Adequacy  มคีาเขาใกล 1 มาก

คอื เทากบั  0.934 เมือ่วเิคราะหองคประกอบเชงิสำรวจ

ของภาวะถอดถอยเชงิสงัคม  จากชดุตวัแปรทัง้ 18 ตวั  ดงั

กลาว  พบวา  น้ำหนกัองคประกอบของชดุตวัแปรดงักลาว

มคีาเปนบวก  ซึง่ภาวะถอดถอยเชงิสงัคม  สามารถจดัเปน

4  องคประกอบรายละเอยีดแสดงในตารางที ่2

การวเิคราะหองคประกอบเกีย่วกบับรโิภคนยิม

จากการวเิคราะหสหสมัพนัธ  ระหวางตวัแปร เรือ่ง

การบริโภคนิยม  จำนวน  18  ตัว  ซึ่งเปนตัวบงชี้

ภาวะบรโิภคนยิมของเยาวชนไทยพบวา  แมททรกิซสห

สัมพันธของตัวแปรดังกลาวนี้  แตกตางจากแมททริกซ

เอกลักษณอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ  เนื่องจากคาสถิติ

Bartlett's test of Spericity มคีาความนาจะเปนระดบันยั

สำคญันอยกวา  .00  และตวัแปรชดุนีม้คีวามสมัพนัธกนั

ในระดบัสงูมาก  เหมาะทีจ่ะนำไปวเิคราะหองคประกอบ
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เชงิสำรวจ  เนือ่งจากคา Kaiser-Meyer-Olkin Measure

of Sampling Adequacy  มคีาเขาใกล  1  คอื เทากบั

0.944 เมื่อวิ เคราะหองคประกอบเชิงสำรวจของ

ภาวะบรโิภคนยิม  จากชดุตวัแปรทัง้  18  ตวั  นัน้  พบวา

น้ำหนกัองคประกอบของชดุตวัแปรดงักลาว  มคีาเปนบวก

ซึง่ภาวะบรโิภคนยิมของเยาวชนไทยดงักลาว  สามารถ

จดัเปน 3 องคประกอบ รายละเอยีด แสดงในตารางที ่ 3

การวเิคราะหองคประกอบการอบรมเลีย้งดู

จากการวเิคราะหสหสมัพนัธระหวางตวัแปรทัง้  24

ตวั  ทีเ่ปนตวับงชีล้กัษณะการเลีย้งด ู  และการอบรมสัง่

สอนของพอแมผูปกครองตอเยาวชนไทย พบวา

แมทรกิซสหสมัพนัธของตวัแปรดงักลาวนี ้ แตกตางจาก

เมตรกิซเอกลกัษณ  อยางมนียัสำคญัทางสถติ ิเนือ่งจาก

คาสถติ ิBartlett's Test of Sphericity มคีาความนาจะเปน

ทีร่ะดบันยัสำคญันอยวา .00   และตวัแปรชดุนีม้คีวาม

สมัพนัธกนัในระดบัสงูมาก  มคีวามเหมาะสมทีจ่ะนำไป

วเิคราะหองคประกอบเชงิสำรวจ  เนือ่งจากคา Kaiser-

ตารางที ่  2 การวเิคราะหองคประกอบภาวะถอดถอยทางสงัคม

                    ภาวะความถอดถอยเชงิสงัคม Eigen values % of Variance

องคประกอบที ่ 1 : ภาวะถอดถอยของความสมัพนัธเชงิสงัคม 4.549 21.660

องคประกอบที่ 2 : ภาวะถอดถอยของความคาดหวังของบทบาททางเพศ 3.443 16.395

องคประกอบที ่ 3 : ความถอดถอยเชงิบรรทดัฐานสงัคม 2.732 13.001

องคประกอบที่ 4 : ความถอดถอยของความสัมพันธในครอบครัว 2.680 12.762

ตารางที ่  3  การวเิคราะหองคประกอบเกีย่วกบับรโิภคนยิม

                      ภาวะบรโิภคนยิม Eigen values % of Variance

องคประกอบที ่ 1 : การบรโิภคสนิคาตางประเทศเพือ่ความโกเก 5.995 33.306

องคประกอบที ่ 2 : การใชโทรศพัทมอืถอืเพือ่ความทนัสมยั 3.420 19.001

องคประกอบที ่3:  ความตองการสิง่ตางๆ เพิม่ขึน้ 2.686 14.924

ตารางที ่  4  การวเิคราะหองคประกอบการอบรมเลีย้งดู

                          อบรมเลีย้งดู Eigen Values % of variance

องคประกอบที ่ 1: การเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนนุ  7.492  31.217

องคประกอบที ่ 2 : การเลีย้งดแูบบเอาใจใสดแูล  7.37  30.707

องคประกอบที ่ 3 : การเลีย้งดแูบบควบคมุ  2.032  8.465

Meyer - Olkin Measure of Sampling Adequacy  มคีา

เขาใกล 1  คอืเทากบั  0.952  เมือ่วเิคราะหองคประกอบ

เชงิสำรวจของการอบรมเลีย้งดจูากชดุตวัแปรทัง้  24  ตวั

ดงักลาวพบวา  น้ำหนกัองคประกอบของชดุตวัแปรตางๆ

ดงักลาว  มคีาเปนบวก  ซึง่การอบรมเลีย้งด ู สามารถจดั

ไดเปน  3  องคประกอบ  รายละเอยีดแสดงดงัตารางที ่ 4

การวเิคราะหองคประกอบวฒันธรรมขามชาติ

จากการวิเคราะหสหสัมพันธระหวางตัวแปร สื่อ

วฒันธรรมขามชาตทิัง้  26  ตวั  ซึง่เปนสือ่วฒันธรรมขาม

ชาตใินรปูแบบตางๆ  (ภาพยนตร  ดนตร ีกฬีา)  พบวา

แมททรกิซ สหสมัพนัธของตวัแปรดงักลาวนี ้แตกตางจาก

แมททรกิซ เอกลกัษณอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิเนือ่งจาก

คาสถติ ิBartlett's Test of Spericity มคีาความนาจะเปน

ระดับนัยสำคัญนอยกวา .00  และตัวแปรชุดนี้มีความ

สัมพันธกันในระดับสูงเหมาะที่จะนำไปวิเคราะหองค

ประกอบเชงิสำรวจ   เนือ่งจากคาดชันี ้Kaiser Meyer -

Olkin Measure of Sampling Adequacy มคีาเขาใกล 1
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คอื เทากบั 0.899  เมือ่วเิคราะหองคประกอบเชงิสำรวจ

ของสื่อวัฒนธรรมขามชาติ จากชุดตัวแปรทั้ง  26  ตัว

ดังกลาว  พบวา น้ำหนกัองคประกอบของชดุตวัแปรนี ้มี

คาเปนบวก  ซึง่ (สือ่)  วฒันธรรมขามชาตนิีส้ามารถจดั

เปน  6  องคประกอบ  รายละเอยีดแสดงในตาราง  5

การวเิคราะหองคประกอบทางจรยิธรรม

จากการวเิคราะหสหสมัพนัธระหวางตวัแปร 22 ตวั

ซึง่เปนตวับงชีถ้งึจรยิธรรมในมติติาง ๆ  ของเยาวชนไทย

พบวาแมททรกิซสหสมัพนัธของตวัแปรดงักลาวนี ้ แตก

ตางจากแมททริกซเอกลักษณอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

เนือ่งจากคาสถติ ิBartlett's test of Sphericity  มคีาความ

นาจะเปนทีร่ะดบันยัสำคญันอยกวา .00 และตวัแปรชดุนี้

มคีวามสมัพนัธกนัสงูมาก  เหมาะทีจ่ะนำไปวเิคราะหองค

ประกอบเชงิสำรวจได  เนือ่งจากคา Kaiser - Meyer -

Olkin Measure of Sampling Adequacy มคีาใกล 1  คอื

เทากบั  0.948  เมือ่วเิคราะหองคประกอบเชงิสำรวจของ

ภาวะจรยิธรรมของเยาวชนไทยจากชดุตวัแปรทัง้  22  ตวั

พบวาน้ำหนักองคประกอบของชุดตัวแปรดังกลาว มีคา

เปนบวก  ซึง่ภาวะทางจรยิธรรมของเยาวชนไทย ทีไ่ดจาก

การวิเคราะหองคประกอบนี้ สามารถจัดเปน 4 องค

ประกอบ รายละเอยีดแสดงในตาราง  6

สรุปผลการวิเคราะห
ผลการวเิคราะหความแปรปรวนเชงิพหแุสดงในตาราง

ที ่7 ถงึ 10

ความสมัพนัธของการเปดรบัวฒันธรรมขามชาตใิน

รูปของการเปดรับรายการตางๆ  ที่มี เนื้อหาของ

วัฒนธรรมขามชาติ  อันไดแก  ภาพยนตรเอเชียตะวัน

ออก  รายการเพลงที่มีแนวทางดนตรีแบบตะวันตก

รายการกีฬาแนวตะวันตก  รายการกีฬาแนวอเมริกัน

รายการเพลงปอป  ภาพยนตรฮอลลวีดู  ผานสือ่โทรทศัน

เคเบิล้ทวี ี และสือ่วทิย ุ กบัความคดิเหน็เชงิจรยิธรรมของ

เยาวชนไทย  ทัง้สีด่าน  ในการศกึษานีพ้บวา องคประกอบ

วฒันธรรมขามชาต ิ 2  องคประกอบ  คอื  รายการเพลง

ปอป  และรายการฟตุบอลสโมสรยโุรป มคีวามสมัพนัธ

กบัองคประกอบเชงิจรยิธรรม  2  องคประกอบ  คอื  การ

ยดึทางสายกลางในการเรยีน / การทำงาน  และการชวย

เหลอืเกือ้กลูตามลำดบั  อยางมนียัสำคญัทางสถติ ิ(ตาราง

ที ่8 และตารางที ่10 ตามลำดบั)

องคประกอบหรือตัวแปรอิสระอื่น ๆ ที่มีความ

สัมพันธกับภาวะจริยธรรมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ไดแก  การถอดถอยทางสงัคม  โดยเฉพาะในเรือ่งความ

ถอดถอยของบรรทดัฐานทางสงัคม  ทีม่คีวามสมัพนัธกบั

ตารางที ่ 5  การวเิคราะหองคประกอบวฒันธรรมขามชาติ

              วฒันธรรมขามชาติ Engen Values % of variance

องคประกอบที ่1:  เพลงแนวตะวนัตก  3.641  14.003

องคประกอบที ่2 :  ฟตุบอลยโุรป  3.427  13.179

องคประกอบที ่3 :  กฬีาแนวตะวนัตก  3.204  12.323

องคประกอบที ่4 : เพลงปอป  2.972  11.432

องคประกอบที ่5 :  กฬีาแนวอเมรกินั  2.742  10.548

องคประกอบที ่6 :  ภาพยนตเอเซยีตะวนัออก  1.992  7.662

ตารางที ่  6  การวเิคราะหองคประกอบทางจรยิธรรม

                   ภาวะจรยิธรรม Engen Values % of variance

องคประกอบที ่1:  ความสำนกึซาบซึง้จรงิใจ  5.779  26.267

องคประกอบที ่2 :  การยดึทางสายกลาง  3.293  14.966

องคประกอบที ่ 3 : ความใจกวางไมเอาเปรยีบ  2.849  12.952

องคประกอบที ่4 :  ชวยเหลอืเกือ้กลู  2.773  12.603
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ตารางที ่  7  การวเิคราะหความแปรปรวนพหคุณูเพือ่ทำนายองคประกอบความซาบซึง้จรงิใจ

   ตวัแปรตาม            พารามเิตอร B S.E. t Sig.

ความซาบซึ้งบุญคุณ ความถอดถอยของบรรทัดฐานทางสังคม -0.142 0.04 **-3.567 0.000

และจรงิใจ ความถอดถอยของสถาบันครอบครัว -0.134 0.041 **-3.241 0.001

การใชสินคาตางประเทศ -0.171 0.041 **-4.148 0.000

การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน 0.231 0.041 **5.683 0.000

R2 =.355,  **P <  .01

ตารางที ่ 8  การวเิคราะหความแปรปรวนพหคุณูเพือ่ทำนายองคประกอบการยดึทางสายกลาง

       ตวัแปรตาม               พารามเิตอร B S.E. t Sig.

 การยดึทางสายกลาง ความถอดถอยของบรรทัดฐานทางสังคม -0.168 0.043 **-3.902 0.000

การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน 0.154 0.044 **3.517 0.000

การเลี้ยงดูแบบเอาใจใสดูแล 0.148 0.05 **2.958 0.003

การเลี้ยงดูแบบควบคุม 0.098 0.036 **2.750 0.006

รายการเพลงปอป -0.109 0.036 **-3.062 0.002

R2 = 0. 235, Adj. R2 = 0.198, **P  <.01, *P<.05

ตารางที ่  9  การวเิคราะหความแปรปรวนพหคุณูเพือ่ทำนายองคประกอบความใจกวางไมเอาเปรยีบ

 ตวัแปรตาม                      พารามเิตอร B S.E. t Sig.

ความถอดถอยของความสัมพันธทางสังคม -0.284 0.034 **-8.448 0.000

ความถอดถอยบทบาททางเพศ -0.211 0.034 **-6.149 0.000

ความถอดถอยของบรรทัดฐานทางสังคม -0.081 0.034 **-2.379 0.018

การใชสินคาตางประเทศ -0.198 0.035 **-5.619 0.000

ใชโทรศัพทมือถือเชิงสัญลักษณ -0.080 0.030 **-2.613 0.009

ตองการมสีิง่ของตาง ๆ มากขึน้ -0.124 0.028 **-4.482 0.000

การเลี้ยงดูแบบเอาใจใสดูแล 0.204 0.039 **5.187 0.000

R2 = 0. 499, Adj. R2 = 0.475,  **P<.01, *P<.05

องคประกอบทางจรยิธรรมในทกุดาน ในขณะทีค่วามถอด

ถอยของสถาบันครอบครัว  จะสัมพันธกับองคประกอบ

จริยธรรมในเรื่องความสำนึกซาบซึ้งบุญคุณ และเรื่อง

ความชวยเหลอืเกือ้กลู  สวนความถอดถอยของความคาด

หวังในบทบาททางเพศ  และความถอดถอยของความ

สมัพนัธทางสงัคม  ตางกม็คีวามสมัพนัธกบั ความใจกวาง

ไมเอาเปรียบโดยที่ทิศทางของความสัมพันธลวนเปน

ความสมัพนัธในเชงิลบ

           อทิธพิลของการถอดถอยทางสงัคมทัง้  4  มติ ิ ทีม่ี

ตอองคประกอบจรยิธรรม มคีวามครอบคลมุมากกวาองค

ประกอบวัฒนธรรมขามชาติ

องคประกอบการบริโภคนิยม มีอิทธิพลตอองค

ประกอบจรยิธรรม เชนกนั  กลาวคอื  การชอบใชสนิคาที่

มีตรายี่หอตางประเทศ  (เสื้อผา เครื่องแตงกาย และ

อาหารการกนิ)  ทีเ่ปนไปเพือ่ความโกเก  (การบรโิภคเชงิ

สญัญะ)  มอีทิธพิลตอความสำนกึซาบซึง้บญุคณุในเชงิลบ

และการใชโทรศัพทมือถือเพื่อความโกเกทันสมัย

(การบริโภคเชิงสัญญะ)  ก็มีอิทธิพลเชิงลบตอความใจ

กวางไมเอาเปรยีบเชนกนั

ในสวนขององคประกอบภาวะทนัสมยั  พบวา การ

ความใจกวาง

ไมเอาเปรียบ
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ตารางที่ 10  การวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณเพื่อทำนายองคประกอบความชวยเหลือเกื้อกูล

  ตวัแปรตาม                    พารามเิตอร B S.E. t Sig.

ชวยเหลือเกื้อกูล พึ่งพาทีวีวิทยุ 0.107 0.035 **3.062 0.002

เปนคนเกง 0.075 0.037 *2.055 0.040

ใชสื่อขอมูลขาวสารที่ไฮเทค 0.077 0.034 *2.244 0.025

ความถอดถอยของบรรทัดฐานทางสังคม -0.282 0.042 **-6.773 0.000

ความถอดถอยของความสัมพันธครอบครัว -0.147 0.043 **-3.419 0.001

การเลี้ยงดูแบบเอาใจใสดูแล -0.098 0.048 *-2.053 0.040

รายการฟุตบอลยุโรป -0.090 0.036 *-2.466 0.014

R2 = 0. 266, Adj. R2 = 0.232,  **P<.01, *P<.05

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเชิงพหุ

พึ่งพาโทรทัศนและวิทยุ ความเปนคนเกงและการใช

อปุกรณสือ่สารขอมลูแบบไฮเทค  ตางกม็คีวามสมัพนัธ

หรอือทิธพิลในทางบวกตอการชวยเหลอืเกือ้กลู

การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนนุ  มคีวามสมัพนัธ

เชงิบวกกบัความสำนกึซาบซึง้บญุคณุ และการยดึถอืทาง

สายกลางในการเรยีน / การทำงาน  สวนการเลีย้งดแูบบ

เอาใจใสดูแล  มีความสัมพันธเชิงบวกกับการยึดทาง

สายกลาง  ในการเรยีน / การทำงาน  แตมคีวามสมัพนัธ

เชงิลบกบัการชวยเหลอืเกือ้กลู

ขอเสนอแนะ
1.  เนือ่งจากภาวะถดถอยทางสงัคมทัง้  4  องค

ประกอบมคีวามสมัพนัธเชงิลบอยางมนียัสำคญั  กบัองค

ประกอบจริยธรรมของเยาวชนไทยในดานตางๆ  การ

สรางความตระหนักถึงอิทธิพลของภาวะถอดถอยดัง

กลาว  ซึ่งเปนลักษณะที่สำคัญของสังคมหลังสมัยใหม

(Post modern society)  หรอืสงัคมสารสนเทศ  ทีม่คีวาม

แตกตางและซบัซอนกวาสงัคมแตเดมิอยางมาก  และเปน

ไปอยางรวดเรว็  จงึเปนเรือ่งทีจ่ำเปน  ทัง้ในแงของการ

ทำความเขาใจ และการพยายามหามาตรการผอน

บรรเทา  ผลกระทบเชงิลบ ของภาวะถอดถอยดงักลาว

ซึ่งแมจะหลีกเลี่ยงไมได  แตก็ควรมีมาตรการในการลด

ความรุนแรงของภาวะถอดถอยดังกลาว

ความถอดถอยทัง้  4  องคประกอบ  เมือ่พจิารณา

จากจุดยืน หรือมุมมองของสถาบันทางจริยธรรม หรือ

สถาบนัทางศาสนา  อาจเรยีกไดวา ภาวะถอดถอยทัง้  4

องคประกอบ  นัน้  แททีจ่รงิกค็อื  ความเสือ่ม หรอืหยอน

ยานทางจรยิธรรมนัน่เอง  ซึง่ทางแกไขกค็อืการหวนกลบั

คนืส ูศาสนธรรม  การแกปญหาตองกลบัมาทีพ่ืน้ฐานเดมิ

ทกุรากเหงาทกุวฒันธรรม  จะมทีัง้จดุเดน จดุดอย  เราตอง

ไปปรบัจดุเดน  จดุดอย  มาใชใหเหมาะสมซึง่จะทำใหเกดิ

วฒันธรรมทีห่ลากหลาย  โลกตองการความหลากหลาย

และโลกตองการพรหมวิหารสี่  ซึ่งจะเปนสิ่งที่สามารถ

ทาทายกบัโลกาภวิตันได

2. การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน  มีความ

สมัพนัธเชงิบวกกบัองคประกอบจรยิธรรมในเกอืบทกุมติิ

และมีขนาดความสัมพันธที่มากกวาขนาดความสัมพันธ

ของความถอดถอยทางสังคม  ที่มีตอองคประกอบ

จรยิธรรมของเยาวชน  การสงเสรมิสนบัสนนุใหการเลีย้ง

ดแูบบรกัสนบัสนนุ  ในสถาบนัครอบครวั  จงึเปนเรือ่งที่

สมควรอยางยิง่  โดยเฉพาะการพจิารณาวา พอแมสมยั

ใหม ขาดทกัษะการอบรมเลีย้งดทูีด่ ีในแบบดงักลาว  การ

มมีาตรการทีช่ดัเจน และเปนรปูธรรมในการสงเสรมิการ

ใหความร ู ทกัษะ ความเขาใจในการเลีย้งดแูบบรกัสนบั

สนนุ  การสรางภมูคิมุกนัทางจรยิธรรมใหกบัเยาวชน

3.  การชมรายการฟตุบอลสโมสรยโุรป  ทีม่คีวาม

สมัพนัธเชงิลบตอ การชวยเหลอืเกือ้กลู  สามารถทำความ

เขาใจไดวา การชมรายการฟตุบอลดงักลาว  เกีย่วพนัใกล

ชดิกบัการพนนับอล  การนอนดกึ  เพือ่ตดิตามดรูายการ

ฟตุบอล ยอมบัน่ทอนสขุภาพ  และศกัยภาพในการเรยีน

การทำงาน  และศักยภาพที่จะชวยเหลือผูอื่นการสราง

ความตระหนกัถงึผลกระทบเชงิลบ  ดงักลาว  จงึเปนเรือ่ง

ทีจ่ำเปน

4. รายการเพลงปอปที่มีความสัมพันธเชิงลบตอ
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การยดึถอืทางสายกลาง  ในแงของการยอหยอนตอการ

เรียน  บงชี้ถึงการวิจารณ หรือการแข็งขืนสภาพ

บรรยากาศ  การเรยีนการสอนทีไ่มนาพงึพอใจในทศันะ

ของเยาวชน  รวมถงึการปลดปลอยอารมณความรสูกึให

หางพนจากสภาพบรรยากาศ ดงักลาว  ดงันัน้การสนอง

ตอบตอสถานการณ  เชนนี้  จึงตองอยูบนพื้นฐานของ

ความเขาใจวาเยาวชนกำลงัตองการสือ่สารถงึความไมพงึ

พอใจตอสภาพบรรยากาศของการเรียนการสอน  หรือ

สภาพความสมัพนัธระหวางคร ู อาจารย  กบันกัเรยีน  นกั

ศกึษา  ทีย่งัไมสอดคลองกบัสภาพทีค่วรจะเปน

ในอกีแงหนึง่  ดนตรปีอปตางประเทศ  ทัง้ J- PoP

K-PoP และ T - PoP อนัเปนทีน่ยิมแพรหลายในหมวูยั

รนุ  เยาวชนไทย  กบ็งบอกความหมายวาการแทรกซมึ

คานิยม  แนวความคิด ที่แฝงมากับ ดนตรีปอปตาง

ประเทศ  ดงักลาว  ยอมมอีทิธพิลตอเยาวชนไทยดวยเชน

กนั

5.  การศกึษาทำความเขาใจวฒันธรรมปอป  (มใิช

เพยีงแตดนตรปีอป)  ในสงัคมไทย ใหมคีวามชดัเจน และ

เปนทีเ่ขาใจโดยทัว่ไป  เปนสิง่ทีส่มควร เพราะ เปน เรือ่ง

หนึ่งที่คนสวนใหญในสังคมไทยยังไมไดรับรูถึงฐานะ

บทบาทของวฒันธรรมปอปทีด่ำรงอยใูนสงัคมไทย (ฐริวฒุิ

เสนาคำ .บรรณาธกิาร, 2549)  โดยเฉพาะในแงมมุความ

หมายของการแขง็ขนื  วจิารณ  อทิธพิลกระแสหลกัทีม่ี

อยูในความสัมพันธเชิงอำนาจ รวมถึงในแงมุมที่มี

ผลกระทบตอภาวะจรยิธรรมดานอืน่ๆ   นอก เหนอื จาก

ดานการไมยดึทางสายกลางในการเรยีน (การยอหยอนใน

การเรยีน)  ทีเ่ปนขอคนพบในการศกึษาวจิยันี้

6.  องคประกอบจริยธรรมความใจกวางไมเอา

เปรียบเปนองคประกอบที่ไดรับอิทธิพล หรือมีความ

สมัพนัธเชงิลบจากตวัแปรอสิระตาง ๆ  หลายตวั  ไดแก

ความถดถอยของบรรทัดฐานทางสังคม  ความถดถอย

ของความคาดหวงัในบทบาททางเพศ ความถดถอยของ

ความสมัพนัธทางสงัคม  การใชโทรศพัทมอืถอื  เพือ่ความ

โกเกทนัสมยั  จงึจำเปนอยางยิง่ทีต่องมมีาตรการในการ

สงเสรมิใหเยาวชนไทยมคีวามใจกวางไมเอาเปรยีบ  เพือ่

ลดผลการเชิงลบของปจจัยตางๆ  ที่มีตอองคประกอบ

จรยิธรรมดงักลาว

บรรณานุกรม
เกษม เพญ็ภนินัท. 'สพูรมแดนความร.ู..เรือ่งวฒันธรรมบรโิภค

: ความเปนปกตวิสิยัของการบรโิภควฒันธรรมในชวีติ
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ลกัษณ"  เอกสารประกอบการสมัมนาเรือ่ง ผลติผลวจิยั

ระบบพฤตกิรรมไทย เรงไขปญหา พฒันาเยาวชน 2 -

3 กันยายน  2547  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด

คอนเวนชัน่ กรงุเทพมหานคร.

ธรียทุธ  บญุม ี โลกสมยัใหมและหลงัสมยัใหม .  กรงุเทพฯ :

2546.

