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โครงการสมองไหลกลบั :

การดำเนินงานจากสมองไหลกลับสูสมองไหลเวียน
Reverse Brain Drain Project  : from Brain Drain to Brain Circulation

กติตภิมู ิ วเิศษศกัดิ์1)

Kittiphoom Visetsak1)

Abstract
 Thai government established  Reverse Brain Drain Project  as one mean of solving  S&T  talent

shortage  through persuading these people who working abroad to come back and work in Thailand permanently.

Thai RBD. Performance differ from those of China, Taiwan and South Korea  because  of number of Thai talent

not sufficient  to be "critical  mass", expertise not diversify and need to be develop to top rank. Based on

"brain circulation " discourse, the project was changed mission  from  permanent return to technology transfer

through  special project  which is co - conduct research  project  between local Thai research  and Thai

researcher abroad, and contemporary return.

Finding on document study is that the project performances lead to Thai benefit on technology transfer

and shift the level of technology self - sufficiency. Analysis on means and means difference among variables

and factors on successful  and bearing issues to RBD performance find that average mean score rather high

, and  "system improvement "variable is high score. Score of Thai professional abroad  association 's member

on " work in focus" factor higher than non -member significantly.

Keywords: reverse brain drain, reverse brain drain network, brain circulation

บทคัดยอ
รฐับาลไทยกอตัง้โครงการสมองไหลกลบัขึน้เพือ่เปนหนทางหนึง่ในการแกไขปญหาการขาดแคลนบคุลากรผู

มคีวามสามารถสงูทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีดวยการชกัจงูใหบคุลากรดงักลาวของไทยทีท่ำงานในตางประเทศ

กลบัมาทำงานในประเทศไทยอยางถาวร   การดำเนนิงานนีข้องไทยแตกตางจากจนี  ไตหวนั  และเกาหลใีตมากเพราะ

บคุลากรดงักลาวของไทยในตางประเทศมไีมมากพอทีจ่ะกอใหเกดิ "critical mass"  ความเชีย่วชาญทีม่ยีงัไมหลากหลาย

และตองไดรบัการพฒันาขึน้ไปอกี  นอกจากนีโ้ครงการสมองไหลกลบัของไทยยงัไดเปลีย่นจดุเนนมาเปนการถายทอด

เทคโนโลยผีานการทำวจิยัโครงการหลกัรวมกนัระหวางบคุลากรในประเทศไทยกบันกัวชิาชพีชาวไทยในตางประเทศ

และการกลบัชัว่คราวเพือ่ถายทอดเทคโนโลยบีนพืน้ฐานของวาทกรรมเรือ่ง "เครอืขายสมองไหล "หรอืสมองไหลเวยีน

แทนการเนนใหกลับมาอยางถาวร

การศึกษานี้พบวาผลงานทุกดานของโครงการสมองไหลกลับที่ไดเปลี่ยนจุดเนนดังกลาวลวนมีประโยชนตอ

ประเทศไทยในเชิงการถายทอดเทคโนโลยีและการยกระดับวิทยาการเพื่อการพึ่งตนเองทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

สวนคาเฉลีย่ปจจยักำหนดความสำเรจ็และมาตรการเสรมิในการดำเนนิงานโครงการสมองไหลกลบั  ทีป่ระกอบดวย

แรงจงูใจของนกัวชิาชพีไทยในตางประเทศในการถายทอดเทคโนโลยใีหแกประเทศไทย    การบรหิารจดัการโครงการ

สมองไหลกลบัเชงิกลยทุธ  บทบาทของรฐับาลตอนกัวชิาชพีไทยในตางประเทศ  เครอืขายและขอมลูขาวสาร  การ

1) นกัวจิยั สถาบนัทรพัยากรมนษุย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

Researcher, Human Resource Institute, Thammasat university
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บทนำ
สถานการณความขาดแคลนบุคลากรที่ใชความรู