รงัสรรค  ธนะพรพนัธ (2546)  ทนุวฒันธรรมเลม 1 วฒันธรรม

ในระบบทนุนยิมโลก , กรงุเทพฯ :  มตชิน .

วงหทัย  ตันชีวะวงศ (2549)  การสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ

ระหวางวัยรุนกับเกมสคอมพิวเตอรในฐานะที่เปนสื่อ

ใหม  และผลติภณัฑดจิติอล รายงานวจิยัเสรมิหลกัสตูร

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร

วิวัฒนชัย  อัตถากร (2545) ยุทธศาสตรใหมของชาติกับ

เศรษฐกิจการเมืองภาคประชาชนในยุคทุนิยมโลกา

ภวิตัน.

สรุเดช  โชตอดุมพนัธ ุ.(2549)  'วฒันธรรมการบรโิภคในพืน้ที่

เมอืง : บทวเิคราะหวรรณกรรมไทยรวมสมยั'  เอกสาร
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. วฒันธรรมบรโิภค บรโิภควฒันธรรม 29 - 31  มนีาคม
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อักษร พืชสิงห.ความสัมพันธระหวางการรับรูรูปแบบการ

อบรมเลี้ยงดูกับความสามารถทางอารมณของ

นักศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร  วทิยานพินธ ศลิป
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มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร. 2546
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การฟนฟูเด็กและเยาวชนกระทำผิด :

การศึกษาในมุมมองการสื่อสารเชิงวัจนภาษา
Juvenile Delinquents Rehabilitation :

the study in Verbal Communication Perspective
ยรุนนัท  ตามกาล1)

Yuranun  Tamkarn1)

Abstract
This study focused on juvenile delinquents rehabilitation. It was under the concept of verbal

communication (verbal language) for determine "words" that used as a tool in rehabilitation. Data was collected

at three training centers for boy; Ban Karuna, Ban Mutita and Ban U-bekkha, and one  training for girl;  Ban

Pranee.  Three groups of  samples were 287 juvenile delinquents, 48 officers and 31 juvenile delinquents' s

relatives.

The study found that the types of verbal language  that the officers and juvenile delinquents' s  relatives

had spoken with the youth were the same characteristic . There are persuasion to stop redivism, supportive

statement, humorous, warning, and rebuking.  But the wording content in each type are different. And found

that the juvenile delinquents felt good with communication that they received from both groups of people but

the reasons are different.

บทคัดยอ
การศกึษานีม้งุไปทีก่ารฟนฟเูดก็และเยาวชนกระทำผดิ โดยเปนการศกึษาภายใตกรอบแนวคดิของการสือ่สาร

เชงิวจันภาษาเปนหลกัเพือ่พจิารณาถงึลกัษณะการสือ่สารทีเ่ปนตวัคำพดูทีใ่ชเปนเครือ่งมอืหนึง่ในการฟนฟ ูใชการวจิยั

เชงิปรมิาณ เกบ็ขอมลูดวยการสำรวจ ทีศ่นูยฝกและอบรมเดก็และเยาวชนชาย 3 แหง ไดแก ศนูยฝกและอบรมเดก็

และเยาวชนชาย บานกรณุา บานมทุติา บานอเุบกขา  และศนูยฝกและอบรมเดก็และเยาวชนหญงิ 1 แหง คอื ศนูย

ฝกและอบรมเดก็และเยาวชนหญงิบานปราน ี กลมุตวัอยางแบงเปน 3 กลมุ ไดแก เดก็และเยาวชนในศนูยฝกและอบ

รมฯ จำนวน 287 คน เจาหนาทีใ่นศนูยฝกและอบรมฯ จำนวน 48 คน และญาตขิองเดก็และเยาวชนในศนูยฝกและอบ

รมฯ จำนวน 31 คน

จากการศกึษาพบวาลกัษณะของวจันภาษาทีเ่ปนคำพดูทีเ่จาหนาทีแ่ละญาตใิชพดูกบัเดก็และเยาวชนในศนูย

ฝกและอบรมเดก็และเยาวชนนัน้มลีกัษณะเหมอืนกนัคอืประกอบไปดวย การพดูเพือ่ขอใหเลกิกระทำผดิ การพดูปลอบ

ใจใหกำลงัใจ การพดูตลกขำขนั การพดูวากลาวตกัเตอืน และคำพดูดดุา แตลกัษณะเนือ้หาในตวัคำพดูแตละประเภท

จะมคีวามแตกตางกนัระหวางเจาหนาทีแ่ละญาตขิองเดก็ และพบวาเดก็และเยาวชนมคีวามรสูกึตอคำพดูทีไ่ดรบัจาก

บคุคลทัง้สองกลมุในดานทีด่เีหมอืนกนัแตเหตผุลแตกตางกนั

1) นกัวจิยั สถาบนัทรพัยากรมนษุย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

Researcher, Human Resource Institute, Thammasat university
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บทนำ
การจัดตั้งสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

ในประเทศไทยเกดิขึน้ในป พ.ศ.2495 เพือ่ควบคมุตวัเดก็

และเยาวชนทีก่ระทำการอนักฎหมายบญัญตัวิาเปนความ

ผดิ (วชัรนิทร ปจเจกวญิสูกลุ 2543 :1) ทัง้นีจ้ดุประสงค

เบื้องตนของการควบคุมตัวเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด

คอืเพือ่ยบัยัง้การมพีฤตกิรรมทีเ่สยีหาย โดยวธิกีารคอืการ

ฝกและอบรมวชิาชพีเพือ่ใหเดก็และเยาวชนเหลานีจ้ะได

นำความรทูีไ่ดจากการเรยีนรไูปประกอบอาชพีสจุรติไดใน

อนาคต รวมทั้งเนนการฟนฟูสภาพจิตใจ บำบัดแกไข

พฤตกิรรมทีเ่ปนปญหา (ธรีภา เกษประดษิฐ 2544 :1)  ซึง่

ตามแนวคดิกระบวนการยตุธิรรมเชงิสมานฉนัทอนัมเีปา

หมายเพื่อเยียวยาความเสียหายของเหยื่ออาชญากรรม

ไปพรอมๆกบัประสานงานเพือ่ใหผกูระทำผดิไดกลบัคนืสู

สังคมดวย รวมทั้งเพื่อลดความเปนไปไดในการเกิดการ

กระทำความผิดซ้ำในอนาคต (จุฑารัตน เอื้ออำนวย

2548)

เมือ่เดก็และเยาวชนกระทำผดิและผานขัน้ตอนทาง

กฎหมายจนกระทั่งศาลมีคำพิพากษาวามีความผิดจริง

และตัดสินใหเขารับการฝกและอบรมในศูนยฝกและ

อบรมเดก็และเยาวชนแลว กระบวนการบำบดัฟนฟภูาย

ในศนูยฝกและอบรมเดก็และเยาวชนแตละแหงจะใชการ

บำบดัจากบคุลากรจากสหสาขาวชิา อนัไดแก นกัจติวทิยา

นักสังคมสงเคราะห แพทย/พยาบาล ครูผูสอน ตลอด

จนพอบานหรือแมบาน มีการพิจารณาถึงสาเหตุหรือ

ปจจัยของพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนหรือเปนปญหา เพื่อหา

แนวทางในการแกไขหรือบำบัดฟนฟูใหตรงจุด ซึ่งการ

บำบัดฟนฟูนี้มีทั้งการทำเปนกลุมและเปนรายบุคคล

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมตางๆภายในศูนยฝกและ

อบรมฯ ทัง้ในดานการศกึษา คอืการสอนหนงัสอืสำหรบั

เดก็และเยาวชนทีไ่มไดเรยีนหนงัสอืมากอนหรอืยงัไดรบั

การศึกษาไมเพียงพอที่จะอานออกเขียนไดและการฝก

อบรมวชิาชพีตางๆเพือ่ใหเดก็และเยาวชนมคีวามรคูวาม

สามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพไดเมื่อพนกำหนดควบ

คุมตัว และในดานการบำบัดฟนฟู เพื่อแกไขพฤติกรรม

ตามที่กลาวแลวนั้น ตลอดจนการดูแลความเปนอยูของ

เดก็และเยาวชนในศนูยฝกและอบรมฯ สิง่ทีเ่ปนเครือ่งมอื

สำคัญในการถายทอดสิ่งเหลานั้นก็คือ "การสื่อสาร"

เพราะการสือ่สารมบีทบาทหนาทีห่นึง่ในฐานะเปนเครือ่ง

มอืของชวีติ สงัคมและองคกร นอกจากการสือ่สารจะตอบ

สนองความตองการพื้นฐานของชีวิตดวยการใหขาวสาร

และความรแูลว ยงัตอบสนองความตองการอกีระดบัหนึง่

โดยใหมกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ การใหความบนัเทงิ

และจิตบำบัด ซึ่งเทากับเปนการจรรโลงชีวิตดวยศิลปะ

และการแสดงออกตางๆอกีดวย (สมควร กวยีะ 2546 :225)

จากการคนควางานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับเด็กและ

เยาวชนกระทำผิดพบการวิจัยจำนวนมากแตทั้งนี้ยังไม

พบงานวจิยัทีม่งุศกึษาในประเดน็การสือ่สารหรอืภาษาใน

การสือ่สารทีใ่ชกบัเดก็และเยาวชนกลมุนีโ้ดยตรง แตจาก

งานวจิยับางชิน้กม็บีางสวนทีแ่สดงไดถงึความสำคญัการ

สื่อสาร กลาวคือ มีการศึกษาที่พบวาสาเหตุของการ

กระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนมีสาเหตุมาจากการที่

คนในครอบครวัดดุา ซ้ำเตมิ  เสยีดส ีซึง่มผีลทำใหเดก็และ

เยาวชนมกีารมองตนเองในทางลบ คดิวาตนเองเปนคนไม

ดีและไมคิดจะกลับตัวอีก ในทางตรงขามเด็กและ

เยาวชนกระทำผิดที่ไดรับการปลอบโยนใหกำลังใจจาก

คนในครอบครัวจะมีการมองตนเองในทางบวก มีความ

หวงัและคดิจะกลบัตวัเปนคนด ี(เกตแุกว รกัษาชาต ิ2542)

และงานวจิยัในสถานพนิจิฯทีพ่บวาเดก็และเยาวชนสวน

ใหญมกีารรบัรวูาเจาหนาทีบ่างคนไมเขาใจความรสูกึของ

พวกเขา ใชอารมณในการลงโทษ ใชคำพดูหยาบคาย ไม

สุภาพ ตอกย้ำความผิดอยูเสมอ(กระทรวงยุติธรรมและ

กรมสขุภาพจติ 2543 อางถงึใน ธรีภา เกษประดษิฐ 2544

:3)

ดงันัน้ นอกจากจะแสดงใหเหน็ถงึความสำคญัของ

การสื่อสารแลวยังสังเกตไดชัดเจนวาบุคคลที่นับวามี

บทบาทสำคญักบัเดก็และเยาวชนกระทำผดิมากทีส่ดุ กค็อื

เจาหนาทีใ่นศนูยฝกและอบรมฯ และครอบครวัหรอืญาติ

ซึง่หากจะพจิารณาในลกัษณะของทางปฏบิตัแิลวสิง่ทีเ่ดก็

และเยาวชนจะรับรูและสัมผัสไดจากบุคคลทั้งสองกลุม

ก็คือ การสื่อสาร โดยเฉพาะการใชคำพูดที่ผานการ

กิจกรรมตางๆทั้งการบำบัด อบรมสั่งสอน พูดจาปฏิ

สมัพนัธ ในชวีติประจำวนัของเดก็และเยาวชนในขณะทีอ่ยู

ในศูนยฝกและอบรมฯและในชวงเวลาที่ญาติมาเยี่ยม

การวจิยันีจ้งึเกดิขึน้ภายใตความสนใจทีม่งุเนนไปยงัการ

สื่อสารในเชิงวัจนภาษาที่เปนคำพูดที่ใชกับเด็กและ
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เยาวชนกระทำผดิ ทีเ่กดิขึน้ภายในศนูยฝกและอบรมเดก็

และเยาวชน  เพือ่ใหไดเหน็ถงึการสือ่สารในลกัษณะทีเ่ปน

รปูธรรม รวมทัง้การรบัรขูองเดก็และเยาวชนดวยวามกีาร

รับรูตอคำพูดที่ไดรับนั้นอยางไร

วัตถุประสงค

1. เพือ่ศกึษาการสือ่สารในลกัษณะวจันภาษาทีเ่จา

หนาทีแ่ละญาตใิชกบัเดก็และเยาวชนในขณะทีอ่ยใูนศนูย

ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน

2. เพื่อศึกษาการรับรูของเด็กและเยาวชนที่มีตอ

การสื่อสารในลักษณะวัจนภาษาจากเจาหนาที่และญาติ

กรอบแนวคดิ

การวิจัยเรื่องนี้ประกอบขึ้นดวยแนวคิดหลายดาน

ทัง้ในดานของการสือ่สาร ไดแก วจันภาษา  การสือ่สาร

เพื่อปลอบประโลม การสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ รวมทั้ง

เรือ่งของการรบัรแูละในดานของสงัคมศาสตร คอืแนวคดิ

เกีย่วกบัเดก็และเยาวชนทีก่ระทำผดิรวมกบัแนวคดิเกีย่ว

กบัอาชญาวทิยา

โดยเริม่ตนจากการทำความเขาใจเบือ้งตนเกีย่วกบั

กลุมเด็กและเยาวชนที่อยูในศูนยฝกฯทั้งในดานจิตใจ

กายภาพ หรอืภาวะแวดลอมตางๆ ดวยแนวคดิเกีย่วกบั

เด็กและเยาวชนที่กระทำผิดรวมกับแนวคิดเกี่ยวกับ

อาชญาวิทยาและในสวนของแนวคิดเกี่ยวกับวัจนภาษา

การสือ่สารเพือ่ปลอบประโลม การสือ่สารเพือ่โนมนาวใจ

นำมาอธิบายคำพูดที่เจาหนาที่และญาติใชกับเด็กและ

เยาวชนและแนวคดิเกีย่วกบัการรบัรใูชอธบิายความรสูกึ

ของเดก็และเยาวชนทีม่ตีอคำพดูทีไ่ดรบั

วิธีวิจัย
ใชการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการทำวิจัยเชิงสำรวจ

เก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม ในสวนของการคนหาวัจน

ภาษาทีเ่ปนคำพดูทีเ่จาหนาทีแ่ละญาตใิชกบัเดก็มากทีส่ดุ

ในขณะที่อยูในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน และ

การรบัรขูองเดก็และเยาวชนทีม่ตีอคำพดูเหลานัน้  โดย

เกบ็ขอมลูจากกลมุตวัอยาง 3 กลมุ ไดแก 1.กลมุเดก็และ

เยาวชนในศนูยฝกและอบรมเดก็และเยาวชน  ใชวธิกีาร

สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน เริ่มจากการสุมตัวอยาง

โดยใชสตูรของ Taro Yamane เพือ่หาจำนวนกลมุตวัอยาง

ที่เหมาะสมจากจำนวนประชากรที่เปนเด็กและเยาวชน

จากศูนยฝกและอบรมทั้ง 4 แหง  จากนั้นใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบกำหนดสัดสวน (Quota selection) เพื่อ

กำหนดกลุมตัวอยางจากศูนยฝกและอบรมฯแตละ

แหง(เนื่องจากแตละศูนยฝกฯมีจำนวนเด็กและเยาวชน

แตกตางกัน)  รวมกลุมตัวอยางกลุมเด็กและเยาวชน

จำนวนทัง้หมด 287 คน  2.กลมุตวัอยางทีเ่ปนญาตขิอง

เดก็และเยาวชนในศนูยฝกและอบรมฯ ทำการสมุตวัอยาง

แบบสัดสวน (Quota selection) ตามจำนวนของกลุม

ตัวอยางเด็กและเยาวชนจากศูนยฝกและอบรมฯแตละ

แหงที่ไดกำหนดไวแลว ในอัตราสวน 1:10 จะไดกลุม

ตวัอยางทีเ่ปนญาตริวมทัง้ 4 แหง จำนวน 31 คน  3.กลมุ

ตัวอยางที่เปนเจาหนาที่ในศูนยฝกและอบรมฯ ใชวิธีสุม

ตวัอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive selection)  โดย

เลือกเฉพาะตำแหนงที่ตองมีการสื่อสารหรือพูดกับเด็ก

โดยตรง ไดแก พนกังานพนิจิ คร ูพอบานหรอืแมบาน นกั

จติวทิยา นกัสงัคมสงเคราะห และพยาบาล รวมทัง้ 4 แหง

จำนวน 48 คน วเิคราะหขอมลูดวยสถติพิรรณา (ความถี่

รอยละ)รวมกับการวิเคราะหเนื้อหาของคำพูด

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ลกัษณะวจันภาษาทีเ่จาหนาทีแ่ละญาตใิชกบัเดก็

และเยาวชนในขณะที่อยูในศูนยฝกและอบรมเด็ก

และเยาวชน

ลกัษณะวจันภาษาทีเ่ปนคำพดูทีเ่จาหนาทีแ่ละญาติ

ใชกบัเดก็และเยาวชน แบงไดเปน 5 ลกัษณะ คอื

1. ลกัษณะปลอบใจ ใหกำลงัใจ

2. ลกัษณะโนมนาวใหเลกิกระทำผดิ

3. ลกัษณะตลก ขำขนั

4. ลกัษณะวากลาว ตกัเตอืน

5. ลกัษณะดดุา

โดยทีค่วามบอยครัง้ของการใชคำพดูลกัษณะตางๆ

ทัง้ 5 ลกัษณะนัน้  รวมทัง้เนือ้หาในคำพดูทีใ่ชจะมคีวาม

แตกตางกนัระหวางเจาหนาทีแ่ละญาต ิดงัแสดงในตาราง

ที ่1,2,3 และตารางที ่4

จะเห็นไดวาเมื่อพิจารณาเฉพาะในสวนของระดับ

การพดูทีพ่ดูเปนประจำหรอืบอยทีส่ดุ จะพบวาคำพดูทีเ่จา

หนาทีพ่ดูมากทีส่ดุ คอื คำพดูโนมนาวใหเลกิกระทำผดิ ซึง่

คดิเปนรอยละ 39.6   และรองลงมาคอื คำพดูปลอบใจให

กำลงัใจ รอยละ 37.5   ตามดวยคำพดูในลกัษณะอืน่ๆ
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ตารางที ่4 แสดงเนือ้หาในคำพดูของลกัษณะคำพดูทัง้ 5 ลกัษณะทีญ่าตใิชกบัเดก็และเยาวชน

      ลกัษณะคำพดู                                      เนือ้หา

ปลอบใจ ใหกำลังใจ ยนืยนัความสมัพนัธ  ใหความมัน่ใจ ใหอภยั

โนมนาวใหเลิกกระทำผิด ยืน่ขอเสนอ เงือ่นไข ผลประโยชน รางวลั

ตลก ขำขนั เรือ่งทัว่ไป เหตกุารณตรงหนา

วากลาว ตกัเตอืน ความประพฤติในขณะที่อยูในศูนยฝกฯ

ด ุดา ความประพฤติในขณะที่อยูในศูนยฝกฯ กิริยาทาทางที่ปรากฏตรงหนา

ตารางท ี1  จำนวนและรอยละของเจาหนาทีใ่นความบอยครัง้ทีใ่ชคำพดูลกัษณะตางๆ กบัเดก็และเยาวชน

  ลกัษณะคำพดู             5       4               3         2              1    ไมตอบ          รวม

จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน %

ปลอบใจใหกำลงัใจ 18 37.5 25 52.1 1 2.1 4 8.3 - - - - 48 100.0

โนมนาวใหเลกิกระทำผดิ 19 39.6 27 56.3 - - 2 4.2 - - - - 48 100.0

ตลก ขำขนั 8 16.7 25 52.1 4 8.3 11 22.9 - - - - 48 100.0

วากลาว ตกัเตอืน 10 20.8 36 75.0 - - 2 4.2 - - - - 48 100.0

ด ุดา 2 4.2 12 25.0 8 16.7 22 45.8 4 8.3 - - 48 100.0

ตารางที ่2  เนือ้หาในคำพดูของลกัษณะคำพดูทัง้ 5 ลกัษณะทีเ่จาหนาทีใ่ชกบัเดก็และเยาวชน

    ลกัษณะคำพดู                                                  เนือ้หา

ปลอบใจ ใหกำลังใจ ใหยอมรับความจริง ดำเนินชีวิตอยูไดอยางปกติ

โนมนาวใหเลิกกระทำผิด ใหเลิกกระทำผิดโดยใหทำเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง(พอแม /ลูกของตัวเด็กเอง)

ตลก ขำขนั ปลอบใจเรื่องการถูกควบคุมตัวอยูในศูนยฝก

วากลาว ตกัเตอืน ความประพฤตทิีไ่มด ีการโนมนาวใหเลกิกระทำผดิ

ด ุดา ความประพฤตทิีไ่มด ีการโนมนาวใหเลกิกระทำผดิ

ตารางที ่ 3  จำนวนและรอยละของญาตใินความบอยครัง้ทีใ่ชคำพดูลกัษณะตางๆ กบัเดก็และเยาวชน

  ลกัษณะคำพดู             5       4               3         2              1    ไมตอบ          รวม

จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน %

ปลอบใจใหกำลงัใจ 20 64.5 10 32.3 - - 1 3.2 - - - - 31 100.0

โนมนาวใหเลกิกระทำผดิ 21 67.7 9 29.0 - - 1 3.2 - - - - 31 100.0

ตลก ขำขนั 7 22.6 12 38.7 - - 10 32.3 2 6.5 - - 31 100.0

วากลาว ตกัเตอืน 12 38.7 11 35.5 - - 3 9.7 5 16.1 - - 31 100.0

ด ุดา 3 9.7 1 3.2 2 6.5 11 35.5 14 45.2 - - 31 100.0
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แตเมือ่นำตวัคำพดู (wording) มาวเิคราะหเนือ้หา

และจุดประสงคหรือนัยที่แฝงไวแลว อาจกลาวไดวา

ลกัษณะคำพดูทัง้ 5 ลกัษณะทีเ่จาหนาทีใ่ชพดูกบัเดก็และ

เยาวชนในศนูยฝกและอบรมฯนัน้ จรงิๆแลวแบงไดเปน 2

ประเภท กค็อื ลกัษณะการโนมนาวใหเลกิกระทำผดิ และ

ลักษณะปลอบใจและใหกำลังใจนั่นเอง ยกตัวอยาง

ประโยคคำพดูทัง้ 5 ลกัษณะ(ทีจ่รงิๆแลวกค็อืการโนมนาว

ใหเลกิกระทำผดิ รวมกบั ปลอบใจใหกำลงัใจ)

ลกัษณะโนมนาวใหเลกิกระทำผดิ

"ออกไปแลวถามีโอกาสเรียนหนังสือก็ใหเรียน

จะไดมีความรูเรียนอะไรก็ไดที่สามารถนำมาประกอบ

อาชีพหาเลี้ยงตัวเอง และครอบครัวได เราตองมีอายุที่

มากขึน้ เปนผใูหญมคีรอบครวั มลีกู มภีรรยา ตองคดิถงึ

อนาคตตัวเอง ทำตัวอยางไร จึงจะไมสรางปญหาใหกับ

สังคม ครอบครัว พอแม โดยชั้นแรกตองเรียนหนังสือ

กอน"

"คิดจะทำอะไร ขอใหคิดถึงพอแมและคนที่รักเรา"

"ตวัอยางกม็ใีหเหน็ คอืตวัเอง ถาไมเลกิเรากจ็ะเปนแบบ

เดมิ"

"โตแลว ตองเปนทำตวัใหผปูกครองพึง่พาอาศยัได

และเปนแบบอยางทีด่ขีองลกูตวัเอง"

ลักษณะปลอบใจใหกำลังใจ

"บางครัง้มนักต็องมอีปุสรรคบาง แตเราตองคดิใน

แงด"ี

"โอกาสของเรายังมีอีกมาก"

"สิง่ทีผ่านมาแลว กเ็ปนประสบการณทีจ่ะทำใหเรา

มชีวีติทีม่ัน่คงขึน้"

"ไมเปนไร ทีผ่านมาใหถอืวาเปนบทเรยีน ใหเริม่ตน

ใหม"

ลกัษณะ ตลก ขำขนั

"ชวีติคอืการตอส ูหวัปลาท ูคอื ยาบำรงุ"

"พีต่ดิมาเกอืบ 30 ปแลว เธอตดิแคนีเ้ดีย๋วกป็ลอย

แลว"

"คุณไมตองวิตกกังวลเรื่องวันปลอยตัว ผมขั้นต่ำ

50 สงู 60 ผมยงัเฉยๆ อยเูลย"

ลกัษณะวากลาว ตกัเตอืน

"ใหทำตวัใหด ีอยาเรยีกรองสทิธใิหเกนิไป ควรนกึ

ถงึหนาทีด่วย"

"คนเราตองรูจักหนาที่และระเบียบวินัย"

"ระวังอำนาจใฝต่ำเขาครอบงำจิตใจใหกลับไป

ทำความชัว่อกี"

"โตจนหมาเลยีตดูไมถงึแลวนะ ทำใหมนัดีๆ หนอย

สิวะ"

ลกัษณะดดุา

"เปนไงละ เขามาเหมือนผี อยูในนี้ไมนานเปน

คนแลว กจ็ะกลบัไปเหมอืนเกาอกีละ"

"ถาคณุพดูไมรเูรือ่ง ไมสำนกึผดิกบัสิง่ทีค่ณุทำ คณุ

ก็จะไมไดรับโอกาสอะไรอีก"

"คนทีด่ ีจะทำในสิง่ทีด่ ีคนทีเ่ปนคนไมดกีจ็ะทำในสิง่

ทีค่นปกตเิขาไมทำกนั"

ตามที่กลาวแลวขางตนวาที่จริงแลวอาจสรุปไดวา

วจันภาษาทีเ่จาหนาทีใ่ชนัน้ มลีกัษณะหลกัคอืเปนไปเพือ่

โนมนาวใหเลกิกระทำผดิ และ การปลอบใจใหกำลงัใจ แม

แตในการพดูจาหยอกลอ ตลก ขำขนักย็งัแฝงไวดวยการ

บอกกลาวใหเลิกกระทำผิดหรือปลอบใจใหกำลังใจใน

ความผดิทีก่ระทำไปแลว ทัง้นีก้ารทีเ่จาหนาทีม่คีำพดูไป

ในทางดังกลาวก็นาจะเปนการตอบสนองตอจุดประสงค

ของการจดัตัง้สถานพนิจิฯหรอืศนูยฝกและอบรมฯทีค่วบ

คมุตวัเดก็ และเยาวชนไวเพือ่มงุบำบดัฟนฟ ูแกไขใหเดก็

และเยาวชนไดกลบัตวัเปนคนดแีละกลบัคนืสสูงัคมไดและ

ไมกลบัไปกระทำผดิซ้ำอกี  (สชุา จนัทนเอม 2542)   โดย

ทีเ่นือ้หาคำพดูโนมนาวใหเดก็เลกิกระทำผดินัน้เจาหนาที่

จะหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเปนจุดสำคัญในการโนมนาวให

เดก็ทำเพือ่สิง่นัน้สิง่นี(้ซึง่สวนใหญเปนครอบครวั พอแม

หรือลูกของเด็กและเยาวชนเอง)  สอดคลองกับทฤษฎี

Compliance - Gaining Message Selection ทีก่ลาวถงึ

การใชกลยุทธตางๆในการโนมนาวใจ คือการสราง

ประเด็นจูงใจ การอางความรูสึก การอางถึงคนที่เคารพ

นบัถอื ประโยชนระยะยาว (Marwell and Schmitt  1967

cite in Infante , Rancer and Womack  2003:136-140)

และในสวนของลกัษณะคำพดูปลอบใจใหกำลงัใจนัน้ เนือ้

หาของคำพูดมักจะมุงเนนไปที่การปลอบเพื่อใหเด็กและ

เยาวชนยอมรับความจริงและสามารถใชชีวิตอยูในศูนย

ฝกฯไดอยางปกติที่สุดสอดคลองกับแนวคิดการสื่อสาร

เพื่อปลอบประโลม (Supportive Communication) ใน
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สวนที่เกี่ยวกับการปลอบผูที่ความเศรา วาควรเปนการ

ปลอบประโลมเพือ่ใหบคุคลนัน้ยอมรบัความเปนจรงิ และ

ใหกำลังใจในการดำเนินชีวิตตอรวมทั้งการปลอบผูที่มี

ความวิตกกังวลดวยคำพูดที่ลดความรายแรงหรือ

อนัตรายของสถานการณ  ใหกำลงัใจ ใหเกดิความเชือ่มัน่

ในความสามารถของตนเองวาสามารถควบคมุ จดัการกบั

สถานการณได (Berger ,2006)

ในสวนของญาตินั้นปรากฏเชนเดียวกันกับเจา

หนาที ่กลาวคอื คำพดูทีญ่าตพิดูมากทีส่ดุ (ในเวลาทีม่า

เยีย่ม)  กค็อืเปนลกัษณะโนมนาวใหเลกิกระทำผดิ ซึง่ใกล

เคยีงกบัลกัษณะพดูปลอบใจใหกำลงัใจ (รอยละ 67.7 และ

64.5 ตามลำดบั)แตทีแ่ตกตางกบัเจาหนาทีก่ค็อื เมือ่นำตวั

คำพูดมาวิเคราะหเนื้อหาแลวในสวนของคำพูดลักษณะ

อืน่ๆ คอื ลกัษณะตลก ขำขนั ลกัษณะวากลาวตกัเตอืน

และลักษณะการดุดานั้นไมมีเนื้อหา จุดประสงคหรือนัย

แฝงที่เปนลักษณะเดียวกับที่เจาหนาที่พูดคือไมไดเปน

ลกัษณะของการโนมนาวใหเลกิกระทำผดิหรอืปลอบใจให

กำลงัใจ แตมเีนือ้หาเปนเรือ่งอืน่ๆ(และมคีวามบอยครัง้ใน

การพูดนอยมากหรือไมมีเลย)  ซึ่งในสวนนี้ก็นาจะเปน

เพราะวาญาติมีโอกาสไดพบกับเด็กและเยาวชนในชวง

เวลาทีท่างศนูยฝกและอบรมฯอนญุาตใหมาเยีย่ม เทานัน้

และแตละครัง้มเีวลานอย (ไมเกนิ 30 นาท)ี ทำใหสวนใหญ

แลวการพดูจาคงจะเปนไปในทางทีด่มีากกวาการวากลาว

หรือดุดาอยูแลว ดังนั้นถึงแมจะมีการพูดจาหยอกลอ

ขำขนั หรอืแมกระทัง่วากลาวบางกค็งจะไมคอยมเีนือ้หา

ที่เปนไปเพื่อโนมนาวใหเลิกกระทำผิดเหมือนกับเจา

หนาที่

สวนในลกัษณะคำพดูโนมนาวใหเลกิกระทำผดิและ

ปลอบใจใหกำลงัใจทีใ่ชมากทีส่ดุเชนเดยีวกบัเจาหนาทีน่ัน้

เมื่อวิเคราะหลักษณะเนื้อหาแลวพบวามีความแตกตาง

กบัเจาหนาทีก่ลาวคอื ในการโนมนาวใหเลกิกระทำผดินัน้

ญาติจะพูดถึงอนาคตหลังจากที่เด็กและเยาวชนพน

กำหนดควบคุมตัวแลวในลักษณะที่ เปนการเสนอ

ผลประโยชนใหถาเดก็และเยาวชนเลกิกระทำผดิ เชน ถา

ออกไปแลวอยากไดอะไรกจ็ะให จะใหเงนิทองใช จะเปด

รานให จะใหกลบัไปเรยีนตอ เปนตน ซึง่คำพดูในลกัษณะ

นีส้อดคลองกบัทฤษฎ ีThe Variable - Analytic Approach

คอื มกีารใชจดุจงูใจสาร คอื ใชรางวลัในการโนมนาวใจ

และสำหรบัคำพดูในลกัษณะปลอบใจใหกำลงัใจนัน้กพ็บ

วามคีวามแตกตางกบัทีเ่จาหนาทีใ่ชเชนเดยีวกนั คอืญาติ

จะใชการปลอบใจในลกัษณะทีใ่หความมัน่ใจกบัเดก็วาไม

ทอดทิ้ง ยืนยันในความสัมพันธและความรูสึกกับเด็กวา

เหมอืนเดมิ เชน แม/พอ ยงัรกัเหมอืนเดมิ จะมาเยีย่มทกุ

ครัง้ ไมทิง้ ใหอภัย ไมดไุมโกรธ เปนตน  ซึง่สอดคลองกบั

แนวคิดการสื่อสารเพื่อปลอบประโลมในสวนที่จะกอให

เกดิความรสูกึทีไ่มโดดเดีย่ว อางวาง ไมถกูทอดทิง้ อนั

จะทำใหเดก็มอีารมณและสขุภาพจติทีด่ขีึน้ นอกจากนัน้

ยงัเปนการชวยลดความวติกกงัวล ความกลวั ความเศรา

เนื่องจากรับรูวาตนเองจะไมโดดเดี่ยวหรือถูกทอดทิ้ง

(Berger ,2006)

2.การรบัรขูองเดก็และเยาวชนทีม่ตีอการสือ่สารทีไ่ด

รบัจากเจาหนาทีแ่ละญาติ

2.1 การรบัรขูองเดก็และเยาวชนในดานของความ

บอยครัง้ในการไดยนิคำพดูทัง้ 5 ลกัษณะจากเจาหนาที่

และญาติ

จากเจาหนาที่ เดก็และเยาวชนมกีารรบัรวูา ไดยนิ

คำพดูในลกัษณะโนมนาวใหเลกิกระทำผดิ จากเจาหนาที่

มากทีส่ดุ คอื มจีำนวน 145 คน คดิเปนรอยละ 50.5 สวน

ตารางที ่5  จำนวนและรอยละของเดก็และเยาวชนทีม่กีารรบัรคูำพดูแบบตางๆ จากเจาหนาทีใ่นศนูยฝก

  ลกัษณะคำพดู             5       4               3         2              1    ไมตอบ          รวม

จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน %

ปลอบใจใหกำลงัใจ 73 25.4 164 57.1 26 9.1 23 8.0 1 .3 - - 287 100

โนมนาวใหเลกิกระทำผดิ 145 50.5 126 43.9 8 2.8 6 2.1 1 .3 1 0.3 287 100

ตลก ขำขนั 79 27.5 174 60.6 18 6.3 15 5.2 1 .3 - - 287 100

วากลาว ตกัเตอืน 97 33.8 149 51.9 16 5.6 22 7.7 1 .3 2 0.7 287 100

ด ุดา 29 10.1 72 25.1 51 17.8 113 39.4 22 7.7 - - 287 100
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ตารางที ่ 6 แสดงจำนวนและรอยละของเดก็และเยาวชนกบัการรบัรคูำพดูแบบตางๆ จากญาตเิวลาทีม่าเยีย่ม

  ลกัษณะคำพดู             5       4               3         2              1    ไมตอบ          รวม

จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน %

ปลอบใจใหกำลงัใจ 181 63.1 71 24.7 6 2.1 5 1.7 21 7.3 2 0.7 287 100

โนมนาวใหเลกิกระทำผดิ 184 64.1 75 26.1 4 1.4 2 .7 21 7.3 - - 287 100

ตลก ขำขนั 51 17.8 122 42.5 39 13.6 44 15.3 30 10.5 - - 287 100

วากลาว ตกัเตอืน 111 38.7 113 39.4 19 6.6 13 4.5 30 10.5 1 0.3 287 100

ด ุดา 19 6.6 46 16.0 35 12.2 101 35.2 85 29.6 - - 287 100

ในคำพูดในลักษณะอื่นๆ พบวาสวนใหญแลวเด็กและ

เยาวชนจะไดยนิคำพดูทกุลกัษณะในระดบั มาก ยกเวน

คำพูดลักษณะดุดาที่เด็กและเยาวชนไดยินในระดับนอย

ซึ่งการที่เด็กและเยาวชนมีการรับรูวาไดยินคำพูดใน

ลักษณะโนมนาวใหเลิกกระทำผิดมากที่สุดนั้น ตรงกับ

ผลการวจิยัในสวนของเจาหนาทีท่ีพ่บวาคำพดูทีเ่จาหนาที่

พดูมากทีส่ดุกค็อืคำพดูในลกัษณะโนมนาวใหเลกิกระทำ

ผดินัน่เอง ดงันัน้ในสวนของการรบัรขูองเดก็และเยาวชน

ในประเดน็นีก้ส็ามารถอธบิายไดเชนเดยีวกบัในสวนของ

เจาหนาที่วา ที่เปนเชนนี้ก็สอดคลองกับภาระกิจสำคัญ

ของกรมพนิจิฯ และเปนวตัถปุระสงคทีส่ำคญัของการควบ

คมุตวัเดก็และเยาวชนทีก่ระทำผดิไวในศนูยฝกฯ ตามที่

ศาลเยาวชนและครอบครวัตองการคอื มงุแกไขใหเดก็ได

กลบัตนเปนพลเมอืงด ี(สชุา จนัทนเอม,2542) รวมทัง้สอด

คลองกบัแนวคดิทางอาชญาวทิยาในสวนของการปองกนั

อาชญากรรมที่จะตองมีการปองกันภายหลังจากเกิด

อาชญากรรมขึ้นแลวเพื่อไมใหเกิดขึ้นอีก (ประธาน

วัฒนวานชิย,2546)  สวนเนือ้หาคำพดูลกัษณะโนมนาว

ใหเลกิกระทำผดิทีเ่ดก็ไดยนิจากเจาหนาทีค่อืเจาหนาทีม่กั

จะบอกใหเดก็และเยาวชนกลบัตวั เลกิกระทำผดิเมือ่ออก

ไปจากศนูยฝกฯแลว โดยบอกใหทำตวัดีๆ  ใหตัง้ใจเรยีน

หรอืทำงานทีส่จุรติ เพือ่พอแมหรอืเพือ่ลกู และเพือ่ใหมี

ชวีติทีด่ ีไมตองโดนคดแีลวกลบัเขามาอยใูนศนูยฝกฯ อีก

หรือจะตองออกไปอยูเรือนจำซึ่งก็ตรงกันกับผลการวิจัย

ในสวนของเจาหนาทีเ่ชนเดยีวกนั

จากญาติ พบวาในเวลาที่ญาติมาเยี่ยม คำพูดที่

เดก็และเยาวชนไดยนิจากญาตเิปนประจำมากทีส่ดุ กค็อื

การพูดโนมนาวใหเลิกกระทำผิดเชนเดียวกัน (รอยละ

64.1) และ มคีวามใกลเคยีงกบั คำพดูปลอบใจ ใหกำลงั

ใจ (รอยละ 63.1)   และสำหรบัคำพดูในลกัษณะอืน่กพ็บ

วาเดก็รบัรวูาไดยนิในระดบัมาก ยกเวน คำพดูดดุาทีไ่ดยนิ

ในระดบันอย และในสวนของการรบัรขูองเดก็และเยาวชน

ในดานของการไดยนิคำพดูนีก้ส็อดคลองกบัผลการวจิยัใน

สวนของญาตทิีพ่บวาญาตมิกีารพดูโนมนาวใหเลกิกระทำ

ผิดมากกวาพูดปลอบใจแตก็ในระดับที่ใกลเคียงกันมาก

(พดูโนมนาวรอยละ 67.7 , พดูปลอบใจรอยละ 64.5 )  รวม

ทัง้เนือ้หาของคำพดูทีเ่ดก็ไดยนินัน้ กพ็บวาญาตจิะพดูใน

ลกัษณะวาเมือ่ออกไปจากศนูยฝกฯ แลว อยากหรอืตอง

การใหเดก็และเยาวชนไปทำอะไร เชน เรยีนตอ ทำงาน

ดูแลลูก โดยจะบอกวาจะจัดการให ใหเริ่มตนชีวิตใหม

หรอืขอใหทำเพือ่ตวัญาตเิอง  คอื ญาตมิกีารเสนอหรอืยืน่

เงื่อนไขในสิ่งที่ตองการใหเด็กและเยาวชนทำหรือพรอม

จะใหในสิ่งที่เด็กและเยาวชนอยากทำเปนไปตามทฤษฎี

The Variable - Analytic Approach  คอื มกีารใชจดุจงูใจ

คือ ใชรางวัลในการโนมนาวใจ สวนในคำพูดลักษณะ

ปลอบใจใหกำลังใจ (ซึ่งมีระดับการไดยินใกลเคียงกับ

คำพดูลกัษณะโนมนาวใหเลกิกระทำผดิ) เดก็มกีารรบัรวูา

ตอนแรกทีจ่ะตองเขามาอยใูนศนูยฝกฯ ญาตจิะปลอบใจ

ในลกัษณะวาไมนานกจ็ะไดออกไป จะไมทิง้ จะมาเยีย่ม

คนรักหรือสามีหรือภรรยาของเด็กและเยาวชนจะปลอบ

ใจดวยการสัญญาวาจะรอ  เมื่อเขามาอยูแลวจนถึง

ขณะทำการวจิยันี ้เดก็และเยาวชนยงัไดยนิคำพดูปลอบใจ

หรอืใหกำลงัใจอย ูเปนในลกัษณะบอกใหอดทน  และย้ำ

ความสัมพันธ ใหอภัย  แตมีเด็กและเยาวชนบางรายที่

บอกวาไมไดยินคำปลอบใจอีกแลวเพราะตนเองไมได

แสดงอาการใหญาติเปนหวง แตเขาใจวาการที่ญาติมา

เยีย่มกเ็ปนการปลอบใจและใหกำลงัใจอยแูลว

2.2  การรบัรขูองเดก็และเยาวชนในดานความรสูกึ
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ทีม่ตีอคำพดูทีไ่ดยนิจากเจาหนาทีแ่ละญาติ

ในสวนของการรับรูในดานความรูสึกของเด็กและ

เยาวชนทีม่ตีอคำพดูของเจาหนาทีแ่ละญาต ิ(ตารางที ่7)

แยกเปนความรสูกึใน 3 มติ ิ  คอื ความรสูกึชอบหรอืไม

ชอบ   ความรสูกึเชือ่หรอืไมเชือ่  และความรสูกึอยากจะทำ

ตามหรือไมอยากทำตาม พบวา สวนใหญแลวเด็กและ

เยาวชนจะมคีวามรสูกึตอคำพดูทีไ่ดรบัจากเจาหนาที ่เปน

ไปในทางบวก ทัง้ 3 มติ ิคอื ชอบมากกวาไมชอบเพราะ

เจาหนาทีส่อนในสิง่ทีด่ ีหวงัดแีละอยากใหเดก็และเยาวชน

เปนคนดี รวมทั้งใชคำพูดที่ดีดวย  เชื่อมากกวาไมเชื่อ

เพราะเจาหนาทีเ่ปนผใูหญ และ เปนคร ูเปนคนทีด่แูลเวลา

ทีอ่ยใูนศนูยฝกฯ และสิง่ทีเ่จาหนาทีพ่ดูกเ็พือ่สอนใหไดดี

และอยากทำตามมากกวาไมอยากทำตาม เพื่อที่จะได

ออกจากศูนยฝกฯเร็วๆ และ คิดวาจะเปนคนดีจึงตอง

ทำตามสิง่ทีเ่จาหนาทีส่อน รวมทัง้กลวัวาถาไมทำจะโดน

ด ุและสิง่ทีต่องทำตามกเ็ปนสิง่ทีด่ี

สำหรบัความรสูกึทีม่ตีอคำพดูของญาตนิัน้ พบวา

เดก็และเยาวชนมคีวามรสูกึ เชนเดยีวกบัความรสูกึทีมี่ตอ

คำพดูของเจาหนาที ่คอืเปนความรสูกึทีเ่ปนไปในทางบวก

ทัง้ 3 มติ ิคอื ชอบมากกวาไมชอบ เชือ่มากกวาไมเชือ่ และ

อยากจะทำตามมากกวาไมอยากทำตาม โดยใหเหตุผล

วา ชอบเพราะญาตใิหกำลงัใจ ทำใหรสูกึด ีและเปนคำพดู

ทีแ่สดงวาญาตเิปนหวงและรกั   เชือ่เพราะคนพดูเปนพอ

เปนแม และ คดิวาญาตไิมโกหก  และอยากทำตามเพราะ

ไมอยากใหพอแมเสยีใจอกี และอยากจะออกจากศนูยฝกฯ

เรว็ๆ

ทัง้นีเ้หน็ไดชดัเจนวาเดก็และเยาวชนมคีวามรสูกึทัง้

3 มติ ิเปนไปในทางบวก ทางทีด่ทีัง้ตอคำพดูของเจาหนาที่

และญาติ อธิบายตามทฤษฎีการรับรูในสวนที่กลาววา

การรบัรเูปนกระบวนการทีค่นเราจะเลอืก รวบรวม และ

แปลผลหรือตีความจากสิ่งเราที่ผานทางประสาทสัมผัส

ทัง้หา ซึง่ในทีน่ีค้อื ผานการไดยนิของเดก็และเยาวชน ซึง่

สิง่ทีเ่ดก็และเยาวชนไดยนิจะเปนสิง่ทีก่ำหนดทศันคต ิทา

ทแีละพฤตกิรรมของเดก็และเยาวชน (บษุบา สธุธีร 2548)

ในทีน่ีเ้ดก็และเยาวชนตคีวามคำพดูทัง้จากเจาหนาทีแ่ละ

ญาติออกมาไปในทางบวก อาจจะเปนเพราะเด็กและ

เยาวชนเหน็วา เปนผลประโยชนกบัตนเองจงึเกดิทศันคติ

ทีด่ี

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยตอไป
1. การวจิยันีม้งุสนใจเฉพาะในประเดน็ของการสือ่

สารในเชิงวัจนภาษาซึ่งอาจทำใหเห็นมุมมองของการ

ฟนฟเูดก็และเยาวชนกระทำผดิในลกัษณะทีเ่ปนรปูธรรม

อกีมมุมองหนึง่ แตทัง้นีก้ารสือ่สารนัน้นอกจากในเชงิวจัน

ภาษาแลว อวัจนภาษาก็เปนสวนที่สำคัญและนาสนใจ

ศกึษาเปนอยางยิง่

2. เนือ่งจากในกจิกรรมการบำบดัฟนฟขูองศนูยฝก

และอบรมเด็กและเยาวชนมีการใชการสื่อสารอยูตลอด

ตารางที ่7  จำนวนและรอยละของเดก็และเยาวชน (จำนวน 287 คน) ทีม่กีารรบัรใูน

ดานความรูสึกจากคำพูดของเจาหนาที่และญาติ

                                          เจาหนาที่                             ญาติ
 การรับรูตอการสื่อสาร

จำนวน (คน) รอยละ จำนวน (คน) รอยละ

ชอบ 266 92.7 267 93

ไมชอบ 19 6.6 5 1.7

ไมตอบ 2 0.7 15 5.2

เชื่อ 270 94.1 263 91.6

ไมเชื่อ 16 5.6 7 2.4

ไมตอบ 1 0.3 17 5.9

ทำตาม 282 98.3 264 92

ไมทำตาม 5 1.7 5 1.7

ไมตอบ 0 0 18 6.3
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Abstract
This research aimed to 1) analytically compare salary and welfare systems organization for civil

service university staff with those for the contracted counterparts, 2) explore and reflect the opinions of
contracted university staff on salary and welfare systems organization, and 3) suggest an approach to the
organization of salary and welfare systems for contracted university staff.  The study methods comprised
document and survey research as well as opinion reflection.  Data was collected through small group discus-
sion, group interview, in-dept interview, and a seminar.  The research target group was focused only on
academic contracted staff from eight universities including Kasetsart University, Silapakorn University, Naresuan
University, Nakhon Pathom Rajabhat University, Rajamangla University of Technology Tawan-ok, Mae Fah
Luang University, King Mongkut's University of Technology Thonburi, and Chulalongkorn University.

The organization of salary and welfare systems both for civil service and for contracted university
staff at each university was found to be divergent and different.  In the area of salary, that of civil service staff
was seen as being in line with the Civil Service Salary Schedule of 1st October 2007 where 13,110 baht has
been set as a start rate for doctorate and 9,700 baht for master degree holders respectively.  With respect to
contracted staff, it was found that most of the informants were not hired at a current salary rate plus the
additional 70% of a civil service starting rate as indicated by the Cabinet Solution of 1st June 1999 and 31st
August 1999.  In addition, it was not clear what to the surplus rate would be and to which Civil Service Salary
Schedule to be referred.  Concerning welfare and other fringe benefits when comparing to their civil service
counterparts, what contracted staff at many universities has been provided for was seen as being inferior.
Examples of the inferiority as such included an omission of a special additional remuneration for academic
position, rewards, or bonus; having only a year each of working assessment for salary rising; compulsory
taking health care scheme under a social security system with poor quality of medical care and services.  An
exception was found in the cases of Mae Fah Luang University and King Mongkut's University of Technology
Thonburi where fundamental hiring rate of contracted staff was reported as being at approximately two times
of a civil service starting rate, with welfare and other fringe benefits not less than those provided for their civil
service counterparts.

In relation to the opinions of contracted staff, it was found that 54.8% dissatisfied with starting salary,
48.4% with salary rising, 42.0% with bonus, 60.9% with welfare provided by the universities.  Furthermore,
there was 37.4% of contracted staff reporting as having an idea of resigning or changing the work.  In addition,
it was concluded from information from reflection seminar that a lack in clarity of personnel management
systems for university contracted staff was seen to be evident.  Problems concerning university contracted
staff affairs were seen as not being solved as suggested.  Academic staff was seen as not actualizing the
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recognition for having crucial roles as perceived.  Key figures in office of policy making were stated as often
changing affecting the persistency of decisions and policy implementation.  Both groups of civil service, either
executives or academics, and contracted staff were seen as lacking an understanding about the systems of
contracted staff employment.  It was reported that there have been at some universities different standards for
civil service and contracted staff resulting in the degradation of self-concept among contracted staff.  The
reflection of the concept as such was in term of being ready to leave the university for another one despite the
higher pays receiving at present.