ความชำนาญเฉพาะทางในการทำงานอยางเขมขน โดย

เฉพาะในสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยนีัน้  เปนสิง่ที่

เกิดขึ้นกับประเทศสวนใหญทั่วโลก  ผลพวงจากภาวะ

โลกาภวิตันดานเศรษฐกจิ เปนเหตใุหแรงงานระดบัตางๆ

โดยเฉพาะ ผูมีทักษะความสามารถสูงถูกผนวกรวมกับ

ตลาดแรงงานโลก  บคุคลเหลานีเ้มือ่ไปทำงานหรอืศกึษา

ในตางประเทศแลวสวนใหญจะกลายเปนผอูพยพถาวรอยู

ในประเทศเหลานัน้ (Lucus,2004)1   ซึง่กห็มายถงึปญหา

สมองไหล (brain drain) ของประเทศบานเกดินัน่เอง

รัฐบาลของประเทศตางๆ สวนใหญริเริ่มที่จะสราง

"เครือขายสมองไหล" (brain drain network) ของนัก

วิชาชีพที่ไปทำงานอยูในตางประเทศ แตก็ไมประสบ

ความสำเรจ็  และไมสามารถทีจ่ะรกัษาแรงงานคณุภาพ

ใหทำงานอยภูายในประเทศของตนตอไป

สำหรับประเทศไทย รัฐบาลพยายามแกไขปญหา

สมองไหลดวยการตัง้โครงการ "สมองไหลกลบั(reverse

brain drain)" ทีใ่หทนุอดุหนนุการศกึษาและเปดโอกาสสง

เสริมใหนักวิชาชีพชาวไทยที่ทำงานในตางประเทศกลับ

มาทำงานและตั้งหลักแหลงในประเทศไทย

สภาวการณสมองไหล

การอพยพเคลื่อนยายแรงงานฝมือขั้นสูงจากซีก

โลกใต( Global South) สซูกีโลกเหนอื (Global North) หรอื

ทีร่จูกักนัในนาม "สมองไหล (brain drain)" คอืปจจยัหลกั

สำคญัประการหนึง่ของ(ปญหา)การพฒันาเศรษฐกจิและ

สงัคมของประเทศกำลงัพฒันา เพราะสมองไหล คอืการ

แพรกระจายทุนมนุษย (human capital)ที่เปนแรงงาน

ฝมอื โดยเฉพาะในดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีจาก

ประเทศบานเกดิ (home country)ไปยงัประเทศเจาภาพ

(host country)2 สงผลใหอัตราการเติบโตของรายได

ประชาชาติตอหัวในประเทศบานเกิดลดลงอยางถาวร

 "สมองไหล"ทั้งลดความสามารถทางเทคโนโลยี

จำกัดศักยภาพในการยกระดับเทคโนโลยี และการเขาสู

ภาคเทคโนโลยีขั้นสูงใหมๆที่จำเปนตองใชทักษะและ

ความรเูฉพาะทางของประเทศกำลงัพฒันาไปดวย 3

สภาวะการไหลออกของเหลานักวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเขาสูประเทศสหรัฐ อเมริกาและแคนาดา ได

เริม่ถกูหยบิยกมาเปนประเดน็การถกอธบิายครัง้แรกเมือ่

ประมาณปลายทศวรรษ 1950s ถึงตนทศวรรษ 1960s

โดย The British Royal Society4  และในชวงทศวรรษ

ตอๆมาสมองไหลก็กลายเปนประเด็น "เหนือ-ใต" หรือ

ประเทศพัฒนาแลวกับประเทศกำลังพัฒนา โดยมีศูนย

กลางความสนใจอยูที่การตระหนักรูวา ปรากฏการณดัง

กลาวเปนภัยอันตรายตอประเทศตนทางหรือประเทศ

ปรบัปรงุระบบ และการพฒันาบคุลากร  พบวาในภาพรวมคาเฉลีย่ความเหน็ตอปจจยัตางๆดงักลาว มคีาในระดบัคอน

ขางสงู สวนปจจยัในกลมุการปรบัปรงุระบบมคีาเฉลีย่ในระดบัสงู   การวเิคราะหความแตกตางของคาเฉลีย่องคประกอบ

ตางๆทีม่สีวนในการกำหนดความสำเรจ็ และ มาตรการเสรมิ พบวา ผทูีเ่คยรวมทำวจิยัโครงการหลกั- ระดมสมอง มี

คาเฉลีย่ความคดิเหน็ตอองคประกอบ""การทำงานทีค่รอบคลมุภารกจิหลกั" สงูกวาผทูีเ่คยรวม สมัมนา - สอนนกัศกึษา

ในประเทศไทยอยางมนียัสำคญัทางสถติิ

คำสำคญั :  สมองไหลกลบั  เครอืขายสมองไหล  สมองไหลเวยีน

1  Lucas,   R.E.B. (2004). ' International  Migration to  the High

Income Countries: Some consequences for Economic De-

velopment in  the Sending Countries' . Paper prepared for

the Annual Bank Conference on Development Economics,

10-11 May' Brussels.
2 B. S?guin, L. State, P.A. Singer, and A.S. Daar. "Scientific

Diasporas as an Option for Brain Drain: Re-Circulating

Knowledge for Development", Int. J. Biotechnology, Vol. 8,

No. 1/2, 2006:pp.78-90.
3 Jackson, ibid.
4 Cervantes and Guellec, ibid
5 W. Carrington and E. Detragiache. "International Migration

and the 'Brain Drain'." The Journal of Social, Political and

Economic Studies 24, 1999:pp.163-171.
6 A. Portes. "Determinants of the Brain Drain," in Kubat, D.

(Ed.), The Politics of Return: International Return Migration

in Europe. New York: Centre for Migration Studies, 1976:pp.

269-275; Lidgard and Gilson, 2001.
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บานเกดิ5  ซึง่ขอสรปุของการถกอภปิรายในชวงทศวรรษ

1960s ถงึ 1970s กค็อื เงือ่นไขทีท่ำใหเกดิสมองไหลคอื

การขาดสมดลุทางการเมอืงและเศรษฐกจิของระบบโลก6

ความหมายของ "สมองไหล"และคำทีเ่กีย่วของ

คำวา "สมองไหล" เมื่อถกอภิปรายถึงขอมูลดาน

สถิติประชากร สมองไหลก็มักจะหมายถึงแรงงานฝมือ

ขั้นสูงที่มีการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเมื่อเทียบกับ

ประชากรโดยเฉลีย่ แตในการถกอภปิรายอืน่ๆจะเจาะจง

ถึงกลุมอาชีพที่ถูกมองวาเปนกุญแจของการเติบโตทาง

เศรษฐกจิ(โดยเฉพาะในดาน knowledge economy) คอื

จะหมายถึงการอพยพของวิศวกร นักฟสิกส นักวิทยา

ศาสตร หรือบุคลากรที่มีทักษะฝมือสูงอื่นๆเชนผูเชี่ยว

ชาญดานไอท ีมากกวา และโดยปกตแิลวความหมายของ

สมองไหลทั้ง 2 กลุมนี้จะถูกใชสลับกันและยากที่

จะพรรณนาแยกจากกันเพียงแตคำนิยามที่2 ดูจะไดรับ

ความสนใจใชมากกวา7

"การแลกเปลี่ยนสมอง (brain exchange)" หรือ

"สมองไหลเวยีน (brain circulation)" ถกูววิฒันขึน้ในฐานะ

การแขงขนัทกัษะในระดบัโลก ควบคกูบัการโยกยายภาย

ในบรษิทัของธรุกจิขามชาต ิซึง่กห็มายความวา ทศิทาง

การไหลของแรงงานฝมืออพยพนั้น ไมไดเปนไปในทิศ

ทางเดยีวอกีตอไป8  ในขณะที ่Morrison9 ใหทศันะวาการ

อพยพแลกเปลีย่นนี ้เปนเพยีง"การไหลเวยีนของชนชัน้สงู

(circulation of the elite)" และขยายโอกาสสำหรบัการ

ทำงานในตางประเทศใหกบักลมุวชิาชพีทีต่ายตวั ซึง่ตรง

ขามกบัโอกาสอนัจำกดัทีม่ใีหกบัแรงงานดอยฝมอื(กวา) ที่

มัก"ติดกับดัก"ภายในประเทศหรือตลาดแรงงานทองถิ่น

โลกาภวิตันแหงทนุมนษุย  การแลกเปลีย่นและหมนุเวยีน

ของสมอง

"distant cooperative work" หมายถงึ  เครอืขาย

ขามชาติของบรรดาผูเชี่ยวชาญที่ไปทำงานอยูในตาง

ประ เทศที่ ส ามารถกระตุ น ใหประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของพวกเขาสามารถมีบทบาทในความ

พฒันากาวหนาของประเทศบานเกดิได แมวาจะปราศจาก

การหวนกลบัประเทศจรงิๆ ไมวาจะเปนการชัว่คราวหรอื

ถาวร และเครือขายลักษณะที่เปนความรวมมือทางไกล

ภายในกลุมปญญาชนหรือผูเชี่ยวชาญที่กระจายกันไป

ประจำในตางประเทศ

สำหรบัประเทศไทย เครอืขายความรวมมอืขามชาติ

หรอืองคกรปญญาชนผเูชีย่วชาญทีพ่ำนกัในตางแดน (In-

tellectual Diaspora Organization) ทีป่ระสานหรอือยภูาย

ใตการสงเสรมิของโครงการสมองไหลกลบั สวทช. (The

Reverse Brain Drain Project หรอื RBD) มอีย ู3 องค

กรดวยกนั คอื Association of Thai Professionals in

America and Canada (ATPAC), The Association of

Thai Professionals in Europe (ATPER) และ  The As-

sociation of Thai Professionals in Japan (ATPIJ)10  ซึง่

องคกรเหลานี ้ ไมเพยีงกระตนุใหผทูีไ่ปตัง้ถิน่ฐานในตาง

ประเทศมสีวนชวยใหเกดิความเจรญิกาวหนาในบานเกดิ

หากยงัสามารถเอือ้เรือ่งการจดัจางสรรหาและเคลือ่นยาย

แรงงานฝมอืนอกประเทศบานเกดิดวย11

สมองไหลกลับในประเทศตางๆ

เกาหลีใตและไตหวัน ตางมีประสบการณเรื่องการ

คืนสูถิ่นฐานอยางลนหลามของผูที่เคยดำรงชีวิตในตาง

ประเทศ ซึ่งก็เทากับประสบความสำเร็จอยางยิ่งในการ

ทำใหสมองที่ไหลออกเกิดการไหลยอนกลับอยางไรก็ดี

ปจจัยที่สงผลตอการคืนถิ่นเหลานี้มีทั้งที่มาจากประเทศ

เจาภาพซึง่เปนปลายทางการอพยพ และจากประเทศบาน

เกดิ (เชน การเตบิโตทางเศรษฐกจิ การเพิม่ขึน้ของอปุสงค

แรงงานฝมอืดานไฮเทค เปนตน)

กรณีการไหลกลับ(reverse)ของสมองไหล(brain

drain) ในเกาหลใีตและไตหวนันัน้ สิง่ทีม่บีทบาทสำคญั ทัง้

   7 Sally Davenport. "Panic and Panacea: Brain Drain and

Science and Technology  Human Capital Policy."  Research

Policy 33, 2004: pp. 617-630.
   8 M. Cervantes and D. Guellec. "The Brain Drain: Old Myths,