บทคัดยอ
การวจิยันี ้มวีตัถปุระสงค 3 ขอ คอื 1) เพือ่วเิคราะหเปรยีบเทยีบการจดัระบบเงนิเดอืนและสวสัดกิารของขา

ราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย 2) เพื่อศึกษาและสะทอนความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัด

ระบบเงนิเดอืนและสวสัดกิาร 3) เพือ่นำเสนอแนวทางการจดัระบบเงนิเดอืนและสวสัดกิารของพนกังานมหาวทิยาลยั

ใชวธิกีารศกึษาเอกสาร การวจิยัเชงิสำรวจ และการสะทอนความคดิเหน็ เกบ็รวบรวมขอมลูโดยการสำรวจ การสนทนา

กลุมยอย การสัมภาษณกลุม การสัมภาษณแบบเจาะลึก และการจัดเวทีสัมมนา มีเปาหมายการศึกษาเฉพาะพนัก

งานมหาวทิยาลยัสายวชิาการในมหาวทิยาลยัตางๆ จำนวน 8 แหง ไดแก มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยั

ศลิปากร มหาวทิยาลยันเรศวร มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก มหาวทิยาลยั

แมฟาหลวง  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุ ีและจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

ผลการวจิยั พบวา การจดัระบบเงนิเดอืนของขาราชการกบัพนกังานมหาวทิยาลยัตาง ๆ  มคีวามหลากหลาย

และแตกตางกนั โดยเงนิเดอืนขาราชการตามบญัชอีตัราเงนิเดอืน วนัที ่1 ตลุาคม พ.ศ.2550 วฒุปิรญิญาเอก เทากบั

13,110 บาท และวฒุปิรญิญาโท เทากบั 9,700 บาท สวนเงนิเดอืนพนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการนัน้ มหาวทิยาลยั

ทีท่ำการศกึษาสวนใหญไมไดจางในอตัราปจจบุนับวกดวยอตัราเพิม่อกีรอยละ 70 ของอตัราแรกบรรจหุรอื 1.7 เทา

ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่1 มถินุายน 2542 และวนัที ่31 สงิหาคม 2542 และไมชดัเจนวาใหเพิม่อกีเทาใดหรอื

เทยีบจากบญัชอีตัราเงนิเดอืนของขาราชการในปใด การจดัสวสัดกิารและผลประโยชนเกือ้กลูตางๆ ของพนกังานมหา

วทิยาลยัหลายแหงยงัดอยกวาขาราชการ เชน ไมไดรบัคาตอบแทนอกี 1 เทา สำหรบัเงนิประจำตำแหนงทางวชิาการ

ไมไดรบัเงนิรางวลัหรอืโบนสั ไดรบัการพจิารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืนปละ 1 ครัง้ ไดรบัการรกัษาพยาบาลตนเองจากระบบ

ประกนัสงัคม ซึง่มขีอจำกดัทัง้คณุภาพยา โรงพยาบาลและการบรกิาร ยกเวนกรณขีองมหาวทิยาลยัแมฟาหลวงกบั

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุทีีไ่ดออกนอกระบบไปนานแลว ซึง่จางในอตัราประมาณ 2 เทาของอตัรา

แรกบรรจ ุมกีารจดัสวสัดกิารเองและกำหนดผลประโยชนเกือ้กลูตาง ๆ ทีไ่มนอยกวาระบบราชการ

พนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการสวนใหญมคีวามคดิเหน็ไมพอใจในเรือ่งตางๆ ไดแก เรือ่งเงนิเดอืนขัน้ตน

จำนวน 154 คน รอยละ 54.8 เรือ่งการเลือ่นขัน้เงนิเดอืน จำนวน 136 คน รอยละ 48.4 เรือ่งเงนิโบนสั จำนวน 118 คน

รอยละ 42.0 และเรือ่งสวสัดกิารทีไ่ดรบัหรอืทีส่ถาบนัจดัไว จำนวน 171 คน รอยละ 60.9 ซึง่มคีวามคดิทีจ่ะลาออก

หรอืเปลีย่นงาน มจีำนวนมากถงึ 105 คน รอยละ 37.4 นอกจากนัน้จากการจดัเวทสีมัมนาสะทอนความคดิเหน็ สรปุ

ไดวา การบรหิารงานบคุคลของพนกังานมหาวทิยาลยัยังขาดความชดัเจน ปญหาตางๆ ของพนกังานไมไดรบัการแกไข

ตามขอเสนอแนะ ตำแหนงอาจารยเปนบคุลากรทีม่คีวามสำคญัแตในความเปนจรงิไมเปนอยางทีค่ดิ ผทูีเ่กีย่วของใน

ระดบันโยบายมกีารเปลีย่นแปลงบอย ทำใหขาดความตอเนือ่ง ผบูรหิารมหาวทิยาลยัและอาจารยทีเ่ปนขาราชการ รวม

ทัง้ตวัพนกังานมหาวทิยาลยัเองยงัไมเขาใจในเรือ่งนีต้ัง้แตเริม่ตน ในบางมหาวทิยาลยัมกีารแบงแยกระหวางขาราชการ

กบัพนกังานมหาวทิยาลยั มรีะเบยีบปฏบิตัทิีแ่ตกตางกนั ทำใหอาจารยทีเ่ปนพนกังานมหาวทิยาลยัมคีวามรสูกึไมดแีละ

เปนชนชัน้สอง มคีวามคดิทีจ่ะลาออกหากมโีอกาสทีด่กีวาถงึแมจะไดรบัเงนิเดอืนทีม่ากกวาขาราชการแลวกต็าม
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คำนำ
การบรหิารงานสถาบนัอดุมศกึษาหรอืมหาวทิยาลยั

ของรัฐที่ผานมาเปนแบบระบบราชการ มีระเบียบ

กฎเกณฑตาง ๆ  มากมาย แตไมมปีระสทิธภิาพ เปนผลให

ขาดความคลองตัวทั้ ง เรื่องการบริหารงานบุคคล

งบประมาณ การเงนิและพสัด ุ รวมถงึฐานะของอาจารย

ที่มีเหมือนกับขาราชการอื่นทั่วไป ทำใหอาจารยที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอกไดรับเงินเดือนนอยกวาบัณฑิตที่

จบใหม ซึ่งทำงานในภาคเอกชน มหาวิทยาลัยจึงเกิด

ปญหาทีเ่รยีกวา สมองไหล ตองสญูเสยีบคุลากรไปสภูาค

ธรุกจิเอกชน รวมทัง้ไมสามารถดงึดดูคนรนุใหมทีม่คีวาม

รูความสามารถสูงเขามาเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยได

(รงุ แกวแดง, 2538; จรสั  สวุรรณเวลา, 2539; อมรวชิช

นาครทรรพ, 2540; สชุาต ิ ประสทิธิร์ฐัสนิธ,ุ 2545 และ

อมุาพร จนัทศร, 2545) ดงันัน้แผนพฒันาอดุมศกึษาจงึ

กำหนดใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเปลี่ยนสถานภาพ

เปนมหาวทิยาลยัในกำกบั โดยคณะกรรมการขาราชการ

พลเรอืน (ก.พ.) และคณะกรรมการปฏริปูระบบราชการ

(ค.ป.ร.) ไดระงับการกำหนดอัตราขาราชการใหมทุก

ประเภทใหกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ แตไดจัดสรร

อัตราใหเทาที่จำเปนในระบบใหมที่เรียกวา "พนักงาน

มหาวทิยาลยั" เริม่ดำเนนิการตัง้แต 1 ตลุาคม 2542 ตาม

มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่1 มถินุายน 2542 และวนัที ่31

สงิหาคม 2542 ทีใ่หสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั จำนวน 20

แหง จางพนกังานมหาวทิยาลยัทดแทนอตัราขาราชการ

ทัง้สายผสูอนและสายสนบัสนนุ โดยใหสำนกังบประมาณ

พจิารณาจดัสรรงบประมาณเพือ่เปนคาใชจายสำหรบัการ

จางในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โดยบุคลากรสายผูสอน

จางในอัตราขาราชการแรกบรรจุซึ่งเปนอัตราในปจจุบัน

บวกดวยอตัราเพิม่อกีรอยละ 70 ของอตัราแรกบรรจหุรอื

1.7 เทา สวนบุคลากรสายสนับสนุนจางในอัตราขา

ราชการแรกบรรจุซึ่งเปนอัตราในปจจุบันบวกดวยอัตรา

เพิม่อกีรอยละ 50 ของอตัราแรกบรรจหุรอื 1.5 ในระยะ

ตอมามตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่10 กรกฎาคม 2544 และ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2547 ไดเห็นชอบใหจัดสรร

งบประมาณเพือ่การจางบคุลากรทดแทนอตัราขาราชการ

ในสถาบันอุดมศึกษากลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบัน

เทคโนโลยปีทมุวนั เชนเดยีวกบัสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั

ทัง้ 20 แหงดวย โดยทบวงมหาวทิยาลยัในขณะนัน้ ได

กำหนดแนวปฏิบัติ ในการบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐวา ตองเปนระบบที่ดึงดูด

บุคลากรที่มีความรูความสามารถ รวมทั้งสามารถรักษา

คนดีไวได สวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูลของพนัก

งานมหาวทิยาลยัรวมกนัแลวจะไมนอยกวาระบบราชการ

หรือไมต่ำกวาที่ควรไดรับ แตอาจมีวิธีการจัดการที่แตก

ตางกนัไป เชน ไมมรีะบบบำเหนจ็ บำนาญ แตมรีะบบ

กองทนุเลีย้งชพีแทน โดยงบสวสัดกิารของมหาวทิยาลยัใน

แตละป ควรขอจดัสรรงบประมาณจำนวนรอยละ 25 ของ

คาใชจายหมวดเงนิเดอืน (ทบวงมหาวทิยาลยั, 2545)

อยางไรก็ตาม ในความเปนจริงการบริหารงาน

บุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยในหลายสถาบันไมได

เปนไปตามหลักการที่กลาวไวขางตน ทำใหบุคลากร

จำนวนหนึง่ไมเหน็ดวยตอการเปนมหาวทิยาลยัในกำกบั

มาตลอดตัง้แตอดตีถงึปจจบุนั ตามผลการศกึษาวจิยัของ

ปรยีาพร วงศบตุรโรจน, 2528; อมุาพร จนัทศร, 2539;

ประเทอืงทพิย ไกรววิฒัน, 2539;  ชชูาต ิอารจีตินสุรณ

และคณะ, 2541; รตยิา บรรณสทิธิ,์ 2542 อางใน ทบวง

มหาวิทยาลัย (2545) นอกจากนั้นสภาอาจารย

มหาวทิยาลยับรูพา (2545) ไดกลาวไววา "บคุลากรของ

บางมหาวิทยาลัยที่ไดออกนอกระบบราชการไปแลว มี

ความคดิเหน็วาเงนิเดอืนและคาตอบแทนตางๆ ทีไ่ดรบัไม

ไดสูงกวาที่เคยไดรับในระหวางรับราชการอยูอยางมาก

มายตามทีเ่คยมกีารพดูกนักอนหนานี ้มหินำซ้ำยงัมกีาร

บิดพลิ้วเงื่อนไขตางๆ ที่รัฐและผูมีอำนาจเคยใหคำมั่น

สญัญาไวแตกตางจากทีป่รากฏจรงิ อกีทัง้ยงัมคีวามกงัวล

ใจเกีย่วกบัอนาคตของตนเอง เนือ่งจากไมมคีวามมัน่ใจใน

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร

มหาวทิยาลยั รวมทัง้การดำเนนิการของรฐัและผบูรหิาร

ทีไ่มชดัเจนพอ จงึทำใหบคุลากรไมมคีวามเชือ่มัน่ในระบบ

ใหมนี้และไมอยากออกนอกระบบราชการ"

ผูวิจัยมีความสนใจและเห็นความสำคัญของเรื่องนี้

จงึไดทำการศกึษาโดยกำหนดวตัถปุระสงคเพือ่วเิคราะห

เปรียบเทียบการจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการของขา

ราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย และศึกษาความคิด

เห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดระบบเงิน

เดอืนและสวสัดกิาร โดยผลการวจิยัจะไดนำเสนอแนวทาง
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การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหา

วิทยาลัยตอไป

วิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ดำเนินการในป พ.ศ.2551

โดยมเีปาหมาย คอื มหาวทิยาลยัจำนวน 8 แหง ทัง้ใน

ภูมิภาคและตางจังหวัด ซึ่งมีขนาดตางกันและเปนมหา

วิทยาลัยที่คณะผูวิจัยมีเครือขายสามารถเขาถึงแหลง

ขอมลูทัง้เอกสารและการสะทอนความคดิเหน็ได โดยแบง

ออกเปน 3 กลมุ ดงันี้

กลมุที ่1  มหาวทิยาลยัของรฐัทีก่ำลงัดำเนนิการเปน

มหาวทิยาลยัในกำกบัของรฐั ไดแก

1)  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร จงัหวดักรงุเทพฯ

2)  มหาวทิยาลยัศลิปากร จงัหวดันครปฐม

3)  มหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดัพษิณโุลก

กลมุที ่2  มหาวทิยาลยัทีไ่ดรบัการยกฐานะขึน้ใหม

ไดแก

1)  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม จงัหวดันครปฐม

2)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก

กลมุที ่3  มหาวทิยาลยัทีเ่ปนมหาวทิยาลยัในกำกบั

ของรฐั ไดแก

1)  มหาวทิยาลยัแมฟาหลวง จงัหวดัเชยีงราย

2)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

จงัหวดักรงุเทพฯ

3)  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั จงัหวดักรงุเทพฯ

กระบวนการและขัน้ตอนในการวจิยั

1) การศกึษาเอกสาร

มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบการจัด

ระบบเงินเดือนและสวัสดิการของขาราชการกับพนัก

งานมหาวทิยาลยั โดยใชวธิกีารวจิยัเอกสาร (documen-

tary research) ซึง่แหลงเอกสารทีส่ำคญั คอื สำนกังาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรอืนและสถาบนัอดุมศกึษา

โดยการสืบคนขอมูลจากระบบอินเทอรเน็ต และทำการ

วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา

2) การวจิยัเชงิสำรวจ

มวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาความคดิเหน็เกีย่วกบัการ

จัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหา

วทิยาลยั โดยใชวธิกีารวจิยัเชงิสำรวจ (survey research)

ประชากรทีศ่กึษาเปนพนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการ

ทั้ง 8 แหง รวมทั้งสิ้น 3,757 คน สุมตัวอยางแบบงาย

จำนวน 440 คน ซึง่เกนิเกณฑขัน้ต่ำทีค่ำนวณไดจากสตูร

ของ Yamane คอื 340 คน เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั คอื

แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการจัดระบบ

เงินเดือนและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย เก็บรวม

รวมขอมลูโดยการสงแบบสอบถามทีผ่วูจิยัสรางขึน้ไปยงั

กลมุตวัอยางทีไ่ดเลอืกไว ไดรบัแบบสอบถามกลบัคนืกลบั

มา 281 ชดุ คดิเปนรอยละ 63.86 ทำการวเิคราะหขอมลู

เชงิปรมิาณจากแบบสอบถามโดยใชสถติพิืน้ฐาน คอื คา

รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน สวนขอมลู

ทีไ่ดจากแบบสอบถามปลายเปดใชการวเิคราะหเนือ้หา

3) การสะทอนความคดิเหน็

มวีตัถปุระสงคเพือ่สะทอนความคดิเหน็และนำเสนอ

แนวทางการพัฒนาการจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการ

ของพนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการ โดยใชเทคนคิการ

วจิยัเชงิคณุภาพ เกบ็รวบรวมขอมลูโดยการสนทนากลมุ

ยอย การสมัภาษณกลมุ การสมัภาษณแบบเจาะลกึ และ

การจัดเวทีสัมมนาสะทอนความคิดเห็น การตรวจสอบ

ขอมลูและวเิคราะหขอมลูใชเทคนคิสามเสาทัง้ดานแหลง

ขอมลู สถานทีแ่ละเวลา ทำการตคีวามและสรางขอสรปุ

แบบอปุนยั

ผลการวิจัย
การจดัระบบเงนิเดอืนและสวสัดกิารของขาราชการ

กับพนักงานมหาวิทยาลัย

การจัดระบบเงินเดือนของขาราชการกับพนัก

งานมหาวทิยาลยัตาง ๆ  มคีวามหลากหลาย โดยเงนิเดอืน

ขาราชการตามบัญชีอัตราเงินเดือน วันที่ 1 ตุลาคม

พ.ศ.2550 วฒุปิรญิญาเอก เทากบั 13,110 บาท และวฒุิ

ปริญญาโท เทากับ 9,700 บาท ซึ่งเงินเดือนพนัก

งานมหาวทิยาลยัสายวชิาการนัน้ มหาวทิยาลยัทีท่ำการ

ศึกษาสวนใหญไมไดจางในอัตราปจจุบันบวกดวยอัตรา

เพิม่อกีรอยละ 70 ของอตัราแรกบรรจหุรอื 1.7 เทา ตาม

มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่1 มถินุายน 2542 และวนัที ่31

สงิหาคม 2542 ยกเวนมหาวทิยาลยัแมฟาหลวงกบัมหา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีที่ไดออกนอก

ระบบไปนานแลว จางในอัตราประมาณ 2 เทา สวน
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรให 1.5 เทาของอัตราแรก

บรรจขุาราชการในปจจบุนั ในขณะทีม่หาวทิยาลยัอืน่ๆ ที่

ไดศกึษายงัไมมคีวามชดัเจนวาใหเพิม่อกีเทาใดและเทยีบ

จากบัญชีอัตราเงินเดือนของขาราชการในปใด ซึ่ง

สามารถสรุปอัตราเงินเดือนเริ่มตนของขาราชการกับ

พนกังานมหาวทิยาลยัตาง ๆ ดงัตารางที ่1

เงนิประจำตำแหนงทางวชิาการของขาราชการเปน

ไปตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่ 9 มนีาคม 2547 ทีใ่ห

ไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจำ

ตำแหนงที่ไดรับอยูเดิม ยกเวนขาราชการที่ไดรับเงิน

ประจำตำแหนงต่ำกวาระดบั 8 ดงัตารางที ่2

ในขณะที่เงินประจำตำแหนงทางวิชาการของพนัก

งานมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบรุ ีจะไดรบัคาตอบแทนอกี 1 เทาเหมอืน

กบัขาราชการ สวนของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร มหา

วิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหา

วทิยาลยัแมฟาหลวง และจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ไมได

รบัคาตอบแทนอกี 1 เทา โดยมรีะดบัหรอืซเีชนเดยีวกบั

ขาราชการ

สวนมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยแมฟา

หลวงไมมีระดับ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวนัออก ยงัไมมรีะเบยีบรองรบัในเรือ่งนี้

การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ ตั้งแตวันที่ 1

ตลุาคม 2544 ในสมยัรฐับาลพนัตำรวจโททกัษณิ ชนิวตัร

เปนนายกรฐัมนตร ีไดมกีารใหเลือ่นขัน้เงนิเดอืน ปละ 2

ครัง้ โดยครัง้ที ่1 ครึง่ปแรก ใหเลือ่นวนัที ่1 เมษายน และ

ครัง้ที ่2 ใหเลือ่นวนัที ่1 ตลุาคม โดยการใหเลือ่นขัน้เงนิ

เดอืนรวมทัง้ปไดไมเกนิ 2 ขัน้ ในขณะทีก่ารเลือ่นขัน้เงนิ

เดอืนของพนกังานมหาวทิยาลยัตาง ๆ  ทีท่ำการศกึษา มี

การเลือ่นขัน้เงนิเดอืนใน 2 ลกัษณะ คอื ลกัษณะที ่1 เปน

เปอรเซน็ต ปละ 2 ครัง้ ไดแก มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี ปละ 1 ครั้ง ไดแก มหาวิทยาลัย

ตารางที ่1  อตัราเงนิเดอืนเริม่ตนของขาราชการกบัพนกังานมหาวทิยาลยัตาง ๆ

                                                                        อตัราเงนิเดอืน (บาท)

             
ขาราชการ/พนกังาน

                    ปรญิญาเอก     ปรญิญาโท

ขาราชการ 13,110 9,700

พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 19,665 14,550

พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร 18,270 13,400

พนกังานมหาวทิยาลยันเรศวร 20,650 15,210

พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 13,110 9,700

พนกังานมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลฯ 13,110 9,700

พนกังานมหาวทิยาลยัแมฟาหลวง 26,300 17,550

พนกังานมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาฯ >25,000 >20,000

พนักงานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 20,400 14,800

ตารางที ่2  เงนิประจำตำแหนงทางวชิาการของขาราชการ

    ตำแหนงทางวชิาการ            เงนิประจำตำแหนง    เงนิคาตอบแทน

ผชูวยศาสตราจารย ระดบั 6-7 3,500 -11

ผชูวยศาสตราจารย ระดบั 8 5,600 5,600

รองศาสตราจารย ระดบั 7-8 5,600 5,600

รองศาสตราจารย ระดบั 9 9,900 9,900

ศาสตราจารย ระดบั 9-10 13,000 13,000

ศาสตราจารย ระดบั 11 15,600 15,600
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เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวัน

ออก มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และจุฬาลงกรณ

มหาวทิยาลยั ลกัษณะที ่2 เปนขัน้ (ตามบญัชเีงนิเดอืน)

ปละ 2 ครัง้ ไดแก มหาวทิยาลยัศลิปากร ปละ 1 ครัง้ ได

แก มหาวทิยาลยันเรศวร และ 2 ป ตอ 1 ครัง้ ไดแก มหา

วิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สวัสดิการขาราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย

ตางๆ มคีวามหลากหลายเชนเดยีวกบัระบบเงนิเดอืน โดย

สวสัดกิารขาราชการแบงออกเปน 2 สวน คอื สวนที ่1 รฐั

บาลรับผิดชอบดำเนินการเรื่องเงินคาใชจายจาก

งบประมาณแผนดนิ เชน การรกัษาพยาบาลตนเอง บดิา

มารดา คสูมรส และบตุรทีย่งัไมบรรลนุติภิาวะ คาเชาบาน

เงนิรางวลั เครือ่งราชอสิรยิาภรณ บำเหนจ็บำนาญ เปน

ตน สวนที ่ 2 หวัหนาสวนราชการมหีนาทีร่เิริม่ สงเสรมิ

และสนบัสนนุใหมกีารจดัสวสัดกิารขึน้ตามระเบยีบสำนกั

นายกรฐัมนตร ีเชน การออมทรพัย การใหกเูงนิ การเคหะ

สงเคราะห การฌาปนกิจสงเคราะห การกีฬาและ

นนัทนาการ รานคาสวสัดกิาร เปนตน ซึง่ในสวนที ่2 นี้

ไมมคีวามแตกตางกนัมากนกัระหวางขาราชการกบัพนกั

งานมหาวทิยาลยั ในขณะทีส่วสัดกิาร

สวนที่ 1 มีความหลากหลายและแตกตางกันที่นา

สนใจ คือ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ยังไมออกนอกระบบ

จะไดรบัการรกัษาพยาบาลตนเองจากระบบประกนัสงัคม

ทั้งหมด แตมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบแลวจะไดรับ

การรักษาพยาบาลตนเองจากทางมหาวิทยาลัย ยกเวน

กรณีของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นใน

บางมหาวิทยาลัยยังไดจัดการประกันสุขภาพกลุมเพิ่ม

เติมดวย เนื่องจากการสัมภาษณพนักงานมหาวิทยาลัย

พบวาระบบประกันสังคมมีขอจำกัดทั้งคุณภาพยา โรง

พยาบาลและการบรกิาร เชน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และ

จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ในขณะเดยีวกนัมหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตรและมหาวิทยาลัยศิลปากร ยังใหสิทธิ์ใน

การรักษาพยาบาลบิดา มารดา คูสมรส และบุตร

โดยมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ไมจำกดัวงเงนิ แตมหา

วทิยาลยัศลิปากร จำกดัวงเงนิ ปละ 10,000 บาท

ในสวนของความมัน่คงในชวีติภายหลงัการเกษยีณ

อายรุาชการ ขาราชการจะไดรบัเงนิบำเหนจ็บำนาญจาก

รัฐบาลหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.)