New Realities," OECD Observer, No. 230, 2002:pp. 1-4.

http://www.oecdobserver.org/news/printpage.php/aid/673/The

brain drain

  9 P. Morrison, "Labour Market Geography in a Global Context:

Notes on the New Zealand Case," in Proceedings of Joint

Conference of the New Zealand Geographical Society and

the Institute of Australian Geographers, Dunedin, January/

February. 2001.
 10 Meyer and Brown 1999; The Reverse Brain Drain

Project(RBD)
 11 Steven Vertovec, ibid.
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ในระดับบุคคลและสถาบัน ตอทิศทางการกำหนดและ

ดำเนนินโยบายรบัมอืกบัภาวะสมองไหลเวยีน (brain cir-

culation) กค็อื การสรางเครอืขาย (Networking)12

ผลจากการพฒันาทางเศรษฐกจิทีเ่ปนไปอยางรวด

เรว็ในชวง1980s ไดทำใหผ ูชำนาญการจำนวนมากตดัสนิ

ใจเดนิทางกลบัประเทศภายหลงัจบการศกึษา โดยรฐับาล

ของทั้งเกาหลีใตและไตหวัน ตางนำนโยบายที่หลาก

หลายรปูแบบมาดงึดดูใจนกัวทิยาศาสตรและวศิวกร ให

กลบัไปเสรมิสรางการพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ภายในประเทศ

ปจจุบัน เกาหลีใตและไตหวันกำลังเผชิญกับ

พัฒนาการดานการโยกยายแรงงานฝมือขั้นสูงในอีกรูป

แบบหนึง่นัน่คอื นกัวทิยาศาสตรและวศิวกรทีเ่ดนิทางกลบั

ประเทศหลงัสำเรจ็การศกึษาจากตางประเทศ กำลงัยาย

ออกไปอกีครัง้ และสวนใหญจะยอนกลบัไปยงัประเทศทีไ่ด

รบัการศกึษามา13  การไหลออกอกีครัง้ของผทูีม่ปีระสบ

การณ เมื่อเกิดการถดถอยของวัฏจักรเศรษฐกิจ จึง

สามารถนำไปสูทิศทางการไหลของสมองที่เวียนยอนไป

อกีได

รัฐบาลจีนและหนวยงานระดับตางๆของรัฐทุมเท

ความพยายามในหลากหลายระดับเพื่อกอใหเกิดกระแส

สมองไหลกลบัสปูระเทศของตน   โดยไดปรบัเปลีย่นแนว

ความคิดหรือแนวนโยบายเกี่ยวกับปญหาสมองไหลของ

ตนจากการหามคนจีนในตางประเทศกลับคืนสูประเทศ

บานเกดิ มาเปนการเรยีกรองใหชาวจนีโพนทะเลเหลานัน้

"รบัใชบานเกดิ" โดยมจีดุเนนที ่"การไหลเวยีนของสมอง"

( brain circulation) และการแขงขันระดับโลกสำหรับ

ทรัพยากรมนุษยที่มีความสามารถพิเศษ

ชาวจนีโพนทะเลไดเริม่ใช  diaspora option ในการ

สรางชมุชนทางวทิยาศาสตรขามชาตทิีไ่ดเปดหนทางมาก

มายใหกับเทคโนโลยีตะวันตกในการสรางความเขมแข็ง

ใหกบัจนี ตัง้แตชวงปลายทศวรรษ 1990 หรอืกอนหนานัน้

ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตในการศึกษานี้ คือ ศึกษาการดำเนินงาน

สมองไหลกลับเฉพาะการดำเนินงานโครงการสมองไหล

กลับในสวนของการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ภายใตโครงการสมองไหลกลบั สวทช.โดยการศกึษาจาก

ขอมูลปฐมภูมิ จากบุคลากรในหนวยงานที่เกี่ยวของใน

ประเทศไทย และจากนกัวชิาชพีชาวไทยในตางประเทศที่

เก็บขอมูลบนอินเตอรเน็ต และจาก "การประชุมนัก

วิชาชีพไทยจากตางประเทศ 2551: วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยเีพือ่การพฒันาประเทศ" ทีม่ารวมประชมุทาง

วชิาการในประเทศไทย

คำนยิามศพัท

ในการศกึษาครัง้นีผ้วูจิยัไดกำหนดขอบเขตของการ

วจิยัภายการใหคำนยิามในการวจิยั  ดงันี้

โครงการสมองไหลกลบั   หมายถงึ  การดำเนนิ

ในกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการชกัชวนใหนกัวชิาชพีทางวทิยา

ศาสตรและเทคโนโลยีชาวไทยในตางประเทศกลับมา

ประเทศไทยทัง้แบบกลบัชัว่คราวเพือ่ถายทอดเทคโนโลยี

และกลับถาวร ที่เปนการดำเนินงานของหนวยงานชื่อ

เดยีวกนั ทีอ่ยใูน สวทช.

สมองไหล  หมายถงึการอพยพไหลออกไปทำงาน

ในตางประเทศของบุคคลในกลุมอาชีพที่ถูกมองวาเปน

กุญแจของการเติบโตทางเศรษฐกิจ(โดยเฉพาะในดาน

knowledge economy) คือจะหมายถึงการอพยพของ

วศิวกร นกัฟสกิส นกัวทิยาศาสตร หรอืบคุลากรทีม่ทีกัษะ

ฝมอืสงูอืน่ๆเชนผเูชีย่วชาญดานไอที

สมองไหลกลับ  การกลับมาพำนักและประกอบ

อาชีพในประเทศบานเกิดของบุคคลในกลุมอาชีพที่ถูก

มองวาเปนกุญแจของการเติบโตทางเศรษฐกิจ(โดย

เฉพาะในดาน knowledge economy)

สมองไหลเวียน (brain circulation) หมายถึง

ทิศทางการไหลของแรงงานฝมอือพยพนัน้ ไมไดเปนไป

ในทศิทางเดยีวอกีตอไป

วิธีการวิจัย
สำรวจความเห็นเกี่ยวกับระดับของการมีสวน

กำหนดความของบคุลากรในหนวยงานตางๆทีเ่กีย่วของ

ดวยแบบสอบถาม และจากนกัวชิาชพีไทยในตางประเทศ

โดยการเก็บขอมูลดวยแบบสอบเกี่ยวกับสภาพการณใน

การดำเนินงานของโครงการสมองไหลกลับ  การมีสวน

 12 Hah-Zoong Song. "Networking Lessons from Taiwan and

South Korea." Source: http://www.scidev.net/05/23/2003
13 Ibid.
 14 Ibid.



7วารสารวจิยัทรพัยากรมนษุย  ปที ่4 ฉบบัที ่1  มกราคม - มถินุายน 2552

รวมของนักวิชาชีพชาวไทยในตางประเทศในการถาย

ทอดเทคโนโลยแีกประเทศไทย ปจจยักำหนดความสำเรจ็

ทีป่ระกอบดวยแรงจงูใจของผปูระกอบวชิาชพีในการถาย

ทอดเทคโนโลยีใหแกประเทศไทย  การบริหารจัดการ

โครงการสมองไหลกลบัเชงิกลยทุธ  บทบาทของรฐับาล

ไทยตอนกัวชิาชพีชาวไทยในตางประเทศ  และเกีย่วกบั

มาตรการเสรมิในการดำเนนิการทีป่ระกอบดวย เครอืขาย

และขอมูลขาวสาร  การปรับปรุงระบบ และการพัฒนา

บุคลากรที่เปนขอคำถามแบบหาสเกลที่เปนการเก็บ

ขอมูลดวยแบบสอบ ถามบนอินเตอรเน็ต และการเก็บ

ขอมูลดวยแบบสอบถามจากนักวิชาชีพไทยจากตาง

ประเทศที่มารวมประชุมทางวิชาการในประเทศไทยเมื่อ

วนัที ่  2-3  มถินุายน 2551ณ โรงแรมมริาเคิล้ แกรนด

กรงุเทพฯ  ภายใตความรวมมอืของกระทรวงวทิยาศาสตร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสำนักงานกอง

ทนุสนบัสนนุการวจิยั ในการจดัการประชมุดงักลาวนีร้วม

จำนวน 215 คน และวเิคราะหขอมลูโดยการวเิคราะหทาง

สถติเิกีย่วกบัการวเิคราะหความแตกตางคาเฉลีย่ (t - test)