สวนพนักงานมหาวิทยาลัยจะไดรับเงินบำเหน็จบำนาญ

จากสำนกังานประกนัสงัคมและกองทนุสำรองเลีย้งชพี ซึง่

มวีธิกีารคดิคำนวณทีแ่ตกตางกนั สำหรบักองทนุสำรอง

เลีย้งชพีของมหาวทิยาลยัทีย่งัไมออกนอกระบบราชการ

จะใหพนกังานสะสมไดรอยละ 3 และมหาวทิยาลยัสมทบ

อีกรอยละ 3 ยกเวนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สวน

มหาวทิยาลยัทีอ่อกนอกระบบแลวจะใหพนกังานสะสมได

รอยละ 4 - 8 และมหาวทิยาลยัสมทบอกีรอยละ 8 ไดแก

มหาวทิยาลยัแมฟาหลวงกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ

จอมเกลาธนบุรี ในขณะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลตะวนัออกยงัไมไดตัง้กองทนุสำรองเลีย้งชพี

การสะทอนความคดิเหน็ของพนกังานมหาวทิยาลยั
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนพนัก

งานมหาวทิยาลยัสายวชิาการใน 8 แหง จำนวน 281 คน

แบงออกเปน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร จำนวน 62 คน

มหาวทิยาลยัศลิปากร จำนวน 21 คน มหาวทิยาลยันเรศวร

จำนวน 33 คน มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม จำนวน 20

คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกฯ

จำนวน 16 คน มหาวทิยาลยัแมฟาหลวง จำนวน 31 คน

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุ ีจำนวน 23

คน และจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั จำนวน 61 คน มอีายุ

เฉลีย่ 34.20 ป มปีระสบการณสอนในสถาบนันัน้ ๆ  เฉลีย่

4.35 ป ไดรบัเงนิเดอืนเฉลีย่ 21,711 บาทตอเดอืน โดยผู

ทีไ่ดรบัเงนิเดอืนมากทีส่ดุ เทากบั 93,200 บาทตอเดอืน

นอยทีส่ดุ 6,330 บาทตอเดอืน สำหรบัผทูีม่ตีำแหนงทาง

วิชาการไดรับเงินประจำตำแหนงทางวิชาการมากที่สุด

31,200 บาทตอเดอืน นอยทีส่ดุ 3,500 บาทตอเดอืน ผทูี่

ไดรบัเงนิเพิม่พเิศษ เชน คาสอน เฉลีย่ 7,266 บาทตอ

เดือน โดยผูที่ไดรับคาสอน มากที่สุด 30,000 บาทตอ

เดือน นอยที่สุด 500 บาทตอเดือน ผูที่ไดรับเงินโบนัส

เฉลี่ย 13,990 บาทตอป โดยผูที่ไดรับมากที่สุด 100,000

บาทตอป นอยทีส่ดุ 200 บาทตอป

ข อ มู ล จ า ก ก า ร สำ ร ว จ ค ว า มคิ ด เ ห็ นพนั ก

งานมหาวทิยาลยัสายวชิาการ พบวา มคีวามไมพอใจมาก

กวาความพอใจ ดังนี้ ไมพอใจสวัสดิการที่ไดรับหรือที่

สถาบนัจดัไว จำนวน 171 คน คดิเปนรอยละ 60.9 ไม

พอใจเงนิเดอืนขัน้ตน จำนวน 154 คน คดิเปนรอยละ 54.8

ไมพอใจการเลือ่นขัน้เงนิเดอืน จำนวน 136 คน คดิเปน
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รอยละ 48.4 และไมพอใจเงนิโบนสั จำนวน 118 คน คดิ

เปนรอยละ 42.0 นอกจากนัน้ยงัพบวามคีวามคดิทีจ่ะลา

ออกหรอืเปลีย่นงาน จำนวน 105 คน คดิเปนรอยละ 37.4

มรีายละเอยีดดงัตารางที ่3

นอกจากนี้หากพิจารณาในแตละสถาบัน พบวา

กลุมผูใหขอมูลพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และ

จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั มคีวามไมพอใจทัง้ในเรือ่งเงนิ

เดือนขั้นตนและสวัสดิการ สวนพนักงานมหาวิทยาลัย

นเรศวร มคีวามพอใจในเรือ่งเงนิเดอืนขัน้ตน แตไมพอใจ

ในเรือ่งสวสัดกิาร สวนพนกังานมหาวทิยาลยัแมฟาหลวง

และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุ ีมคีวาม

พอใจทัง้ในเรือ่งเงนิเดอืนขัน้ตนและสวสัดกิาร

ขอมลูจากการจดัเวทสีมัมนาสะทอนความคดิเหน็ซึง่

มพีนกังานมหาวทิยาลยัตาง ๆ เขารวมทัง้หมด 35 แหง

จำนวน 113 คน สรุปไดวา การบริหารงานบุคคลของ

พนักงานมหาวทิยาลยัยงัขาดความชดัเจน ปญหาตาง ๆ

ของพนักงานไมไดรับการแกไขตามขอเสนอแนะ

ตำแหนงอาจารยเปนบคุลากรทีม่คีวามสำคญั แตในความ

เปนจริงไมเปนอยางที่คิด มติคณะรัฐมนตรีที่ใหจางใน

อัตราขาราชการแรกบรรจุในปจจุบันบวกเพิ่มอีกรอยละ

70 นั้น ผูบริหารมหาวิทยาลัยมองวาเปนเรื่องของการ

จัดสรรงบประมาณหรือความเทาเทียมกันของบุคลากร

แตละสาย มหาวิทยาลัยไมสามารถจางไดในอัตรา

ดังกลาวเพราะตองนำเงินไปจัดสรรสวัสดิการ นอกจาก

นัน้ผทูีเ่กีย่วของในระดบันโยบายทัง้หลาย เชน รฐัมนตรี

วาการกระทรวงศกึษาธกิาร สำนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงบอย ทำใหขาดความตอ

เนื่องในนโยบาย ในสวนของผูบริหารมหาวิทยาลัย

อาจารยทีเ่ปนขาราชการ และพนกังานมหาวทิยาลยัเอง

ยังไมเขาใจเรื่องนี้ตั้งแตยุคการเริ่มตน ทำใหการบริหาร

งานบคุคลของพนกังานมหาวทิยาลยัไมเปนไปตามหลกั

การและแนวคิดทั้งในเรื่องอัตราเงินเดือนขั้นตน การคิด

ประสบการณทีเ่กีย่วของ การไมไดรบัเงนิคาตอบแทน เงนิ

รางวัลหรือโบนัส สวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูลอื่น

เชนเดียวกับขาราชการ ซึ่งมีความหลากหลายและแตก

ตางกันในแตละสถาบัน ในบางมหาวิทยาลัยมีการแบง

แยกระหวางขาราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย มี

ระเบียบปฏิบัติที่แตกตางกัน ทำใหอาจารยที่ เปน

พนักงานมหาวทิยาลยัมคีวามรสูกึไมดแีละเปนชนชัน้สอง

สวนหนึง่จงึมคีวามคดิทีจ่ะลาออกหากมโีอกาสทีด่กีวา ถงึ

แมวาจะไดรับเงินเดือนที่มากกวาขาราชการแลวก็ตาม

แตยงัไมสามารถสรางความพงึพอใจหรอืดงึดดูบคุลากรที่

มี ค ว ามรู ค ว ามสามารถ เข าม า เป นอาจา รย ใ น

มหาวทิยาลยัได

อภิปรายผล
ปญหาการบริหารงานมหาวิทยาลัยในอดีตยังคงมี

อยใูนปจจบุนั โดยเฉพาะเรือ่งการขาดแคลนนกัวชิาการ

ตารางที ่3 แสดงความคิดเห็นการจัดระบบเงินเดือนและ

สวสัดกิารของผตูอบแบบสอบถามทัง้หมด (n =

281)

       ความคดิเหน็                  จำนวน (คน)    รอยละ

เงนิเดอืนขัน้ตน

   พอใจ 121 43.1

   ไมพอใจ 154 54.8

   ไมทราบ/ไมตอบ 6 2.1

เงินประจำตำแหนงทางวิชาการ

   พอใจ 117 41.6

   ไมพอใจ 95 33.8

   ไมทราบ/ไมตอบ 69 24.6

เงินโบนัส

   พอใจ 90 32

   ไมพอใจ 118 42

   ไมทราบ/ไมตอบ 73 26

การเลือ่นขัน้เงนิเดอืน

   พอใจ 126 44.8

   ไมพอใจ 136 48.4

   ไมทราบ/ไมตอบ 19 6.8

สวัสดิการ

   พอใจ 101 35.9

   ไมพอใจ 171 60.9

   ไมทราบ/ไมตอบ 9 3.2

การลาออก/เปลีย่นงาน

   ลาออก 105 37.4

   ไมลาออก 168 59.8

   ไมทราบ/ไมตอบ 8 2.8
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หรืออาจารย ถึงแมจะมีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง

จากขาราชการเปนพนกังานมหาวทิยาลยั  แตกย็งัมไิดแก

ปญหาทีเ่กดิขึน้ได ซึง่อาจสรางปญหามากขึน้กวาเดมิหรอื

ไม เชน ผลการวจิยัทีพ่บวา อาจารยมคีวามคดิทีจ่ะลาออก

หรือเปลี่ยนงานสูงถึงรอยละ 37.4 สวนหนึ่งเปนเพราะ

ความไมพอใจในเรือ่งเงนิเดอืนและสวสัดกิาร ซึง่จะเหน็วา

ในหลายมหาวิทยาลัยไมไดดำเนินการตามมติคณะ

รัฐมนตรีหรือแนวคิดของทบวงมหาวิทยาลัยในประเด็น

ตาง ๆ  ดงันี้

ประเดน็ที ่1 ทบวงมหาวทิยาลยั (2536) มแีนวคดิ

และหลักการวา"...พนักงานมหาวิทยาลัยมีฐานะเปน

พนักงานหรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูภายใตกฎหมาย

ของมหาวทิยาลยั ไมใชขาราชการไมอยภูายใตบงัคบัของ

กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวย

แรงงานสมัพนัธ กฎหมายวาดวยการประกนัสงัคม..."

ในความเปนจรงิพนกังานมหาวทิยาลยัทกุแหง ยก

เวนมหาวทิยาลยัแมฟาหลวงและมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบรุทีีม่พีระราชบญัญตัใิหออกนอกระบบ

แลว ตองเขาระบบประกนัสงัคม เพราะมสีญัญาการจาง

ซึ่งจะเห็นวาพนักงานสวนใหญไมพอใจเรื่องนี้มาก ใน

บางมหาวิทยาลัย เชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและ

จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ไดพยายามแกปญหานีด้วยการ

จัดซื้อประกันสุขภาพกลุมจากบริษัทประกันชีวิตเอกชน

ทำใหพนกังานม ี2 สทิธิ ์เกดิความซ้ำซอนและสิน้เปลอืง

งบประมาณ ในขณะทีม่หาวทิยาลยัขนาดเลก็ไมสามารถ

ดำเนนิการได เนือ่งจากไมมงีบประมาณ

ประเดน็ที ่2 ทบวงมหาวทิยาลยั (2536) มแีนวคดิ

และหลักการวา"...พนักงานมหาวิทยาลัยจะไดรับเงิน

เดือนที่สูงกวาในปจจุบัน และไมควรต่ำกวารัฐวิสาหกิจ

สามารถแขงขันไดในตลาดแรงงาน โดยจะไดรับตาม

ความสามารถและภาระงานซึ่งพิจารณาตามคุณภาพ

และปรมิาณงานวจิยั ดงันัน้อาจารยแตละคนเงนิเดอืนไม

ควรเทากนั สำหรบัระบบบญัชีเงนิเดอืนควรแยกระหวาง

บุคลากรสายวิชาชีพและสายปฏิบัติการ ทั้งนี้ทุก

มหาวทิยาลยัจะใชบญัชเีงนิเดอืนเดยีวกนัในระยะ 3 ปแรก

ของการเปลีย่นระบบ" ในความจรงิพนกังานมหาวทิยาลยั

ไมไดรับเงินเดือนสูงจริงเมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานรัฐ

วสิาหกจิ และไมสามารถแขงขนักบัภาคเอกชนได รวมทัง้

คาครองชพีในภาวะเศรษฐกจิปจจบุนั ซึง่จากผลการวจิยั

พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยสวนใหญไมพอใจในเงิน

เดอืนขัน้ตนทีไ่ดรบั ยกเวน มหาวทิยาลยัแมฟาหลวงและ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี นอกจากนี้

อาจารยในบางสาขาวิชาซึ่งเปนวิชาชีพเฉพาะ เชน

อาจารยแพทย อาจารยกฎหมาย ไดรบัเงนิเดอืนเทากบั

สาขาวชิาอืน่ ๆ  ซึง่ไมสามารถเทยีบไดกบัเงนิเดอืนของขา

ราชการตุลาการ

ประเดน็ที ่3 คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที ่1 มถินุายน

2542 และวนัที ่31 สงิหาคม 2542 ในเรือ่งการจางพนกั

งานมหาวิทยาลัยวา "...ใหสถาบันอดุมศึกษาของรัฐจาง

พนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราขาราชการทั้งสายผู

สอนและสายสนับสนุน โดยใหสำนักงบประมาณจัดสรร

งบประมาณเพือ่เปนคาใชจายสำหรบัการจางในหมวดเงนิ

อุดหนุนทั่วไป โดยบุคลากรสายผูสอนจางในอัตราขา

ราชการแรกบรรจ ุซึง่เปนอตัราในปจจบุนับวกดวยอตัรา

เพิม่อกีรอยละ 70 ของอตัราแรกบรรจ ุหรอื 1.7 เทา…"

มหาวทิยาลยัไมไดจางตามมตคิณะรฐัมนตร ียกเวน มหา

วิทยาลัยแมฟาหลวงและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี เนื่องจากผูบริหารมหาวิทยาลัยมองวา

เปนเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ มหาวิทยาลัยมี

อำนาจทีจ่ะจางเทาไรกไ็ด และตองนำเงนิสวนหนึง่ไปจดั

สวสัดกิาร ตลอดจนผลประโยชนเกือ้กลูอืน่ ๆ เชน เงนิ

สมทบประกนัสงัคม เงนิกองทนุสำรองเลีย้งชพี เงนิประจำ

ตำแหนงทางวชิาการ เงนิคารกัษาพยาบาล

ตามทีก่ลาวมา ระบบพนกังานมหาวทิยาลยันาจะมี

ขอดกีวาขาราชการตรงทีเ่งนิเดอืนขัน้ตนมากกวา ในสวน

ของสวสัดกิาร สทิธแิละผลประโยชนเกือ้กลูอืน่ ๆ  ในมหา

วิทยาลัยหลายแหงยังดอยกวา เชน การไมไดรับเงินคา

ตอบแทน 1 เทา สำหรบัเงนิประจำตำแหนงทางวชิาการ

ไมไดรับเงินโบนัสหรือเงินรางวัลในขณะที่ทำงานใหกับ

มหาวทิยาลยัเหมอืนกนั การไดเลือ่นขัน้เงนิเดอืนปละ 1

ครัง้ ภายในกรอบวงเงนิรอยละ 4 ซึง่ทบวงมหาวทิยาลยั

(2541) เคยใหหลกัการไววา "...พนกังานมหาวทิยาลยัใน

กำกับของรัฐบาลจะรับสิทธิประโยชนเกื้อกูลรวมกันแลว

ไมนอยกวาระบบราชการ..."  อยางไรกต็าม การใหสทิธิ

และผลประโยชนตาง ๆ เปนสิง่สำคญัและมคีวามจำเปน

เพราะเปนการจูงใจในการปฏิบัติงานตามที่นักวิชาการ
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หลายทานไดกลาวไว เชน Maslow (1943) สทิธโิชค วรา

นสุนัตกิลู (2546) นอกจากนัน้เงนิเดอืนหรอืคาจาง รวมถงึ

ผลประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ ยังเปนกลไกที่สำคัญในการ

สรรหาคนเขาสูองคการโดยเฉพาะคนที่มีความรูความ

สามารถสงู ซึง่จะทำใหพนกังานพงึพอใจ ลดการลาออก

ลดการรองเรียน รักษาพนักงานใหลาออกนอยที่สุด

(Beach, 1980) โดยองคการตองสรางหลกัประกนัความ

พงึพอใจ ความมัน่ใจใหแกบคุลากรโดยการใหสวสัดกิาร

ทีด่ ีซึง่จะชวยใหบคุลากรละทิง้ความกงัวลในเรือ่งตาง ๆ

และทุมเทใหแกงาน รวมถึงลดความขัดแยงระหวาง

บคุลากรในองคการ (สำนกังานการพฒันาคร,ู 2541) การ

จัดระบบเงนิเดอืนและสวสัดกิารทีแ่ตกตางกนั อาจทำให

เกิดปญหาการเลื่อนไหลของบุคลากรจากมหาวิทยาลัย

เล็กไปสูมหาวิทยาลัยใหญที่ไดรับงบประมาณหรือมีเงิน

รายไดมากกวา สามารถจางในอตัราเงนิเดอืนทีส่งูและจดั

สวสัดกิารไดดกีวา ซึง่หากมองในแงดทีำใหเกดิการแขงขนั

ในขณะเดียวกันจะทำใหมหาวิทยาลัยขนาดเล็กประสบ

ปญหาดานบุคลากรและอาจนำไปสูคุณภาพทางการ

ศกึษาได

การเปลี่ยนแปลงฐานะจากขาราชการเปนพนัก

งานมหาวทิยาลยั สิง่ทีผ่เูกีย่วของทัง้หลายจะตองคำนงึ คอื

ตองดีกวาระบบเดิม ตามแนวคิดทบวงมหาวิทยาลัย

(2541) ทีว่า "...ระบบบรหิารงานบคุคลของมหาวทิยาลยั

ในกำกับของรัฐบาล ตองเปนระบบที่ดึงดูดบุคลากรที่มี

ความสามารถ รวมทัง้สามารถรกัษาคนดไีวได…" ดงันัน้

ตองทำความเขาใจอดีตความเปนมาและคิดใหรอบคอบ

กอนทีจ่ะดำเนนิการเปลีย่นแปลงใด ๆ  กต็าม มเิชนนัน้กจ็ะ

ไมสามารถแกปญหาเดมิ ๆ  ได สถาบนัอดุมศกึษาจะขาด

นักวิชาการหรืออาจารยที่มีความรูความสามารถ การ

ผลติบณัฑติอาจดอยคณุภาพ การสรางองคความรใูหม ๆ

จากการวจิยัอาจไมเกดิขึน้

ในขณะเดียวกันพนักงานมหาวิทยาลัยเองจะตอง

ทำงานใหมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ตองเลกิพฤตกิรรมการ

ทำงานในลกัษณะทีเ่รยีกวา "เชาชามเยน็ชาม" ซึง่ระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงานจะตองดีและเปนธรรม

สามารถนำไปสูการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการ

ตอสัญญาการทำงานได

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะแนวทางการจัดระบบเงินเดือนและ

สวสัดกิารของพนกังานมหาวทิยาลยั ดงันี้

1. เงินเดือนขั้นตน ควรกำหนดเกณฑขั้นต่ำเปน

มาตรฐานเดยีวกนัทกุมหาวทิยาลยั ตามมตคิณะรฐัมนตรี

คือ บุคลากรสายผูสอนจางในอัตราขาราชการแรกบรรจุ

ซึ่งเปนอัตราในปจจุบันบวกดวยอัตราเพิ่มอีกรอยละ 70

หรอื 1.7 เทาของอตัราแรกบรรจ ุสวนบคุลากรสายสนบั

สนุนจางในอัตราขาราชการแรกบรรจุ ซึ่งเปนอัตราใน

ปจจุบันบวกดวยอัตราเพิ่มอีกรอยละ 50 หรือ 1.5

ของอัตราแรกบรรจุ โดยมหาวิทยาลัยสามารถบวกเพิ่ม

ใหไดในสาขาวชิาชพีทีข่าดแคลนหรอืผทูีม่ปีระสบการณ

ในลักษณะเดียวกันหรือใกลเคียงทั้งในการสอนหรือการ

ทำงาน และใหใชวธิกีารเจรจาตอรองกนั เพือ่ใหเกดิความ

พอใจกนัทัง้สองฝาย โดยกำหนดเพดานสงูสดุเอาไว

2. เงินประจำตำแหนงทางวิชาการ เงินโบนัส

และการเลือ่นขัน้เงนิเดอืน ควรใชหลกัเกณฑเดยีวกบั

ขาราชการ โดยไดรบัเงนิคาตอบแทนอกี 1 เทา ไดรบัเงนิ

โบนสัหรอืเงนิรางวลั เงนิเพิม่พเิศษ เชน คาวชิาชพีหรอื

คาสอน หากสอนมากกวาภาระงานปกติ และไดรับการ

พจิารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืนปละ 2 ครัง้ ภายในกรอบวงเงนิ

รอยละ 6 ตอป ตามผลการประเมนิการปฏบิตังิาน

3. การประเมินการปฏิบัติงาน ควรประเมินให

ตรงตามสภาพความเปนจริง และนำผลการประเมินไป

พจิารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืนและการตอสญัญาจางเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพในการทำงาน โดยใชหลกัการประเมนิแบบ

360 องศา ซึง่ควรประกอบดวย กลมุผบูรหิาร (หวัหนาภาค

รองคณบด ีคณบด)ี กลมุเพือ่นรวมงาน (คณาจารยในภาค

วชิา) และกลมุผรูบับรกิาร (นสิติ/นกัศกึษา)

4. สวสัดกิารและผลประโยชนเกือ้กลู ควรจดัให

พนกังานมหาวทิยาลยัไมนอยกวาระบบราชการ โดยการ

ยกเลกิระบบประกนัสงัคมและดำเนนิการจดัสวสัดกิารเอง

ใหดกีวาระบบเดมิ ซึง่ควรขอรบัการจดัสรรงบประมาณไม

นอยกวารอยละ 25 ของคาใชจายหมวดเงนิเดอืน อกีทัง้

ควรมทีีพ่กัอาศยัในมหาวทิยาลยัหรอืใหเบกิคาเชาบานได

ตลอดจนมีคาตอบแทนความเสี่ยงที่เกิดจากการทำงาน

โดยการจดัตัง้กองทนุตาง ๆ  ไดแก

4.1 กองทนุสวสัดกิาร สำหรบัการรกัษาพยาบาล
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ตนเอง บิดา มารดา คูสมรส และบุตร โดยสามารถใช

บริการไดจากโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยกรณีที่มี

คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลเอกชน หรือการซื้อ

ประกันสุขภาพจากบริษัทประกันชีวิตของเอกชน ทั้งนี้

อาจจำกัดวงเงินในการเบิกคารักษาพยาบาลหาก

งบประมาณมีจำกัด แตสามารถสะสมไดตามอายุงาน

ของตนเอง

4.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับทดแทน

บำเหนจ็บำนาญเพือ่ความมัน่คงในชวีติภายหลงัเกษยีณ

อายรุาชการ โดยเพิม่วงเงนิสะสมทัง้ของตนเองและของ

หนวยงานจากรอยละ 3 เปนรอยละ 10

นอกจากนัน้ยงัมขีอเสนอแนะอืน่ ๆ  สำหรบัผทูีเ่กีย่ว

ของ ดงันี้

1. รั ฐบาลควรมี น โยบายที่ ชั ด เ จนว า จ ะ ให

มหาวทิยาลยัทกุแหงออกนอกระบบหรอืไม และจะใหการ

สนับสนุนงบประมาณอยางไร

2. ผูบริหารมหาวิทยาลัยไมควรบริหารงานแบบ

ราชการ มกีารบรหิารเชงิรกุมากขึน้ เนือ่งจากบคุลากรที่

เขามาใหมทัง้หมดไดออกนอกระบบราชการไปแลว (ไม

ไดมฐีานะเปนขาราชการ) ระเบยีบขอบงัคบัตาง ๆ  ทีเ่กีย่ว

ของ รวมทัง้แนวทางตาง ๆ  ทีน่ำเสนอสามารถดำเนนิการ

ไดโดยสภามหาวทิยาลยั

3. ระเบยีบขอบงัคบัของพนกังานมหาวทิยาลยั ควร

ใหพนักงานมีสวนรวมกำหนด และการประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสารระเบียบขอบังคับในเรื่องสิทธิและ

ผลประโยชนใหพนกังานทกุคนไดรบัทราบเปนสิง่จำเปน

อยางยิง่

4. ควรจัดตั้งสภาพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเปน

องคกรในการดแูลสทิธแิละผลประโยชนตาง ๆ และควร

มีตัวแทนของพนักงานเปนคณะกรรมการในระดับ

นโยบายของมหาวิทยาลัย เชน สภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย

(ก.บ.ม.)

5. พนกังานมหาวทิยาลยัโดยเฉพาะอาจารย ซึง่เปน

บุคลากรที่มีความรูความสามารถสูง ควรทุมเทการ

ทำงานใหมากขึน้ เนือ่งจากไดรบัเงนิเดอืนทีส่งูขึน้ มเิชน

นั้นจะไมเกิดประโยชนตอการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้

ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาความคิดเห็นจาก

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ผูบริหาร

มหาวทิยาลยัและขาราชการ ในประเดน็ตาง ๆ เชน การ

บรหิารงานบคุคล อตัราการลาออก ความมอีสิระคลองตวั

ในการบริหารงาน รวมทั้งปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่

เกีย่วของ นอกจากนัน้อาจศกึษาเพิม่เตมิวามหาวทิยาลยั

ที่ออกนอกระบบไปแลว นำงบประมาณทั้งหมดมาใชใน

การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพิ่มเติมใหกับ

บุคลากรอยางไร
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1) คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัหอการคาไทย

การศกึษาความสมัพนัธระหวางความผกูพนัตอองคการ

ในระดบัสมาชกิของทมีงาน ทีม่ตีอความผกูพนัตอองคการในระดบัทมีงาน

ความผกูพนัตอองคการในระดบัองคกร และคณุภาพการทำงานเปนทมี

ของอตุสาหกรรมรถยนตในประเทศไทย :  กรณศีกึษาเฉพาะ

บรษิทัโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกดั
Relationship between Personal Commitment and Team Commitment,

Organizational Commitment, and Teamwork Quality in the Automotive Industry

in Thailand :  Case Study of Toyota Motor Thailand Co.,Ltd.

ทองทพิภา  วริยิะพนัธุ1)

Thongtippa Viriyaphan1)

Abstract
This paper studies the relationship between Personal Commitment and there other variables; namely

Team Commitment, Organizational Commitment, and Teamwork Quality in the automotive industry in Thai-

land focusing on the case of TOYOTA MOTOR THAILAND Co., Ltd. A sample of 399 employees working in

teams at Head Office and Samrong Branch of the company was used for this study. The instrument for data

collection was a 5 point rating scale questionnaire. The findings confirm a relationship between Personal

Commitment and Team Commitment, Organizational Commitment, and Teamwork Quality. Organizational

Commitment and Teamwork Quality were found to affect Personal Commitment at high level, while Team

Commitment was at about average. Upon being analyzed by the method of Confirmatory Factor Analysis,

Personal Commitment was found to be composed of  three components: Team Commitment, Organizational

Commitment, and Teamwork Quality by factors of 0.66 0.43 and 0.30 respectively. The accompanying Good-

ness of Fit Measures were: Chi-Square = 60.94, p =0.08, degree of freedom =47, Goodness-of-Fit Index (GFI)

= 0.98, Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI) = 0.95, Standardized RMR=0.01, Root Mean Square Error of

Approximation (RMSEA) =0.027.