และการวเิคราะหองคประกอบ (factor analysis) รวมถงึ

การศึกษาเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึก

ผลการศึกษา
โครงการสมองไหลกลบัของไทย

จากการสัมภาษณเชิงลึกและการศึกษาเอกสาร

พบวา แนวความคดิเกีย่วกบัโครงการสมองไหลกลบัของ

ไทยไมเหมือนกับกรณีของจีน  ไตหวัน และเกาหลีใต

เนื่องจากจำนวนนักวิชาชีพไทยในตางประเทศมีไมมาก

พอที่กอใหเกิดเปน "critical  mass" และมีความหลาก

หลายนอย มีความเชื่อมโยงกันนอยระหวางความเชี่ยว

ชาญของผเูชีย่วชาญชาวไทยในตางประเทศกบัความตอง

การใชประโยชนของประเทศ  ระดบัความเชีย่วชาญของ

นักวิจัยไทยในตางประเทศก็ยังตองไดรับการพัฒนาอีก

เพือ่ทีจ่ะไปสรูะดบัสงูสดุ   คนไทยทีพ่ฒันาอยใูนระดบัหวั

หนาทมีหรอืผปูระกอบการมจีำนวนไมมาก รวมถงึการที่

รัฐบาลไทยไมสามารถปฏิบัติเปนพิเศษกับเขาเหลานั้น

ทำใหการชักชวนนักวิชาชีพชาวไทยในตางประเทศให

กลบัมาทำงานอยางถาวรทำไดเพยีงเลก็นอย

ภาวะวกิฤตทิางเศรษฐกจิในป2540   ทำใหโดรงการ

สมองไหลกลับตองปรับกลยุทธหรือทิศทางการดำเนิน

งานมาเปนการเนนการใช ความร ูทกัษะ ความสามารถ

ประสบการณและศกัยภาพ หรอื "สมอง" ของนกัวชิาชพี

ไทยในตางประเทศและเครอืขายของพวกเขาเหลานัน้ใน

ลกัษณะทีเ่รยีกวา เปนการใชสมองแบบไหลเวยีน ( brain

circulation)  ในการกลบัมาชัว่คราวหรอืในระยะสัน้เพือ่

รวมพัฒนาหรือถายทอดเทคโนโลยีแกประเทศไทยซึ่ง

เปนแนวความคิดที่มีความเดนชัดมากขึ้นในชวงหลังใน

บรรดาประเทศตางๆถอื เปนการเปลีย่นจดุเนนหรอืพนัธ

กิจจากการชักชวนใหนักวิชาชีพไทยที่ทำงานในตาง

ประเทศกลบัมาพำนกั และทำงานอยางถาวร มาเปนการ

มงุเนนการผลกัดนัใหเกดิโครงการวจิยัรวมและความรวม

มือทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแทน  โดยที่การชัก

ชวนใหกลบัมาทำงานอยางถาวรกย็งัคงมอีย ูแตไมไดเปน

ภารกจิทีม่คีวามสำคญัเปนลำดบัแรกดงัเชนทีเ่คยเปนมา

แตเดิม

การผลักดันและสรางเทคโนโลยีอันขาดแคลนและ

จำเปนขึน้ในประเทศไทยโดยอาศยันกัวชิาชพีไทยในตาง

ประเทศและเครอืขาย  ทีเ่ปนจดุเนนใหมแทนการดงึดดูให

กลบัมาอยางถาวร มกีารดำเนนิการทีส่ำคญัคอื  การผลกั

ดันและสนับสนุนทุนโครงการหลัก  (special projects)

การผลักดันความรวมมือกับมูลนิธิวิทยาศาสตรแหงชาติ

ของสหรฐัอเมรกิา (National    Science Foundation การ

สนบัสนนุสมาคมนกัวชิาชพีไทยในตางประเทศ  การเปน

วทิยากรฝกอบรมและใหคำปรกึษา การเขารวมโปรแกรม

ความรวมมือระหวางโครงการสมองไหลกลับกับหนวย

งานอืน่ๆ  (Fellowship  Program)  และการใหทนุสนบั

สนนุนกัวชิาชพีทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมใหกลบัมาทำงาน

กบัหนวยงานภาครฐั  ( การดงึดดูใหสมองไหลกลบัถาวร)

การดำเนนิงานของโครงการสมองไหลกลบั ดงักลาว

มปีระโยชนตอประเทศไทยในเชงิการถายทอดเทคโนโลยี

และยกระดับวิทยาการในการพึ่งพาตนเอง โดยเฉพาะ

โครงการหลกัทีม่ผีลงานทีโ่ดดเดนหลายโครงการทีแ่สดง

ใหเห็นถึงผลสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการสมอง

ไหลกับไดเปนอยางดี แมวาจะมีขนาดของเงินทุนสนับ

สนุนที่ไมสม่ำเสมอ และมีงบประมาณในวงเงินคอนขาง

ต่ำในบางชวง  อาทเิชน :-

1). โครงการนำเถาลอยลิกไนตแมเมาะไปใช

ประโยชนในเชงิพาณชิยอยางปลอดภยัตอสิง่แวดลอม    ที่
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ใชทดแทนปูนซิเมนตเปนจำนวนมาก ชวยลดการเกิด

คารบอนไดออกไซดทีเ่กดิจากการผลติซเิมนตอนัเปนการ

ลดภาวะเรอืนกระจกอกีทางหนึง่ดวย รวมถงึชวยประหยดั

เงนิตราของประเทศจำนวน 2,500 ลานบาท

2). ผลงานการคนพบเกีย่วกบัสถาปตยกรรมหลอด

เลือดแหงตับสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่สงผลใหมีการปฏิวัติ

ความเขาใจจากพืน้ฐาน และนำไปสกูารสงัคายนาทฤษฎี

วาดวยระบบไหลเวยีนโลหติทวภิาค ี ผลกระทบนีจ้ะผลกั

ดันใหเกิดกระแสเปลี่ยนแปลงจากองคความรูมูลฐาน

พยาธสิรรีวทิยา กลไกการเกดิโรค  ตลอดถงึการปรบัปรงุ

วธิกีารวนิจิฉยั บำบดั เยยีวยา ผาตดั และพฒันาเทคนคิ

เทคโนโลยีใหมในการปองกันรักษาโรคตับตอไปใน

อนาคต

นอกจากนี ้ยงัมโีครงการวจิยัอืน่ทีแ่สดงใหเหน็ถงึขดี

ความสามารถในการดำเนินงานวิจัยที่สามารถพัฒนา

เปนผลติภณัฑทีม่มีลูคาเพิม่ทางเศรษฐกจิ หรอื กอใหเกดิ

เปนบรษิทัธรุกจิใหมๆ  ดงัเชน     โครงการเทคโนโลยกีาร

ยายฝากตวัออนในโคนม   และโครงการศนูยพฒันาธรุกจิ

ออกแบบวงจรรวม (IC Design Incubator)   เปนการสราง

องคกรที่รับผิดชอบในการพัฒนาเทคโนโลยีการออก

แบบวงจรรวม เปนการพฒันาวงจรรวมเฉพาะงานสำหรบั

ผลติภณัฑอเิลก็ทรอนกิสและไฟฟา และใหการสนบัสนนุ

บรษิทัขนาดกลางและขนาดเลก็ในดานนี ้ รวมทัง้พฒันา

บุคลากรในการออกแบบวงจรรวมโดยเพิ่มขีดความ

สามารถในการออกแบบวงจรรวมใหกับบุคลากรภายใน

ประเทศซึ่งปจจุบันมีไมเพียงพอตอการพัฒนาและวิจัย

ทางไมโครอิเล็กทรอนิกส

การบริหารจัดการ การดำเนินงานโครงการสมอง

ไหลกลบัของไทยดงักลาว เปนไปตามลกัษณะเฉพาะของ

ประเทศไทยทีแ่ตกตางจากจนี  ไตหวนั  และเกาหลใีตที่

มโีครงสรางพืน้ฐาน  สภาพการณและเงือ่นไขทีเ่อือ้ตอการ

ชกัชวนใหกลบัมาอยแบบถาวรอยางเดนชดั   ดงันัน้ในการ

ศกึษานีจ้งึเปนการศกึษาในขอบเขตของการดำเนนิการที่

มกีารปรบัเปลีย่นจดุเนนดงักลาว

การวเิคราะหคาเฉลีย่รวม

ในการวเิคราะหคาเฉลีย่รวมความคดิเหน็ตอตวัแปร

ตางๆทีเ่ปนมาตรการเสรมิ  และปจจยักำหนดความสำเรจ็

ในการดำเนนิการตางๆของโครงการสมองไหลกลบัของผู

ตอบแบบสอบถามซึ่งรูจักโครงการสมองไหลกลับ และ

สวนหนึ่งเปนสมาชิกสมาคมนักวิชาชีพไทยในตาง

ประเทศมคีวามเหน็ตอปจจยัตางๆทัง้ทีเ่กีย่วกบัมาตรการ

เสรมิ และปจจยักำหนดความสำเรจ็ มคีวามคดิเหน็ตอตวั

แปรตางๆ ทีส่ำคญัดงันี้

1. คาเฉลี่ยรวมปจจัยกำหนดความสำเร็จในการ

ดำเนนิงานโครงการสมองไหลกลบั

ในภาพรวมนัน้คาเฉลีย่ความเหน็ของตวัแปรตางๆ

มคีาในระดบัคอนขางสงูมคีาเฉลีย่รวมเทากบั 3.64 ซึง่เปน

คาคะแนนในระดบัคอนขางสงู  จากคะแนนเตม็  5 คะแนน

โดยทีต่วัแปร  การถายทอดความรทูาง ว&ท เปนความ

รบัผดิชอบโดยตรงของนกัวชิาชพีไทยในตางประเทศ  มี

คาเฉลีย่นอยทีส่ดุ (3.02) ในกลมุนีแ้ละ ในบรรดาตวัแปร

ทัง้หมด ตวัแปรในกลมุแรงจงูใจของนกัวชิาชพีไทยในตาง

ประเทศ   และกลมุบทบาทของรฐับาล ทกุตวัมคีาเฉลีย่

ในระดบัคอนขางสงู แตกม็คีานอยกวาคาเฉลีย่รวม  และ

ตวัแปรในกลมุการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธสวนใหญกม็ี

คานอยกวาคาเฉลีย่รวม มตีวัแปรเพยีง 4 ตวัแปรทีม่คีา

สูงกวาคาเฉลี่ยรวม  ไดแก การแบงคณะอนุกรรมการ

โครงการสมองไหลกลบั เปน 2 คณะ  (3.64) การใชเครอื

ขายไทยในตางประเทศเขาถึงหนวยงานในตางประเทศ

(3.80)  การปรับวัตถุประสงคโครงการวิจัยใหแคบลง

(3.68)   และการแสวงหาพนัธมติรในการรวมสนบัสนนุ

งบประมาณ (3.66)

นักวิชาชีพไทยในตางประเทศไมเห็นวาการถาย

ทอดความรทูางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีปนความรบั

ผดิชอบโดยตรง เปนแรงจงูใจทีส่ำคญักวาเรือ่งอืน่ๆในการ

เปนปจจัยกำหนดความสำเร็จในการดำนินงานโครงการ

สมองไหลกลบั    และเหน็วาการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธ

โดยเฉพาะการใชเครือขายไทยในตางประเทศเขาถึง

หนวยงานในตางประเทศมคีวามสำคญัหรอืเปนปจจยัใน

การกำหนดความสำเรจ็ในระดบัทีส่งูกวามาก

2. คาเฉลี่ยรวมมาตรการเสริมในการดำเนินงาน

โครงการสมองไหลกลับ

ตวัแปรในกลมุมาตรการเสรมิ  ทีป่ระกอบดวยการ

สรางเครือขายและขอมูลขาวสาร การปรับปรุงระบบ

และการพฒันาบคุลากร มคีาเฉลีย่ความคดิเหน็ตอระดบั

ในการเปนมาตรการเสริมการดำเนินงานโครงการสมอง

ไหลกลับในระดับคอนขางสูง และมีคาเฉลี่ยสูงกวาคา
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ตารางที ่ 1 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสำรวจของปจจัยที่เกี่ยวกับมาตรการเสริมและปจจัยที่เกี่ยวกับการกำหนดความ