Key word: Teamwork, Commitment, Teamwork Quality

บทคัดยอ
การวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาความสมัพนัธระหวางความผกูพนัตอองคการในระดบัสมาชกิของทมีงาน

ทีม่ตีอความผกูพนัตอองคการในระดบัทมีงาน ความผกูพนัตอองคการในระดบัองคกร และคณุภาพการทำงานเปนทมี

ของอตุสาหกรรมรถยนตในประเทศไทย :  กรณศีกึษาเฉพาะ บรษิทัโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกดั โดยตวัอยาง

เปาหมายเปนพนกังานของบรษิทัโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกดั ณ สำนกังานใหญและสาขาสำโรงทีม่กีารทำงาน

เปนทมีจำนวน 399 คน และเกบ็รวบรวมขอมลูโดยใชแบบสอบถามความคดิเหน็ 5 ระดบั ซึง่ผลการวจิยั พบวา ความ

ผกูพนัตอองคการในระดบัสมาชกิของทมีงานมคีวามสมัพนัธกบัความผกูพนัตอองคการในระดบัทมีงาน ความผกูพนั
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บทนำ
ในปจจุบัน เปนที่ยอมรับอยางแพรหลายแลววา

บุคลากรหรือพนักงานเปนผูที่มีบทบาทสำคัญตอการ

ปฏบิตังิานในองคการเปนอยางมาก เนือ่งจากเปนผทูีส่ราง

ผลสำเร็จใหแกองคการดวยการนำนโยบายตางๆ มา

ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมจนเปนผลสำเร็จตามเปาหมาย

และวตัถปุระสงค ดงัเชนที ่Kaplan & Norton และ Koch

& Frangos (2003) ไดกลาววา "ทุนมนุษยนั้นเปนตน

กำเนดิเชงิกลยทุธของการสรางมลูคาใหกบัองคการ" ทำให

ผูบริหารองคการทั้งหลายพยายามหาแนวทางในการ

บริหารงานและบริหารบุคลากรซึ่งถือวา เปนทุนมนุษย

ขององคการใหสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ประสทิธผิลสงูสดุ ทัง้นี ้ธนพร แยมสตุา(2550) ไดใหความ

คดิเหน็ไววา "บคุลากรทกุระดบัทีอ่ยใูนองคการถอืวา มี

ความสำคัญที่สุดที่จะทำใหองคการมีการพัฒนาและขับ

เคลือ่นไปไดอยางมปีระสทิธภิาพ"

ดังนั้น ในการบริหารองคการ ประเด็นสำคัญที่ผู

บรหิารองคการควรตระหนกั คอื การเสรมิสรางความรวม

มอืของบคุลากรในองคการ เพือ่ใหบคุลากรเหลานัน้ทมุเท

ทำงานเพือ่ผลสำเรจ็ขององคการ ดงัเชนบรษิทั โตโยตา

มอเตอร ประเทศไทย จำกดั ซึง่เปนบรษิทัทีม่ชีือ่เสยีงและ

เปนผนูำตลาดรถยนตในประเทศไทยทีใ่หความสำคญักบั

การบริหารบุคลากรขององคการโดยสงเสริมใหมีการ

ทำงานรวมกนัเปนทมีอยางชดัเจน จะเหน็วา เมือ่องคการ

ประสบความสำเร็จ ผูบริหารจะแสดงความชื่นชมและ

ยอมรับวา ความสำเร็จของบริษัทฯเปนผลมาจากความ

รวมมือในการทำงานเปนทีมของทุกฝายที่เกี่ยวของ ตัว

อยางเชน  เมือ่บรษิทั โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกดั

ไดครองอนัดบั 1 ของยอดขายในทกุประเภท (ป 2551)

และสามารถสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาสูงสุด

จนประสบความสำเรจ็ดานบรกิารหลงัการขายเปนอนัดบั

1 ดังผลการศึกษาวิจัยดัชนีความพึงพอใจของลูกคาใน

ประเทศไทย (Customer Satisfaction Index - CSI) ของ

เจ.ดี.พาวเวอร เอเชีย แปซิฟก ที่ระบุวา "ศูนยบริการ

มาตรฐานของ "โตโยตา" สามารถทำคะแนนไดดีเปน

พเิศษในดานการใหการรบัรองลกูคา และความสะดวกใน

การเขารบับรกิารของลกูคา และในป 2552 โตโยตากย็งั

คงครองอันดับ 1 ติดตอกันเปนปที่ 2"  ประธาน

คณะกรรมการบริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย

จำกดั ประมนต สธุวีงศ (2552)ไดกลาวไววา "ความรวม

มืออยางจริงจังระหวางผูบริหารกับพนักงานและการ

ทำงานเปนทมี ทำใหโตโยตาประสบความสำเรจ็จนถงึทกุ

วนันี"้ สอดคลองกบัทีป่ระธานชมรมผแูทนจำหนาย โตโย

ตา อานนท เจริญรุงเรือง (2552) ไดกลาวไววา "การ

ไดรบัรางวลัอยางตอเนือ่งถงึ 2 ปซอนเปนผลมาจากความ

รวมมืออันดีระหวางผูแทนจำหนายกับบริษัทโตโยตา

โดยพนักงานของบริษัทในทุกระดับ นับตั้งแตผูบริหาร

จนถงึพนกังานระดบัปฏบิตักิารไดปฏบิตัหินาทีอ่ยางเตม็

ความสามารถ และยึดมั่นตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดและเหนือความคาดหวังใหกับ

ตอองคการในระดบัองคกร และคณุภาพการทำงานเปนทมี โดยตวัอยางเปาหมายมปีจจยัดานความผกูพนัตอองคการ

ในระดบัสมาชกิของทมีงาน  ความผกูพนัตอองคการในระดบัองคกร และดานคณุภาพการทำงานเปนทมี มคีาเฉลีย่

อยใูนระดบัมาก สวนความผกูพนัตอองคการในระดบัทมีงาน มคีาเฉลีย่อยใูนระดบัปานกลาง และเมือ่มกีารวเิคราะห

องคประกอบเชงิยนืยนัความผกูพนัตอองคการในระดบัสมาชกิของทมีงาน ผลการวจิยัพบวา องคประกอบความผกูพนั

ตอองคการในระดบัสมาชกิของทมีงาน ประกอบดวย 3 องคประกอบเรยีงลำดบัตามน้ำหนกัองคประกอบ คอื ความ

ผกูพนัตอองคการในระดบัทมีงาน ความผกูพนัตอองคการในระดบัองคกร และคณุภาพการทำงานเปนทมี มคีาน้ำหนกั

องคประกอบเทากบั 0.66 0.43 และ 0.30 ตามลำดบั และผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลองคประกอบ

กบัขอมลูเชงิประจกัษ พบวา มคีา ไค-สแควรเทากบั 60.94  คาความนาจะเปน (p) เทากบั 0.08 ทีช่ัน้แหงความอสิระ

เทากบั 47 คาดชันวีดัความสอดคลอง (GFI) เทากบั 0.98 คาดชันวีดัระดบัความสอดคลองทีป่รบัแกแลว (AGFI) เทา

กบั 0.95  คาดชันรีากคาเฉลีย่กำลงัสองของสวนเหลอืมาตรฐาน (Standardized RMR) เทากบั 0.01 และคาประมาณ

ความคลาดเคลือ่นของรากกำลงัสอง เฉลีย่ (RMSEA) เทากบั 0.027

คำสำคญั : การทำงานเปนทมี ความผกูพนัตอองคการ  คณุภาพการทำงานเปนทมี
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ลูกคา" (บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกัด

2552)

จากทีไ่ดกลาวมาแลวขางตน จะเหน็วา ปจจยัแหง

ความสำเร็จของบริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย

จำกดั คอื การทำงานเปนทมี และบรษิทัฯกไ็ดใหความ

สำคัญกับการสรางความรวมมือในการทำงานโดยสง

เสรมิใหมกีารทำงานรวมกนัเปนทมี และมกีารกำหนดไว

อยางชัดเจนในวิถีโตโยตา(Toyota Way) วา "บริษัทฯ

มีนโยบายสงเสริมการทำงานเปนทีมทั้งในระดับบุคคล

ระดบัทมีงาน และระดบัองคกร เชน ใหการสงเสรมิเพือ่

ความกาวหนาของบุคคลและทีมงาน ใหการศึกษาและ

การพัฒนาอยางตอเนื่อง ใหความเคารพตอบุคคล ฯลฯ

"เพื่อใหผูบริหาร ทีมงานและสมาชิกในทีมงานมีการ

ทำงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตแนวคิดที่วา

"พนกังานของเรา คอื บคุลากรทีม่คีณุคาทีส่ดุ เราจงึอยาก

ใหพนกังานมสีวนรวมและมคีวามสขุในการทำงาน เพือ่

ใหพนกังานมทีศันคตทิีด่ ีมคีวามสขุกบัการเปนสวนหนึง่

ขององคกร จะไดเพิ่มความมุงมั่นในการทำงาน ปฏิบัติ

งานดวยความอตุสาหะ โดยมจีดุมงุหมายเพือ่ใหบรษิทัมี

ประสทิธภิาพและคณุภาพ" ทัง้นี ้บรษิทัฯไดมนีโยบายให

การสนับสนุนการมีสวนรวมของพนักงานอยางเปน

รปูธรรม ตวัอยางเชน ในการเปดตวัสนิคาใหมของบรษิทั

ฝายบริหารจะเชิญตัวแทนฝายพนักงานมารวมเปน

ประธานในพธิเีพือ่ใหพนกังานเกดิความรสูกึภาคภมูใิจที่

ไดมีสวนสำคัญในการสรางความสำเร็จใหแกองคการ

พนักงานจะไดมีความผูกพันกับองคการมากยิ่งขึ้น

(บรษิทั โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกดั 2552)

ดงัทีไ่ดกลาวมาแลว การทำงานเปนทมีของบรษิทั โตโย

ตา มอเตอร ประเทศไทย จำกดั มคีวามแขง็แกรง และ

เปนปจจยัทีส่รางความสำเรจ็ใหแกองคการจนเปนทีร่บัรู

โดยทัว่ไป ผวูจิยัจงึสนใจทำการศกึษาเกีย่วกบัการทำงาน

เปนทมีของบรษิทัโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกดั

เพื่อเรียนรูและนำผลที่ ไดรับจากการศึกษามาใช

ประโยชนเปนขอเสนอแนะแนวทางในการทำงานเปนทมี

ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อใหองคกรโดยทั่วไป

สามารถนำไปประยุกตใชในการพัฒนารูปแบบการ

ทำงานเปนทมีใหมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลเพิม่ขึน้ตอ

ไป

สำหรบัการวจิยัครัง้นี ้ผวูจิยัไดกำหนดขอบเขตการ

ศึกษาเฉพาะความสัมพันธระหวางความผูกพันตอ

องคการในระดับสมาชิกของทีมงาน ที่มีตอความผูกพัน

ตอองคการในระดับทีมงาน ความผูกพันตอองคการใน

ระดับองคกร และคุณภาพการทำงานเปนทีมของบริษัท

โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกัด เนื่องจากเห็นวา

ความสำเร็จของบริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย

จำกดั เกดิจากพนกังานหรอืบคุลากรซึง่เปนสมาชกิของ

ทมีงาน หากองคการสามารถทำใหพนกังานหรอืสมาชกิ

ของทมีงานมคีวามผกูพนักบัองคการมากยิง่ขึน้เทาใด การ

ทำงานตางๆ ก็จะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นเทานั้น

การสรางความผูกพันตอองคการจึงเปนเรื่องที่มีความ

สำคญัยิง่ เพราะมผีลตอความสำเรจ็ของงานและองคการ

โดยตรง ดังเชนที่ธนพร แยมสุตา(2550) ไดกลาวไววา

"ความยึดมั่นผูกพันตอองคการจะเปนปจจัยสำคัญ

ประการหนึ่งที่จะทำใหบุคลากรคงอยูและทำงานกับ

องคการอยางตอเนือ่ง"  ฉะนัน้  การทำใหสมาชกิของทมี

งานมีความผูกพันตอองคการและทีมงานรวมทั้งมี

คณุภาพในการทำงานเปนทมีทีด่มีากขึน้ ยอมจะสงผลดี

ตอผลการปฏบิตังิานและองคการ ทำใหงานประสบความ

สำเรจ็ตามเปาหมายและวตัถปุระสงคมากขึน้ตามไปดวย

เนือ่งจาก ถาบคุคลทีม่คีวามผกูพนัตอองคการมากจะยนิดี

ทุมเทกำลังความสามารถทำงานเพื่อผลสำเร็จของงาน

และผลสำเรจ็ขององคกรอยางเตม็ใจ ดงัเชนที ่Buchanan

(1974 อางถงึใน  Meyer & Allen 1997) ไดกลาววา "ความ

ผกูพนัทีม่ตีอองคการจะเปนตวับงชีใ้หเหน็ถงึความจงรกั

ภกัด ีความภาคภมูใิจ การยอมรบั และความยดึมัน่ในจดุ

มุงหมายและอุดมการณขององคการ   อันเปนผลให

บคุลากรมคีวามเตม็ใจทีจ่ะทำงานเพือ่ความกาวหนาและ

ประโยชนขององคการ ตลอดจนมีความปรารถนาที่

จะเปนสมาชกิขององคการตลอดไป"

สวนคุณภาพการทำงานเปนทีม (Teamwork

Quality) นัน่กม็คีวามสำคญัตอองคการและทมีงานเชนกนั

หากสมาชิกของทีมงานมีคุณภาพการทำงานเปนทีมที่ดี

กจ็ะสงผลใหความผกูพนัตอองคการในระดบัสมาชกิของ

ทีมงานเพิ่มมากขึ้น และทำใหการทำงานเปนทีมเกิด

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดได ดังเชนที่ Hoegl &

Gemuenden (2001) ไดกลาวไววา "คณุภาพการทำงาน

เปนทีมจะขึ้นอยูกับคุณภาพของการมีปฏิสัมพันธในทีม

งาน เพราะทำใหเกิดความรวมมือภายในทีมงาน" โดย
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ผลการวจิยัของ Hoegl & Gemuenden (2001) พบวา

คุณภาพการทำงานเปนทีมมีความสัมพันธอยางมีนัย

สำคญักบัผลการปฏบิตังิานของทมีงาน และคณุภาพการ

ทำงานเปนทีมมีความสัมพันธเปนอยางมากกับความ

สำเรจ็สวนบคุคลของสมาชกิในทมีงาน ตวัอยางเชน ความ

พงึพอใจในการทำงานและการเรยีนร ูเปนตน

วตัถปุระสงคของการวจิยั

เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอ

องคการในระดบัสมาชกิของทมีงานทีม่ตีอความผกูพนัตอ

องคการในระดบัทมีงาน ความผกูพนัตอองคการในระดบั

องคกร และคุณภาพการทำงานเปนทีมของบริษัทโตโย

ตา มอเตอร ประเทศไทย จำกดั

สมมตฐิานการวจิยั

ความผูกพันตอองคการในระดับสมาชิกของทีม

งานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการในระดับ

ทีมงาน ความผูกพันตอองคการในระดับองคกร และ

คุณภาพการทำงานเปนทีมของบริษัทโตโยตา มอเตอร

ประเทศไทย จำกดั

นิยามศัพทเฉพาะ

ในการศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางความ

ผกูพนัตอองคการในระดบัสมาชกิของทมีงานทีม่ตีอความ

ผูกพันตอองคการในระดับทีมงาน ความผูกพันตอ

องคการในระดบัองคกร และคณุภาพการทำงานเปนทมี

ของอุตสาหกรรมรถยนตในประเทศไทย  กรณีศึกษา

เฉพาะ บรษิทัโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกดั ผวูจิยั

ไดนยิามศพัทเฉพาะทีเ่กีย่วของ ดงันี้

การทำงานเปนทมี ในทีน่ี ้หมายถงึ การทำงานรวม

กนัของพนกังานในรปูแบบของทมีงาน โดยแบงออกเปน

ทมีงานดานบรหิารองคการ ทมีงานดานทีป่รกึษา ทมีงาน

ดานอำนวยการ ทีมงานดานการผลิต ทีมงานดานออก

แบบ ทีมงานดานการวิจัยและพัฒนา ทีมงานดานการ

ตลาด ทมีงานดานการสงเสรมิการขาย ทมีงานดานควบ

คมุคณุภาพ

ความผกูพนัตอองคการ (Commitment) หมายถงึ

ความรสูกึทีบ่คุคลมตีอองคการ โดยบคุคลทีม่คีวามผกูพนั

ตอองคการจะยินดีทำงานใหกับองคการนั้นๆ อยางตอ

เนือ่ง รวมทัง้มกีารแสดงออกใหเหน็อยางชดัเจนวา เตม็ใจ

ทมุเทความพยายามทำงานเพือ่ผลประโยชนขององคการ

รวมทั้งมีความปรารถนาที่จะเปนสมาชิกขององคการ

ตลอดไป ทัง้นี ้บคุคลทีม่คีวามผกูพนัตอองคการจะเปนผู

ที่มีความพึงพอใจในงานจึงพยายามทำงานใหดีที่สุด

เพราะตองการเหน็ความเจรญิกาวหนาขององคการ นอก

จากนั้น ยังอาจกอใหเกิดพฤติกรรมอื่นๆ ที่สงเสริมการ

ทำงาน เชน กระตือรือรนที่จะมีสวนรวมในการทำงาน

ตามทีไ่ดรบัมอบหมาย  เอาใจใสตองานแมจะเปนงานที่

นอกเหนอืจากบทบาทหนาทีท่ีอ่งคการกำหนดให เปนตน

ความผูกพันตอองคการในระดับสมาชิกของทีม

งาน(Personal Commitment -PC) ในทีน่ี ้หมายถงึ

  - ดานความรบัผดิชอบตองาน (Responsibility-

RP) ไดแก บรษิทัและทมีงานมคีวามรบัผดิชอบตอผลการ

ปฏิบัติงานรวมกัน สมาชิกของทีมงานทุกคนมีความรับ

ผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของทีมงานโดยรวม และ

หากทำงานอยางไมตัง้ใจหรอืทำงานผดิพลาด สมาชกิของ

ทมีงานยนิดปีรบัปรงุตนเอง

- ดานความกาวหนาในหนาที่การงานและไดมี

โอกาสพฒันาตนเอง(Personal growth & development-

GD) ไดแก บรษิทัมกีารใหรางวลัหรอืชมเชยแกทมีงานที่

คิดคนนวัตกรรมใหมๆ หรือใหขอเสนอแนะที่ เปน

ประโยชนตอการทำงาน สมาชกิของทมีงานไดรบัการสง

เสรมิใหมกีารเรยีนรเูพือ่พฒันาตนเองอยางตอเนือ่งตลอด

เวลา บรษิทัมกีารจดัสรรงบประมาณดานฝกอบรมอยาง

เพยีงพอ สมาชกิของทมีงานมคีวามกาวหนาในสายงาน

อาชพี (Career path) ทีช่ดัเจน

ความผูกพันตอองคการในระดับทีมงาน (Team

Commitment-TC) ในทีน่ี ้หมายถงึ

 - ดานผลการปฏบิตังิาน (Team Performance-

TP) ไดแก ผลการปฏิบัติงานของทีมงานเปนไปอยางมี

คณุภาพ ไดมาตรฐาน ผลการปฏบิตังิานของทมีงานตรง

ตามแผนงานและงบประมาณ บริษัทใหการยอมรับ

ผลการปฏิบัติงานของทีมงานและแสดงออกถึงการยอม

รบัอยางใหเกยีรต ิเชน ชมเชยยกยอง จดัเลีย้งแสดงความ

ยนิดใีนความสำเรจ็ ฯลฯ

- ดานความพงึพอใจในการทำงาน (Work Sat-

isfaction-WS) ไดแก ทีมงานไดรับผลตอบแทน/รางวัล

จากการทำงานทีเ่หมาะสม ยตุธิรรม ผบูรหิารและหวัหนา

ทีมงานใชวิธีการกระตุนเพื่อจูงใจในการทำงานที่เหมาะ

สมกบัสมาชกิของทมีงานแตละคน ปญหา/ความขดัแยงที่
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เกดิขึน้ไดรบัการแกไขอยางรวดเรว็

ค ว า ม ผู ก พั น ต อ อ ง ค ก า ร ใ น ร ะ ดั บ อ ง ค

กร(Organizational Commitment-OC) ในทีน่ี ้หมายถงึ

- ดานเปาหมายและคานยิมขององคการ ( Goals

and values of Organization-GO) ทมีงานมพีนัธสญัญา

ที่จะตองรับผิดชอบตอเปาหมายของบริษัทรวมกัน

สมาชกิของทมีงานทกุคนตองการความสำเรจ็ของทมีงาน

และองคการ คานยิมขององคการ คอื ทกุคนในบรษิทัเปน

ทมีงานเดยีวกนั

- ดานความเตม็ใจทำงานเพือ่องคการ ( Willing-

ness to spend effort on behalf of the organization-

WO)ทมีงานทกุทมีเตม็ใจทำงานเพือ่บรษิทั สมาชกิของ

ทมีงานทกุทมีตองการมสีวนรวมในการสรางความสำเรจ็

ใหแกบรษิทั สมาชกิของทมีงานทกุคนรสูกึภมูใิจทีไ่ดเปน

สวนหนึง่ของทมีงาน

คณุภาพการทำงานเปนทมี (Teamwork Quality-

TQ) ในทีน่ี ้หมายถงึ

- ดานวฒันธรรมองคการ (Corporate culture-

CC) ไดแก ผบูรหิารและทมีงานมคีวามรวมมอืระหวางกนั

อยางใกลชดิ บรษิทัตอกย้ำใหมกีารทำงานเปนทมีอยาง

ตอเนื่องเสมอมา ทุกคนในบริษัทมีสวนรวมสนับสนุนใน

การทำงานเปนทมีซึง่กนัและกนั

- ดานการเสรมิสรางพลงัอำนาจใหแกพนกังาน

(Empowerment-EP) ไดแก บรษิทัมกีารมอบหมายงาน

อยางเปนระบบ ผบูรหิารระดบัสงูใหการสงเสรมิและสนบั

สนนุการทำงานเปนทมีอยางเปนรปูธรรม หวัหนาทมีงาน

ยนิดใีหสมาชกิของทมีงานมสีวนรวมในการทำงานทกุขัน้

ตอน

 - ดานการสือ่สาร (Communication-CM) ไดแก

การสือ่สารของบรษิทัและทมีงานเปนระบบเปด มกีารให

ขอมูลแกผูที่เกี่ยวของอยางเปดเผย ทีมงาน(หัวหนาทีม

งานและสมาชิกของทีมงาน)มีการติดตอสื่อสารระหวาง

กนัอยางสม่ำเสมอ ขอมลูทีไ่ดรบัจากสมาชกิของทมีงาน

คนอืน่เปนทีเ่ชือ่ถอืได

ภาพที ่1  กรอบแนวคดิในการวจิยั (Conceptual Framework)
ทีม่า : คณุภาพการทำงานเปนทมี โดย Hoegl & Gemuenden. Teamwork Quality and the Success of  Innovative

Projects: A Theoretical Concept and Empirical Evidence (2001:437)
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- ดานการประสานงาน (Coordination-CO) ไดแก

ทมีงานตางๆทีอ่ยภูายในบรษิทัมกีารทำงานรวมกนัอยาง

ปรองดอง ผบูรหิารและทมีงานใหความรวมมอืซึง่กนัและ

กันอยางเต็มใจ สมาชิกในทีมงานไมมีปญหาในการ

ประสานความรวมมือระหวางกัน

- ดานการมีสวนรวมในการสรางผลงานของ

สมาชกิในทมีงานทีเ่ทาเทยีมกนั (Balance of  Member

Contributions-BM)ไดแก  สมาชกิของทมีงานทกุคนมสีวน

รวมอยางเทาเทียมกันในการทำงานเพื่อบรรลุเปาหมาย

ของทีมงานตน สมาชิกของทีมงานทุกคนเต็มใจทุมเท

กำลงัทำงานเพือ่ทมีงาน สมาชกิในทมีงานทกุคนพยายาม

ทำงานใหดทีีส่ดุเทาทีจ่ะทำได

-  ดานการสนบัสนนุซึง่กนัและกนั (Mutual Sup-

port-MS) ไดแก บรรยากาศในการทำงานของทมีงานทกุ

ทมีเปนไปอยางเปนมติร เอือ้เฟอชวยเหลอืกนั สมาชกิของ

ทีมงานทุกทีมใหการสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน

อยางดี เมื่อมีการรองขอ สมาชิกของทีมงานยินดีชวย

เพื่อนรวมทีมงานอยางเต็มกำลังความสามารถ

- ดาน ความพยายาม (Effort-EF) ไดแก สมาชกิ

ของทีมงานทุกทีมมีความมุงมั่นทำงานใหประสบความ

สำเรจ็ตามเปาหมาย สมาชกิของทมีงานชวยกนัผลกัดนั

งานใหบรรลเุปาหมายของทมีงานอยางมคีณุภาพ สมาชกิ

ของทมีงานใหความสำคญัแกทมีงานเปนลำดบัแรก

 - ดานความเปนปกแผน (Cohesion-CH) ไดแก

ทีมงานทุกทีมในบริษัททำงานเปนทีมเพื่อสวนรวม

สมาชกิของทมีงานแตละทมีมกีารประชมุเดอืนละ 4 ครัง้

สมาชกิของทมีงานมคีวามสขุและยนิดทีำงานรวมกบัทมี

งานที่ทำอยูนั้นตอไป

วิธีการวิจัย
1. ประชากร  คือ พนักงานของบริษัทโตโยตา

มอเตอร ประเทศไทย จำกดั ณ สำนกังานใหญและโรง

งานโตโยตา (สำโรง) จงัหวดัสมทุรปราการ ซึง่มจีำนวน

ประชากรทั้งหมดประมาณ 3,500 คน (ขอมูลจากฝาย

ทรพัยากรบคุคล)

2. ตัวอยางเปาหมาย กำหนดขนาดตัวอยางเปา

หมายตามแนวทางของการวิเคราะหโมเดลสมการโครง

สรางเชงิเสน โดย Schumacker & Lomax (1996 อางถงึ

ในนงลกัษณ วริชัชยั, 2542 : 311) ทีใ่หขอคดิเหน็วา ขนาด

กลมุตวัอยางทีเ่หมาะสม คอื 10-20 เทาของตวัแปร ดงันัน้

ผวูจิยัจงึไดกำหนดขนาดตวัอยางเปาหมายเปน 10 เทา

ของตวัแปร ทำใหไดขนาดตวัอยางเปาหมายเปนจำนวน

370 คน ซึง่ในการวจิยัครัง้นี ้ผวูจิยัใชตวัอยางเปาหมาย

จำนวน 399 คน เพือ่ใหมคีวามครอบคลมุตามเกณฑการ

กำหนดขนาดกลมุตวัอยางดงักลาว

3. วธิเีลอืกตวัอยางเปาหมาย เปนแบบเฉพาะเจาะ

จง (Purposive Sampling) โดยทำการเก็บขอมูลจาก

ตวัอยางเปาหมายทีม่กีารทำงานเปนทมีจำนวน 399 ชดุ

4. เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั

การวจิยันี ้ไดกำหนดขอบเขตในการศกึษาเฉพาะ

ความผกูพนัตอองคการในระดบัสมาชกิของทมีงานทีม่ตีอ

ความผกูพนัตอองคการในระดบัทมีงาน ความผกูพนัตอ

องคการในระดับองคกรและคุณภาพการทำงานเปนทีม

ของบรษิทัโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกดั เทานัน้

โดยทำการจดัเกบ็ขอมลูดวยการใชวธิกีารวจิยัเชงิสำรวจ

(Survey Research) ไดแก ใชแบบสอบถามวัดระดับ

ความคดิเหน็ใน 5 ระดบั คอื มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง นอย

นอยที่สุด และนำขอมูลที่ไดรับมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชเกณฑสัมบูรณ (วัน

เดชพชิยั, 2535: 531-532) ซึง่แบงคะแนนคาเฉลีย่เปน

ชวงๆ ดงันี้

4.51-5.00  หมายถงึ  เหน็ดวยในระดบัมากทีส่ดุ

3.51-4.50  หมายถงึ  เหน็ดวยในระดบัมาก

2.51-3.50  หมายถงึ  เหน็ดวยในระดบัปานกลาง

1.51-2.50 หมายถงึ เหน็ดวยในระดบันอย

1.00 -1.50 หมายถงึ เหน็ดวยในระดบันอยทีส่ดุ

5. การเกบ็รวบรวมขอมลู

ผวูจิยัขอความรวมมอืจากฝายทรพัยากรบคุคลของ

บรษิทั   โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกดั ณ สำนกั

งานใหญและโรงงานโตโยตา (สำโรง) จังหวัดสมุทร

ปราการ เพือ่แจกแบบสอบถามโดยผวูจิยัเดนิทางไปมอบ

และรบัคนืดวยตนเอง และนำแบบสอบถามจำนวน 399

ชุดที่ไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ

6. การวเิคราะหขอมลู ผวูจิยัไดนำขอมลูทีไ่ดรบัทัง้

หมดมาทำการวเิคราะหทางสถติ ิดงันี้

6.1 วิเคราะหหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน
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6.2 วเิคราะหองคประกอบเชงิยนืยนั (Confirma-

tory Factor Analysis)

6.3 วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ

เพยีรสนั (Pearson's Product Moment Coefficient)

6.4 วเิคราะหเสนทางอทิธพิล (Path Analysis)

6.5 ตรวจสอบความสอดคลองของตัวแบบ

(Goodness of Fit Measures) ซึง่ผวูจิยัใชคาสถติเิชนที่

Joreskog and Sorbom (1993) ไดพฒันาขึน้ ดงันี้

6.5.1 คาสถติไิคสแควร (Chi-Square Statis-

tics)

6.5.2 ดชันวีดัระดบัความสอดคลอง (Good-

ness-of-Fit Index: GFI)

6.5.3 คาดชันวีดัความสอดคลองทีป่รบัแลว

(Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI)

6.5.4 คา RMSEA (Root Mean Square Er-

ror of Approximation)

ทัง้นี ้ในการวเิคราะหขอมลู ผวูจิยัใชโปรแกรมการ

วเิคราะหโมเดลสมการโครงสรางเชงิเสน เพือ่ทำการตรวจ

สอบโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนระหวางตัว

แปรตามทฤษฎีกับขอมูลเชิงประจักษวา มีความสอด

คลองกันเพียงใด โดยการตรวจสอบจากคาสถิติ Chi-

Square, RMSEA, RMR, GFI, AGFI ทั้งนี้ ผูวิจัยได

ทำการวเิคราะหตวัแปรจากโมเดล 2 โมเดล คอื โมเดล

การวัด (Measurement Model) และโมเดลโครงสราง

(Structural Model)

7. ปจจยัทีศ่กึษา  ไดแก

ความผูกพันตอองคการ ในระดับสมาชิกของทีม

งาน (Personal Commitment-PC)

- ดานความรบัผดิชอบ (Responsibility-RP)

              - ดานความกาวหนาและการพฒันา (Personal

growth & development-GD)

ความผกูพนัตอองคการ ในระดบัทมีงาน (Team Commit-

ment- TC )

              - ดานผลการปฏบิตังิาน (Team Performance-

TP)

              - ดานความพงึพอใจในการทำงาน (Work Sat-

isfaction-WS)

ความผกูพนัตอองคการ ในระดบัองคกร (Organi-

zational Commitment-OC)

- ดานเปาหมายและคานยิมขององคการ (Goals

and values of Organization-GO)

             - ดานความเตม็ใจทำงานเพือ่องคการ (Willing-

ness to spend effort on behalf of the organization-

WO)

คณุภาพการทำงานเปนทมี (Teamwork Quality-

TQ)

- ดานวฒันธรรมองคการ (Corporate culture-

CC)

              - ดานการเสรมิสรางพลงัอำนาจใหแกพนกังาน

(Empowerment-EP)

- ดานการสือ่สาร (Communication-CM)

- ดานการประสานงาน (Coordination-CO)

- ดานการมีสวนรวมในการสรางผลงานของ

สมาชกิในทมีงานทีเ่ทาเทยีมกนั (Balance of  Member

Contributions-BM)

-  ดานการสนบัสนนุซึง่กนัและกนั (Mutual Sup-

port-MS)

              - ดาน ความพยายาม (Effort-EF)

              - ดานความเปนปกแผน (Cohesion-CH)

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการเกบ็ขอมลูจากตวัอยางเปาหมาย

ผูวิจัยสามารถเก็บแบบสอบถามกลับคืนไดครบ

จำนวน 399 ชุดคิดเปนรอยละ 100 และนำขอมูลมา

ประมวลผลดวยการใชโปรแกรมสำเรจ็รปูเพือ่การวจิยัใน

การวเิคราะหขอมลูหาคารอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบน

มาตรฐาน

ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของตัวอยางเปาหมาย

พบวา ตัวอยางเปาหมายสวนใหญเปนเพศชายคิดเปน

รอยละ56.6 โดยอยใูนชวงอาย ุ20-29 ป คดิเปนรอยละ

68.7 รองลงมา ไดแก อาย ุ30-39 ป คดิเปนรอยละ 22.6

จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคดิเปนรอยละ 52.1 อายุ

งานนอยกวา 5 ปคดิเปนรอยละ 63.4 ตำแหนงหนาทีก่าร

งานระดบัพนกังาน/เจาหนาทีค่ดิเปนรอยละ 71.4 โดยสวน

ใหญเปนทีมงานดานบริหารองคกรคิดเปนรอยละ 35.0

ดานการผลิต 25.7และดานตลาด 8.8 ตามลำดับ มี

สถานะเปนสมาชิกของทีมงานคิดเปนรอยละ 81.8 และ

เปนหวัหนาทมีงานคดิเปนรอยละ 17.4
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2. การศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอ

องคการในระดับสมาชิกของทีมงานที่มีตอความ

ผูกพันตอองคการในระดับทีมงาน ความผูกพันตอ

องคการในระดบัองคกร และคณุภาพการทำงานเปน

ทมีของ บรษิทัโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกดั

ผลการวิจัยพบวา ตัวอยางเปาหมายมีปจจัยดาน

ความผูกพันตอองคการในระดับสมาชิกของทีมงาน

ความผกูพนัตอองคการในระดบัองคกร และดานคณุภาพ

การทำงานเปนทมี มคีาเฉลีย่อยใูนระดบัมาก สวนความ

ผกูพนัตอองคการในระดบัทมีงาน มคีาเฉลีย่อยใูนระดบั

ปานกลาง

3. การวเิคราะหองคประกอบเชงิยนืยนัความผกูพนั

ตอองคการในระดบัสมาชกิของทมีงาน (PC)

ผลการวิจัยพบวา องคประกอบความผูกพันตอ

องคการในระดบัสมาชกิของทมีงาน (PC)  ประกอบดวย

3 องคประกอบเรยีงลำดบัตามน้ำหนกัองคประกอบ คอื

ความผูกพันตอองคการในระดับทีมงาน (TC)  ความ

ผกูพนัตอองคการในระดบัองคกร (OC) และคณุภาพการ

ทำงานเปนทมี (TQ)    มคีาน้ำหนกัองคประกอบเทากบั

0.66 0.43 และ 0.30 ตามลำดบั และผลการตรวจสอบ

ความสอดคลองของโมเดลองคประกอบกับขอมูลเชิง

ประจกัษพบวา มคีา ไค-สแควรเทากบั 60.94  คาความ

ตารางที ่1 ปจจยัดานความผกูพนัตอองคการในระดบัสมาชกิของทมีงาน ความผกูพนัตอองคการในระดบัทมีงาน ความผกูพนั

ตอองคการในระดับองคกร และคุณภาพการทำงานเปนทีม

                                                      ปจจยั X S.D. ระดับ

ความผูกพันตอองคการในระดับสมาชิกทีมงาน (Personal Commitment : PC)

- ความรบัผดิชอบ (Responsibility-RP) 3.61 0.64 มาก

- ความกาวหนาและการพฒันา (Personal growth & development-GD) 3.54 0.73 มาก

รวม 3.58 0.61 มาก

ความผูกพันตอองคการในระดับทีมงาน (Team Commitment :TC )

- ผลการปฏบิตังิาน (Team Performance-TP) 3.66 0.65 มาก

- ความพงึพอใจในการทำงาน (Work Satisfaction-WS) 3.27 0.73 ปานกลาง

รวม 3.47 0.62 ปานกลาง

ความผูกพันตอองคการในระดับองคกร (Organizational Commitment:OC)

- เปาหมายและคานยิมขององคการ (Goals and values of Organization-GO) 3.76 0.62 มาก

- ความเตม็ใจทำงานเพือ่องคการ (Willingness to spend effort on behalf of the

  organization-WO) 3.78 0.66 มาก

รวม 3.77 0.59 มาก

คุณภาพการทำงานเปนทีม (Teamwork Quality:TQ)

- วฒันธรรมองคการ (Corporate culture-CC) 3.73 0.59 มาก

- การเสรมิสรางพลงัอำนาจใหแกพนกังาน (Empowerment-EP) 3.61 0.65 มาก

- การสือ่สาร (Communication-CM) 3.61 0.65 มาก

- การประสานงาน(Coordination-CO) 3.44 0.69 ปานกลาง

- การมสีวนรวมในการสรางผลงานของสมาชกิในทมีงานทีเ่ทาเทยีมกนั (Balance of

  Member Contributions-BM) 3.65 0.69 มาก

- การสนบัสนนุซึง่กนัและกนั (Mutual Support-MS) 3.67 0.72 มาก

- ความพยายาม (Effort-EF) 3.75 0.66 มาก

- ความเปนปกแผน (Cohesion-CH) 3.46 0.68 ปานกลาง

รวม 3.61 0.54 มาก
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นาจะเปน (p) เทากบั 0.08 ทีช่ัน้แหงความอสิระ เทากบั

47 คาดชันวีดัความสอดคลอง (GFI) เทากบั 0.98 คาดชันี

วัดระดับความสอดคลองที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ

0.95  คาดชันรีากคาเฉลีย่กำลงัสองของสวนเหลอืมาตรา

ฐาน (Standardized RMR) เทากบั 0.01 และคาประมาณ

ความคลาดเคลือ่นของรากกำลงัสอง เฉลีย่ (RMSEA) เทา

กบั 0.027  โดยมโีมเดลการวเิคราะหองคประกอบเชงิยนื

ยันความผูกพันตอองคการในระดับสมาชิกของทีมงาน

(PC)  ดงัภาพที ่2

4. การศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมและ

อทิธพิลรวม พบวา

4.1 ปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงตอความผูกพันตอ

องคการในระดับสมาชิกของทีมงาน (PC) อยางมีนัย

สำคญัทางสถติเิรยีงตามลำดบัจากคาสมัประสทิธิอ์ทิธพิล

มากไปหานอยดงันี ้คอื ความผกูพนัตอองคการในระดบั

ทีมงาน (TC) ความผูกพันตอองคการในระดับองคกร

(OC) และคณุภาพการทำงานเปนทมี (TQ) ตามลำดบั

4.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลทางออมตอความผูกพันตอ

องคการในระดับสมาชิกของทีมงาน (PC) อยางมีนัย

สำคญัทางสถติเิรยีงตามลำดบัจากคาสมัประสทิธิอ์ทิธพิล

มากไปหานอยดงันี ้คอื คณุภาพการทำงานเปนทมี (TQ)

ความผกูพนัตอองคการในระดบัองคกร (OC) และความ

ผกูพนัตอองคการในระดบัทมีงาน (TC) ตามลำดบั

4.3 ปจจัยที่มีอิทธิพลรวมตอความผูกพันตอ

องคการในระดับสมาชิกของทีมงาน (PC) อยางมีนัย

สำคญัทางสถติ ิเรยีงตามลำดบัจากคาสมัประสทิธิอ์ทิธพิล

มากไปหานอยดงันี ้คอื ความผกูพนัตอองคการในระดบั

ทมีงาน (TC) คณุภาพการทำงานเปนทมี (TQ) และความ

ภาพที ่2 รูปแบบความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการในระดับสมาชิกของทีมงานที่มีตอความผูกพันตอองคการใน

ระดับทีมงาน ความผูกพันตอองคการในระดับองคกรและคุณภาพการทำงานเปนทีมของอุตสาหกรรมรถยนตใน

ประเทศไทย  กรณศีกึษาเฉพาะ บรษิทัโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกดั ตวัแบบสดุทาย

ตารางที่ 2  อิทธิพลของปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการในระดับสมาชิกของทีมงาน

                           ปจจยั                                    ความผกูพนัในระดบัสมาชกิทมีงาน (PC)

อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม อิทธิพลรวม

ความผกูพนัตอองคการในระดบัทมีงาน (TC) 0.66* - 0.66*

ความผูกพันตอองคการในระดับองคกร (OC) 0.43* 0.20* 0.63*

คณุภาพการทำงานเปนทมี (TQ) 0.30* 0.35* 0.65*

*  p < 0.05
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ผกูพนัตอองคการในระดบัองคกร (OC) ตามลำดบั

อภิปรายผล
1. จากภาพที ่2 ผลการวจิยั พบวา ปจจยัดานความ

ผูกพันตอองคการในระดับสมาชิกของทีมงาน (PC)  มี

ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการในระดับทีม

งาน(TC) ความผูกพันตอองคการในระดับองคกร (OC)

และคุณภาพการทำงานเปนทีม (TQ) แสดงใหเห็นวา

ความผูกพันตอองคการทั้งในระดับทีมงานและในระดับ

องคการ รวมทั้งคุณภาพการทำงานเปนทีมสงผลตอ

ความผูกพันตอองคการในระดับสมาชิกของทีมงาน ดัง

นั้น องคการควรจะใหความสำคัญกับการสงเสริมให

สมาชกิของทมีงานมคีวามผกูพนักบัองคการมากขึน้ ดงั

เชนที ่Meyer & Allen (1997) ไดกลาวถงึความผกูพนักบั

องคการเอาไววา ความผูกพันกับองคการมีความสำคัญ

เพราะสงผลตอความสมัพนัธของลกูจางกบัองคการ และ

เกีย่วของกบัการตดัสนิใจของลกูจางในการทีจ่ะดำรงความ

เปนสวนหนึ่งขององคการหรือไม โดยความผูกพันกับ

องคการจะมคีวามสมัพนัธกบัปจจยัสวนบคุคลและปจจยั

ขององคการ เชน คนทีเ่คยทำงานกบับรษิทัมากกวา 2 ป

หรือคนที่ตองการจะประสบความสำเร็จในการทำงาน

จะมคีวามผกูพนักบัองคกรสงู เชนเดยีวกบัที ่Kelley (1983

อางถงึในThompson, 2000) ไดกลาวถงึความผกูพนัตอ

องคการไววา จะเปนผลใหบุคคลคงอยูกับทีมงาน  ใน

ขณะทีท่มีงานกม็คีวามยดึมัน่ตอสมาชกิของทมีงาน หรอื

แนวคดิของDavis (2000)ทีใ่หความคดิเหน็เกีย่วกบัความ

ผูกพันตอองคการไววาจะเปนพลังในการผูกมัดสิ่งตางๆ

ไวดวยกนั และผลการวจิยัของธนพร แยมสตุา (2550) ที่

พบวา ความผูกพันตอองคการเปนปจจัยสำคัญประการ

หนึง่ทีท่ำใหบคุลากรคงอยแูละทำงานกบัองคการอยางตอ

เนือ่ง ความยดึมัน่ผกูพนัตอองคการนีจ้ะทำใหบคุคลทีม่ี

ความเชื่ออยางแรงกลาในการยอมรับเปาหมายและคา

นิยมขององคการ จึงเต็มใจทุมเทความพยายามเพื่อ

ทำประโยชนใหกับองคการ รวมทั้งมีความปรารถนาที่

จะรกัษาความเปนสมาชกิขององคการไว โดยบคุลากรที่

มคีวามยดึมัน่ผกูพนัตอองคการจะเปนผทูีม่คีวามพงึพอใจ

ในงาน พยายามที่จะทำงานใหดีที่สุด และมีจิตใจที่ตอง

การเห็นความกาวหนาขององคการ รวมทั้งกอใหเกิด

พฤติกรรมอื่นๆที่สงเสริมการทำงาน เชน ความกระตือ

รือรนที่จะมีสวนรวมในการทำงาน การเอาใจใสทุมเท

ทำงานนอกเหนอืจากบทบาทหนาทีท่ีอ่งคการกำหนดให

เปนตน

สวนคณุภาพการทำงานเปนทมีมคีวามสมัพนัธกบั

ความผูกพันตอองคการในระดับสมาชิกของทีมงานนั้น

จะสอดคลองกบัผลการวจิยัของ  Hoegl & Gemuenden

(2001) ที่พบวา คุณภาพการทำงานเปนทีมมีความ

สมัพนัธอยางมนียัสำคญักบัผลการปฏบิตังิานของทมีงาน

และคณุภาพการทำงานเปนทมีมคีวามสมัพนัธเปนอยาง

มากกับความสำเร็จสวนบุคคลของสมาชิกในทีมงาน

ตวัอยางเชน ความพงึพอใจในการทำงาน และการเรยีนรู

2. จากตารางที ่2 การวเิคราะหองคประกอบเชงิยนื

ยันความผูกพันตอองคการในระดับสมาชิกของทีมงาน

(PC)  โดยทำการตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธโครง

สรางเชงิเสนของปจจยัทีส่งผลตอความผกูพนัตอองคการ

ในระดับสมาชิกของทีมงาน(PC)ของบริษัทโตโยตาฯ

พิจารณาจากคาสถิติที่ใชตรวจสอบความสอดคลองกลม

กลืนระหวางรูปแบบที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิง

ประจกัษ   พบวา เปนไปตามสมมตฐิานการวจิยัทีก่ำหนด

วา รปูแบบความสมัพนัธโครงสรางเชงิเสนของปจจยัทีส่ง

ผลตอความผูกพันตอองคการในระดับสมาชิกของทีม

งาน(PC) มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิง

ประจกัษ  แสดงใหเหน็วา ปจจยัความผกูพนัตอองคการ

ในระดับสมาชิกของทีมงาน(PC) สามารถยืนยันความ

สมัพนัธตอปจจยัดานความผกูพนัตอองคการในระดบัทมี

งาน(TC)  ความผูกพันตอองคการในระดับองคกร(OC)

และคุณภาพการทำงานเปนทีม (TQ) ของบริษัทโตโย

ตาฯ ทั้งอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพล

รวม โดยอิทธิพลรวมที่มีตอความผูกพันตอองคการใน

ระดบัสมาชกิของทมีงาน (PC) อยางมนียัสำคญัทางสถติิ

เรยีงตามลำดบัจากคาสมัประสทิธิอ์ทิธพิลมากไปหานอย

ดงันี ้คอื    ความผกูพนัตอองคการในระดบัทมีงาน(TC)

คุณภาพการทำงานเปนทีม (TQ) และ ความผูกพันตอ

องคการในระดบัองคกร(OC)  ตามลำดบั ซึง่ผลการวจิยั

นี้จะเปนไปในแนวทางเดียวกับผลการวิจัยของ Hoegl,

Weinkauf และ Gemuenden (2004) ทีพ่บวา การประสาน

งานของทมีงาน ความผกูพนัทีม่ตีอโครงการ และคณุภาพ

การทำงานเปนทมีมคีวามสมัพนัธตอกนั และผลการวจิยั

ของ Gondal & Aurangzeb (2008 ) ทีพ่บวา การเสรมิ
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สรางพลังอำนาจใหแกทีมงานมีความสัมพันธกับผลการ

ปฏิบัติงาน

อนึง่ จากผลการวเิคราะหทีแ่สดงใหเหน็วา ความ

ผูกพันตอองคการในระดับทีมงาน(TC)  มีอิทธิพลตอ

สมาชกิของทมีงาน(PC)มากกวาความผกูพนัตอองคการ

ในระดบัองคกร(OC) สอดคลองกบัผลการวจิยัของ Yoon

(2003) ทีพ่บวา ความผกูพนัตอองคการในระดบัทมีงาน

จะสรางความพึงพอใจในการทำงานใหแกพนักงานมาก

กวาความผูกพันตอองคการในระดับองคกร โดยความ

ผูกพันตอองคการในระดับทีมงานนั้นจะสามารถนำไปสู

ความผกูพนัตอองคการในระดบัองคกรได หากพนกังาน

ไดรบัการสนบัสนนุจากองคการอยางด ีเพราะเปนการสง

ผลในทางบวกตอความพงึพอใจในการทำงานของทมีงาน

โดยตรง และสงผลทางออมตอความผกูพนัตอองคการใน

ระดับองคกร และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ

Bishop & Scott (2000) และ Liden, Wayne และ

Sparrowe (2000) ทีพ่บวา การไดรบัแรงสนบัสนนุจาก

องคการเปนความสัมพันธในเชิงบวกกับความผูกพันกับ

องคการ ความทมุเททีม่ใีห  การปฏริปู ผลการปฏบิตังิาน

ความใสใจ และแรงสนับสนุนจากหัวหนางานหรือเพื่อน

รวมงานกม็ผีลกระทบทีด่ตีอความผกูพนักบัองคการ และ

สงผลตอระดบัความพงึพอใจของหวัหนางานดวย  นอก

จากนัน้ ยงัสอดคลองกบัผลการศกึษาของ Dessler (1999)

ทีไ่ดยนืยนัความเชือ่เกีย่วกบัความสมัพนัธเชงิบวกระหวาง

ความยตุธิรรมในองคการกบัความผกูพนัตอองคการ โดย

คนที่เชื่อวา นายจางดูแลพวกเขาดวยความยุติธรรม

จะรูสึกวามีความผูกพันกับองคการมากกวาคนที่เชื่อวา

พวกเขาไมไดรับความยุติธรรม

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. จากผลการวจิยัในภาพที ่2 ทีพ่บวา ปจจยัดาน

ความผกูพนัตอองคการในระดบัสมาชกิของทมีงาน (PC)

มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการในระดับทีม

งาน(TC) ความผูกพันตอองคการในระดับองคกร (OC)

และคุณภาพการทำงานเปนทีม (TQ) สามารถนำมา

ประยุกตใช เปนแนวคิดในการบริหารทีมงานใหมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มขึ้นได โดยในการบริหาร

ทีมงานนั้น ผูบริหารควรใหความสำคัญกับการสงเสริม

และสนับสนุนใหสมาชิกของทีมงานและทีมงานมีความ

ผูกพันตอองคการมากยิ่งขึ้น เพราะจะทำใหสมาชิกของ

ทีมงานและทีมงานมีความรูสึกผูกพันและจงรักภักดี

ตองคการมากขึน้ตามไปดวย อนัสมาชกิของทมีงานและ

ทมีงานยนิดทีำงานเพือ่ผลประโยชนของสวนรวม เพือ่ให

องคการไดรับความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ดังกรณีศึกษาของ

บรษิทั Business Analytic เกีย่วกบัการสรางความผกูพนั

ของพนกังาน/ลกูจาง โดยผลการสำรวจความพงึพอใจของ

พนกังาน/ลกูจาง พบวา การทมุเททำงานของพนกังาน/

ลกูจางจะมผีลตอความผกูพนัของพนกังาน/ลกูจางมากที่

สดุคดิเปนรอยละ 55.5 ฉะนัน้ การใชวธิกีารตางๆ เพือ่จงู

ใจใหบคุลากรเกดิความผกูพนัตอองคการ จะเปนวธิกีาร

หนึ่งที่จะชวยใหรักษาความเปนสมาชิกขององคการและ

สมาชกิของทมีงานเอาไวไดตลอดไป Business Analytic

Ltd. (2005)

ทั้งนี้ ผูบริหารควรจะตองใหความสำคัญกับการ

สรางความผกูพนัตอองคการในทกุระดบั เพือ่จะไดใชเปน

เครื่องมือในการผนึกกำลังของผูบริหารและพนักงานทุก

คนที่อยูในองคการใหรวมมือรวมใจชวยกันทำงานเพื่อ

สรางผลสำเรจ็ใหแกองคการโดยรวม ดงัเชนทีส่มติ สชัฌุ

กร (2541: 28) ไดกลาวถงึความผกูพนัทีม่ตีอองคการไว

วา "องคการจะตองทำใหพนกังานทกุคน ในทกุระดบั สวน

ใหญหรอืทัง้หมดเกดิการยอมรบัและผกูพนั ไมควรจำกดั

อยูแตในระดับผูบริหารเทานั้น" ทั้งนี้เพราะความผูกพัน

ทีม่ตีอองคการนอกจากจะสงผลดตีอองคการ และทมีงาน

คอื ทำใหองคการมคีวามเปนเอกภาพและทมีงานมคีวาม

เขมแขง็แลว ยงัทำใหสมาชกิของทมีงาน/พนกังานมคีวาม

ผกูพนัตอกนั คอื ทำใหทกุคนในองคการมคีวามรสูกึของ

การเปนทมีงานเดยีวกนั สมาชกิของทมีงานจงึมคีวามมงุ

มัน่ตัง้ใจทำงานเพือ่ผลสำเรจ็ของงานทีด่ ีมคีณุภาพ  โดย

ทกุคนในองคการจะยนิดใีหการชวยเหลอืสนบัสนนุซึง่กนั

และกนัดวยความเตม็ใจ สงผลใหองคการและทกุคนทีอ่ยู

ในองคการมีความเจริญเติบโตกาวหนาไปพรอมๆกัน

ทำใหเปนการสรางแรงจูงใจในทางบวกที่สงผลตอการ

พัฒนาตนเอง ทีมงาน และองคการใหมีศักยภาพและมี

ความเขมแข็งยิ่งขึ้น ทั้งนี้ องคการที่ใหความสำคัญกับ

ความผูกพันตอองคการควรจะตั้งวัตถุประสงคที่ยืดหยุน

เพราะมเีปาหมายทีจ่ะจงูใจพนกังานใหหาทางบรรลรุะดบั

ของผลการปฏบิตังิานสงูสดุเทาทีจ่ะทำได (Herrenkohl,

2004:151)
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นอกจากการใหความสำคัญกับการสรางความ

ผกูพนัตอองคการแลว ผบูรหิารควรสงเสรมิและสนบัสนนุ

ใหสมาชิกของทีมงานเห็นความสำคัญของคุณภาพการ

ทำงานเปนทมีดวย เนือ่งจากคณุภาพการทำงานเปนทมี

มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการในระดับ

สมาชิกของทีมงานเปนอยางมาก ดังนั้น เพื่อใหการ

ทำงานเปนทีมมีคุณภาพมากขึ้น ผูบริหารควรใหการสง

เสรมิและสนบัสนนุสมาชกิของทมีงานดวยการเสรมิสราง

พลังอำนาจใหแกพนักงาน (Empowerment) อยางเปน

รปูธรรม เพราะ "การเสรมิสรางพลงัอำนาจแกพนกังาน

นี้จะเปนกระบวนการที่สงเสริมใหบุคคลและทีมงานมี

ความเปนตวัของตวัเอง สามารถควบคมุตนเอง มคีวาม

สามารถในการเลือกและกำหนดอนาคตของตนเอง

องคการ และสงัคมได โดยกอใหเกดิการเปลีย่นแปลงใน

แนวทางที่พึงปรารถนา แตไมใชเปนพลังที่จะไปบังคับ

หรอื  ครอบงำคนอืน่" (Wallertein และ Bernstein, 1988

อางถงึใน พนสั พฤกษสนุนัท และคณะ, 2545 paragraph

4) ซึ่งจะทำใหในการทำงานรวมกันมีการระดมความคิด

จากสมาชิกของทีมงานทุกคน ทีมงานจึงสามารถสราง

สรรคผลงานที่ดีและ มีคุณภาพรวมกัน อีกทั้งยังสราง

ความพงึพอใจในการทำงานรวมกนัดวย โดยผบูรหิารอาจ

ประยกุตใชแนวคดิของ Herrenkohl (2004) ทีไ่ดใหคำแนะ

นำไววา องคการควรสนบัสนนุใหสมาชกิของทมีงานไดมี

โอกาสบริหารตนเองในรูปแบบของการเปนทีมงาน

บรหิารตนเอง (Self-managing team) เพือ่จงูใจใหสมาชกิ

ของทมีงานหาทางบรรลผุลการปฏบิตังิานในระดบัสงูสดุ

เทาทีจ่ะทำได เพราะจะทำใหสามารถบรรลเุปาหมายและ

วตัถปุระสงคขององคการไดอยางมปีระสทิธภิาพ ประสทิธิ

ผลมากขึ้น โดยในการเปนทีมงานบริหารตนเองนั้น ผู

บรหิารหรอืหวัหนาทมีงานควรจะตองสรางความเขาใจที่

ดใีหกบัทมีงาน เชน อธบิายถงึคณุลกัษณะของทมีงานที่

มปีระสทิธผิล เพือ่ใหสมาชกิของทมีงานเขาใจวธิกีารสราง

ผลสำเรจ็ของงาน เปนตน

ทั้งนี้ ผูบริหารหรือหัวหนาทีมงานอาจประยุกตใช

แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของทีมงานที่มีประสิทธิผล

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกของทีมงานสามารถ

ทำงานรวมกนัดวยด ีมคีวามเขาใจซึง่กนัและกนั เพราะ

จะเปนผลดีตอการสรางความผูกพันตอองคการทั้งใน

ระดบัทมีงานและในระดบัองคการ รวมทัง้ยงัเปนการเพิม่

คณุภาพการทำงานเปนทมีใหสงูยิง่ขึน้ ดงัผลการวจิยัของ

Dyer & Dyer (1994) ทีร่ะบไุว ดงันี้

- เปาหมายและคานยิมตองชดัเจน โดยสมาชกิของ

ทีมงานทุกคนจะตองเขาใจและยอมรับในเปาหมายและ

คานยิมนัน้ เนือ่งจากสมาชกิของทมีงานจะตองเกีย่วของ

กับเปาหมายและผลลัพธโดยตรง

- สมาชิกของทีมงานจะตองเขาใจบทบาทและ

หนาที่ที่ตองกระทำตองานของสวนรวม

- บรรยากาศในการทำงานจะตองเตม็ไปดวยความ

ไววางใจ และสมาชกิของทมีงานจะตองใหการสนบัสนนุ

ซึง่กนัและกนั

- การสือ่สารตองเปนไปอยางเปดเผย โดยสมาชกิ

ของทมีงานยนิดแีบงปนขอมลูทีเ่กีย่วกบัเปาหมายของทมี

งานและองคการใหแกกนั

- สมาชิกของทีมงานจะตองไดรับโอกาสในการมี

สวนรวมในการตัดสินใจ มีอิสระในการแจงผลของการ

ตดัสนิใจ และไมจำเปนตองตดัสนิใจตามทีผ่มูอีำนาจตอง

การ

- สมาชิกของทีมงานจะตองดำเนินงานตามที่ไดมี

การตดัสนิใจรวมกนั ถอืเปนพนัธสญัญารวมกนั

- หวัหนาทมีงานจะตองใหการสนบัสนนุแกสมาชกิ

ของทีมงาน และวางมาตรฐานผลการปฏิบัติงานในสวน

ของบคุคลสงู

- สมาชกิของทมีงานจะตองยอมรบัความแตกตาง

ของสมาชกิในทมีงานคนอืน่ โดยไมละเลย

- โครงสรางของทีมงานและวิธีการปฏิบัติงาน

จะเกีย่วของกบังาน เปาหมาย และบคุลากรในองคการ

2. จากผลการวจิยัในตารางที ่ 2 ทีพ่บวา รปูแบบ

ความสมัพนัธโครงสรางเชงิเสนตามทฤษฎรีะหวางปจจยั

ทีส่งผลตอความผกูพนัตอองคการในระดบัสมาชกิของทมี

งาน(PC) กบัความผกูพนัตอองคการในระดบัทมีงาน(TC)

ความผูกพันตอองคการในระดับองคกร(OC)  และ

คณุภาพการทำงานเปนทมี (TQ) มคีวามสอดคลองกลม

กลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  แตอิทธิพลทางตรง อิทธิ

พลทางออม  และอิทธิพลรวมที่มีตอความผูกพัน

ตอองคการในระดบัสมาชกิของทมีงาน (PC) มคีวามแตก

ตางกนันัน้ ผบูรหิารควรตระหนกัถงึการพฒันาทมีงานใน

ทกุมติ ิ โดยผบูรหิารอาจนำรปูแบบในการพฒันาทมีงาน

ของ Stott and Walker (1995 อางถึงในสุนันทา เลา
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หนนัทน, 2540) มาประยกุตใชเปนแนวทางในการพฒันา

ทีมงาน เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลให

แกการปฏิบัติงานของสมาชิกในทีมงานในทุกระดับและ

ทกุมติ ิโดยใหความสำคญักบัการพฒันาทัง้ "สีม่ติ"ิ (Four

dimensions)  ไปพรอมๆกนั ดงันี้

1. มติดิานบคุคล (Individual) โดยในการพฒันาทมี

งานระดบับคุคลนี ้จะเปนการพฒันาทีเ่กีย่วของกบัสมาชกิ

ของทมีงาน เชน การสรางแรงจงูใจในการทำงาน ความ

ผกูพนัทีม่ตีองาน ทศันคต ิความสามารถ  การมสีวนรวม

ของสมาชกิในทมีงาน เปนตน

2. มติดิานงาน (Task) จะเปนการพฒันาทีเ่กีย่วของ

กบังาน โดยใหความสำคญักบัรายละเอยีดของงานทีจ่ะสง

ผลตอการทำงานและการพัฒนาทีมงาน เชน วัตถุ

ประสงค เปาหมาย และกระบวนการทำงานทีเ่ปนระบบ

3. มติดิานทมีงาน (Team) ไดแก การพฒันาทีเ่กีย่ว

ของกับทีมงานโดยใหความสำคัญกับการพัฒนาทักษะ

ตางๆ ที่สงผลตอการทำงานเปนทีม ไมวาจะเปนทักษะ

สวนบคุคลหรอืทกัษะของกลมุ เชน ภาวะผนูำ บทบาท

ดานการสือ่สาร ความสมัพนัธระหวางบคุคล ทกัษะการ

จงูใจ ความขดัแยง การวเิคราะหปญหา การตดัสนิใจ การ

ประชมุของทมีงาน การประสานงาน ความรวมมอื ความ

เปนปกแผนของทมี ปทสัถาน คานยิม การปฏบิตัติามขอ

ตกลง เปนตน

4. มติดิานองคการ (Organization) เปนการพฒันา

ทีเ่กีย่วของกบัองคการ โดยทำการปรบัปรงุองคการในดาน

ตางๆ เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกการทำงานเปนทีม

เชน ปรบัปรงุโครงสรางขององคการ สรางบรรยากาศใน

การทำงานที่ดี ใหรางวัลตอบแทน สรางวัฒนธรรมของ

องคการที่เอื้อตอการทำงานเปนทีม หรือสนับสนุนใหมี

การพฒันาปรบัปรงุองคการในดานตางๆ อยางเปนระบบ

เปนตน

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาวิจัยความผูกพันที่มีตอองคการใน

ระดบับคุคล ระดบัทมีงาน ระดบัองคกรและคณุภาพการ

ทำงานเปนทมีของบรษิทัโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย

จำกดัในสาขาอืน่ๆ เพือ่เปรยีบเทยีบผลทีไ่ดรบั

2. ควรศกึษาวจิยัในเชงิลกึระหวางความผกูพนัทีม่ี

ต อองค การกับคุณภาพการทำงานเปนทีมของ

อุตสาหกรรมรถยนตอื่นๆ โดยทำการเปรียบเทียบกับ

อุตสาหกรรมรถยนตคูแขง

3. ควรศกึษารปูแบบการทำงานเปนทมีขององคกร

ธรุกจิอืน่ๆ และอาจปรบัเปลีย่นตวัแปรปจจยัใหเหมาะสม

กบัองคกรธรุกจินัน้ๆ
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ผูเขียน (ไทย)

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

ผเูขยีน (องักฤษ)

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

ทีอ่ยทูีส่ามารถตดิตอไดสะดวก

บานเลขที.่.......................หมทูี.่.........ซอย...............................................ถนน..........................................................

อำเภอ.....................................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณยี..........................................

โทรศพัท  .........................................................................โทรสาร............................................................................

E-mail............................................................................................................................................................................

ขาพเจาขอรับรองวาบทความนี้ [   ]   เปนผลงานของขาพเจาแตเพยีงผเูดยีว

[   ]   เปนของขาพเจาและผรูวมงานตามชือ่ทีร่ะบใุนบทความจรงิ

โดยบทความนีไ้มเคยลงตพีมิพในวารสารใดมากอน  และจะไมนำสงไปเพือ่พจิารณาลงตพีมิพในวารสารอืน่

ภายใน 60  วนั  นบัจากวนัทีข่าพเจาไดสงบทความฉบบันี้

ลงนาม................................................................

. (.............................................................................. )



50 Thai Human Resource Research Journal, Vol. 4 No. 2, July - December 2009

คำแนะนำสำหรับผูเขียน

วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรูและผลงานวิชาการทางดานทรัพยากรมนุษย

เนือ้หาทีจ่ะลงพมิพในวารสารฉบบันี ้ ม ี 2  ประเภท  คอื

1) บทความวจิยั  เปนเอกสารทีม่รีปูแบบของการวจิยัตามหลกัวชิาการ  เชน  การตัง้สมมตุฐิาน  โดยระบถุงึวตัถุ

ประสงคทีช่ดัเจน  มกีารคนควาทดลองอยางมรีะบบ  มกีารสรปุผลการวจิยัทีจ่ะนำไปใชประโยชนตอไปได

2) บทความวชิาการ   เปนบทความในลกัษณะเชงิการวเิคราะหหรอืวจิารณ  ตลอดทัง้การเสนอแนวคดิใหมๆ  ที่

ตั้งอยูบนพื้นฐานทางวิชาการเพื่อกอใหเกิดประโยชนในดานองคความรู หรือการนำไปประยุกตใชตอไปได

การเตรยีมตนฉบบั

ตนฉบบัควรพมิพดวยกระดาษ A4 พมิพหนาเดยีว  โดยจดัพมิพดวย Microsoft Word for  Windows โดยใชตวั

อกัษร Angsana UPC ขนาด 15 points

ความยาวของบทความถาเปนบทความวจิยัควรมคีวามยาวไมเกนิ  15  หนา  บทความวชิาการควรมคีวามยาวไม

เกนิ  10  หนา  ประกอบดวย

1. ชือ่เรือ่ง  ไมยาวเกนิไป  แตครอบคลมุสาระทัง้เรือ่ง  ทัง้ภาษาไทย  และองักฤษ

2. ชือ่ผเูขยีนทกุคนเปนภาษาไทย  ใหพมิพไวตรงกึง่กลางหนากระดาษใตชือ่เรือ่ง

3. หนวยงานสงักดัของผเูขยีนเปนภาษาไทยใหพมิพไวใตชือ่ผเูขยีน

4. บทคดัยอและ Abstract เปนการสรปุสาระสำคญัของเรือ่ง  ความยาวไมเกนิ  250  คำ

5. เนือ้หา

5.1 บทความวจิยั  เนือ้หาควรประกอบดวย

5.1.1 คำนำ  อธบิายถงึความสำคญัและเหตผุลทีท่ำการวจิยั  รวมทัง้การตรวจเอกสาร (literature review)

และวตัถปุระสงคในการตรวจเอกสารนัน้

5.1.2 อปุกรณและวธิกีาร  อธบิายเปนรอยแกวถงึอปุกรณและวธิกีารทีใ่ชในการทดลอง

5.1.3 ผลการทดลองและวิจารณ  เขียนรวมหรือแยกกันก็ได  ควรเรียงลำดับเนื้อหา  สั้น  กะทัดรัด

ควรเสนอในรปูตาราง  กราฟ  (ควรเปนกราฟแทง หรอืเสนตรงทีด่เูขาใจไดงาย) หรอืภาพ (คำอธบิายตาราง  กราฟ  อาจ

จะเปนภาษาไทย  หรืออังกฤษก็ได) การวิจารณผลการทดลองเพื่อใหผูอานเห็นดวยตามหลักการ หรือคัดคานทฤษฎีที่มี

อยเูดมิเปรยีบเทยีบการทดลองของผอูืน่  ตลอดจนขอเสนอและเพือ่พฒันาการวจิยัในอนาคต

5.1.4 สรุปผลการทดลอง ควรสรุปสาระสำคัญที่ไมคลุมเครือ  เนนขอเสนอแนะ และแนวทางการ

พฒันาไปในอนาคต

5.1.5 คำนยิมหรอืกติตกิรรมประกาศ (ถาม)ี  การแสดงความขอบคณุตอผใูหความชวยเหลอืจนงานวจิยั

สำเรจ็ลงไดดวยด ี ควรเขยีนขอความสัน้ๆ

5.1.6 เอกสารอางอิง

5.2  บทความวชิาการ  ใหเสนอเนือ้เรือ่ง และสรปุสาระสำคญัของเนือ้เรือ่ง  โดยไมตองแยกหวัขอยอยเปน

คำนำ  อปุกรณและวธิกีาร  ผลการทดลองและวจิารณ  สวนบทคดัยอ  และ Abstract จะมหีรอืไมมกีไ็ด
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1.  การตรวจเอกสาร

ในเนือ้เรือ่งของคำนำ  หรอือปุกรณและวธิกีาร  หรอืผลการศกึษา หรอืทดลอง

ตวัอยางการเขยีน

 ก. ผเูขยีน 1 คน

โกศล (2523) หรอื (โกศล 2532)

Krebs (1978) หรอื (Krebs 1978)

ข. ผเูขยีน 2 คน

อิม่จติ และมานะ (2523) หรอื (อิม่จติ และมานะ 2535)

Sharwa and Jandalk (1978) หรอื (Sharwa and Jandalk 1978)

ค. ผเูขยีนมากกวา 2 คน

สะอาด และคณะ (2523) หรอื (สะอาด และคณะ 2523)

Lekakul et al. (1977) หรอื (Lekakul  et al. 1977)

ง. เอกสารไมปรากฏชือ่ผเูขยีน

นรินาม (2529) หรอื (นรินาม 2529)

2. เอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม

ในบัญชีเอกสารอางอิงทายเรื่อง

2.1 การเรียงลำดับเอกสาร

ใหเอกสารภาษาไทยอยใูนสวนแรก  และเอกสารภาษาตางประเทศอยใูนสวนทีส่อง

ใหเรียงชื่อผูแตงตามอักษรแตละภาษา

ผแูตงชือ่เดยีวกนั  มเีอกสารมากกวา  1  ฉบบั

- ถาตพีมิพในปตางๆ กนั  ใหเรยีงปทีพ่มิพจากนอยไปหามาก

- ถาตพีมิพในปเดยีว ใหใสอกัษร ก ข ค หรอื a b c กำกบัในเนือ้เรือ่งทีอ่างถงึกอนและหลงั  ตามลำดบั

2.2 ประเภทของเอกสาร

ก. ตำรา

แบบการเขยีน

ชือ่ผแูตง. ป. ชือ่หนงัสอื. ชือ่สำนกัพมิพ  จงัหวดั. จำนวนหนา.

ตวัอยางการเขยีน

โกศล  เจรญิสม. 2523. แตนเบยีนคาชดิอย. เอกสารพเิศษ  ฉบบัที ่3 ศนูยวจิยัและควบคมุศตัรพูชืโดยชวีนิทรยี

แหงชาต.ิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร  และสำนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ กรงุเทพฯ. 301 หนา.

สะอาด  บญุเกดิ  จเร  สดากร  และทพิยวรรณ  สดากร. 2523. ชือ่พรรณไม  ในเมอืงไทย. กองทนุจดัพมิพตำรา

ปาไม  คณะวนศาสตร  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร  กรงุเทพฯ. 657 หนา.
Krebs, C.J. 1978. Ecology : the Experimental Analysis Distribution and Abundance. 2nd Ed. Harper and Row,

N.Y. 678 pp.
Lekakul, B., K. Askins, J. Nabhitabhata and A. Samruadkit. 1977. Field Guide to Butterflies of Thailand.

Kuruspha, Bangkok. 260 pp.

การเขียนเอกสารอางอิง

ขอควรระวงัในการเขยีน

เอกสารอางองิ

การอางอิงเอกสารในเนื้อเรื่อง และ

เอกสารอางทายเรือ่งตองตรงกนัและมคีรบ

ถวน  กลาวคอื

ถามกีารอางองิในเนือ้เรือ่ง จะตองมี

เอกสารอางองิทายเรือ่ง

เอกสารอางอิงทายเรื่องใด ถาไมมี

การอางองิในเนือ้เรือ่ง ใหตดัออก

ขอใหตรวจสอบการเขียนใหถูก

ตองกอนสงตนฉบบั !!
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ข. วารสาร Newsletter และ Bulletin

แบบการเขยีน

ชือ่ผแูตง. ป. ชือ่เรือ่ง. ชือ่วารสารหรอืชือ่ Newsletter หรอืชือ่ Bulletin  ถามตีวัยอเปนสากล  กใ็หใชตวัยอ ปที ่:

หนา-หนา.

ตวัอยางการเขยีน

ไพศาล  เหลาสวุรรณ. 2524. วธิกีารเขยีนบทความทางวชิาการวทิยาศาสตร. ว.สงขลานครนิทร 3 : 27-43.

Sharwa, A.D. and C.I. Jandalk. 1986. Studies on recycling of Pleurotus waste. Mushroom Newsletter for the

Ttopics 6 : 13-15.

Yano, K. 1979. Effect of vegetable juice and milk on alkylating activity of n-methyl-n-nitrourea. J. Agric. Food

Chem. 27 : 2456-2458.

ค. รายงานประจำป

แบบการเขยีน

ชือ่ผแูตง. ป. ชือ่เรือ่ง. ชือ่รายงานประจำป พ.ศ. หนวยงาน  หนา-หนา.

ตวัอยางการเขยีน

กรองทอง  จนัทร, อำนวย  ทองด ี และบรรจง  สกิขะมณฑล. 2522. การศกึษาวธิกีารปลกูหอมแดงในภาคเหนอื.

รายงานสรปุผลการทดลองพชืสวน 2522. กองพชืสวน  กรมวชิาการเกษตร. หนา 5-20.

Lewanich, A. 1974. A Taxonomic Study on the Lepidopterous Pests of Sugar Cane. Annual Research Report

1974. Div. of Entomol. And Zool., Dept. of Agric., Bangkok p. 511-513.

ง. รายงานการประชมุ

แบบการเขียน

ชือ่ผแูตง. ป. ชือ่เรือ่ง. รายงานการประชมุ ถามตีวัยอสากลกใ็หพมิพตวัยอ  ครัง้ที ่(ถาม)ี วนัเดอืนปทีม่กีารประชมุ

สถานทีป่ระชมุ. หนา-หนา.

ตวัอยางการเขยีน

พสิษิฐ  เสพสวสัดิ ์ ศรสีมร  พทิกัษ  เตอืนจติต  สตัยาวริทุธ และสาทร  สริสิงิห. 2523. ประสทิธภิาพของสารฆา

แมลงบางชนิดกับหนอนเจาะฝกถั่วเหลือง. รายงานการประชุมวิชาการแมลงและสัตวศัตรูพืช  ครั้งที่ 2

กองกฏีและสตัววทิยา  24-27  มถินุายน 2532  ณ  ศนูยวจิยัอารกัขาขาว  กรงุเทพฯ. หนา 492-523.

Bliss, C.l. 1958. The Analysis of Insect Counts as Negative Binomial Distribution. In Proc. 10th Intern. Cangr.

Ent. 2 : 1015-1032.

Magee, P.N. 1992. The Future of Research on Chemical Carcinogenesis. In 2nd Princess Chulabhorn Science

Congresst. Nov. 2-6, 1992. Bangkok. P. 11.

จ. เอกสารไมปรากฏชื่อผูเขียน

แบบการเขียน

ใหใชคำวา นรินาม หรอื Anonymous แทนชือ่ตามดวย ป พ.ศ. หรอื ค.ศ. ทีต่พีมิพ  และใชวธิกีารเขยีนตามประเภท

ของเอกสารนัน้ๆ ดงัทีก่ลาวมาแลวขางตน

ตวัอยางการเขยีน

Anonymous. 1989. Krung Thai Bank Annual Report 1989. Bangkok. 80 pp.

นรินาม. 2520. สตัวศตัรอูอย. วารสารกสกิรรมไรออย. 1: 445-449
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