สำเร็จในการดำเนินงานโครงการสมองไหลกลับ

                               องคประกอบ                                Factor       Factor Score      Eigent       % of

                                                      Loading      Coefficience       Value     Variance

องคประกอบที่หนึ่ง : การทำงานในระดับมาตรฐานนานาชาติ
1. เสรมิสรางการทำงานรวมกนั 0.906 0.229
2. เลอืกสรรผรูวมงาน 0.879 0.198
3. เผยแพรขอมลูขาวสาร โครงการสมองไหลกลบั 0.842 0.177
4. ปรับปรุงระบบการบริหาร 0.818 0.182
5. เรยีนรวูฒันธรรมการทำงานทีแ่ตกตาง 0.706 0.153 6.29 20.29
6. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี 0.678 0.124
7. สรางฐานขอมลูนกัวชิาชพีไทยในตางประเทศ 0.673 0.087
8. รฐับาลไทยตองการยกระดบัความสามารถในการแขงขนั 0.536 0.054
9. การแสวงหาพนัธมติรในการสนบัสนนุงบประมาณ 0.52 0.057

องคประกอบทีส่อง : การสรางสรรค และเครอืขาย
1. โครงการหลักที่เปนการบุกเบิกและสรางสรรค 0.781 0.257
2. โครงการหลกัทีเ่นน collaborative research 0.75 0.23
3. เนนการพฒันามากกวาการวจิยัเพือ่ตอยอด 0.665 0.194 4.373 14.107
4. ใชเครอืขายไทยในตางประเทศเขาถงึหนวยงานในตางประเทศ 0.664 0.158
5. สรางเครอืขายความรวมมอืในไทย – ตางประเทศ 0.58 0.155
6. โครงการหลกัทีก่อผลเชงิพาณชิยและมมีลูคาทางเศรษฐกจิสงู 0.558 0.164

องคประกอบทีส่าม : การทำงานทีค่รอบคลมุภารกจิหลกั
1. รวมกนัทำวจิยัโครงการหลกัไดดกีวาผเูชีย่วชาญชาวตางประเทศ 0.727 0.3
2. ถายทอดเทคโนโลยแีบบกลบัชัว่คราว 0.715 0.301 3.166 10.212
3. ขยายสมาชกิสมาคมในสาขาวชิาชพีอืน่ๆเพิม่มากขึน้ 0.609 0.24
4. สรางทศันคตกิารทำงานทีจ่รงิจงั 0.55 0.162

องคประกอบทีส่ี ่ : การทำงานเชงิรกุ
1. เสริมสรางการทำงานเชิงรุก 0.892 0.372
2. ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน 0.661 0.233 2.914 9.398
3. ทำวจิยัโครงการหลกัทีม่ผีลลพัธสามารถพฒันาเปนสนิคา 0.525 0.183

องคประกอบที่หา: บทบาทของรัฐบาล
1. รฐับาลตองการใหชวยยกระดบัความสามารถพึง่ตนเองทาง S&T 0.871 0.399
2. รฐับาลตระหนกัในคณุคาความสำคญัในฐานะ “คลงัสมอง” 0.827 0.367 2.729 8.805
3. รฐับาลตระหนกัถงึคณุคาความรขูองนกัวชิาชพีไทยในตางประเทศ 0.768 0.316

องคประกอบทีห่ก : การทำงานทีม่จีดุเนน
1. คณะอนกุรรมการโครงการสมองไหล 2 คณะ 0.765 0.372
2. ยกฐานะ ATPAC เปนสถาบนัวทิยาศาสตรของไทยในตางประเทศ 0.694 0.317 2.61 8.419
3. ปรบัวตัถปุระสงคการวจิยัใหแคบลง 0.532 0.241

องคประกอบทีเ่จด็ : แรงจงูใจของนกัวชิาชพีไทยในตางประเทศ
1. การพฒันา S&Tเปนความรบัผดิชอบโดยตรงของนกัวชิาชพีไทย
   ในตางประเทศ 0.836 0.473
2. มงุมัน่พฒันาคณุภาพการศกึษา 0.755 0.399 2.103 6.784
3.รเิริม่โครงการใหมๆ ทีป่ระเทศไทยยงัไมมี 0.53 0.248

Kaiser-Meyer -Olken Measure of Sampling Adequacy   .731, Bartlett ' s Test of SampApprox. Chi - Square  4804.254

d.f.  465,  sig.  .000
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เฉลีย่รวมทกุตวั  โดยทีต่วัแปรในกลมุ    การปรบัปรงุ

ระบบ  เปนเพยีงกลมุตวัแปรกลมุเดยีวทีต่วัแปรทกุตวัใน

กลมุมคีาเฉลีย่ในระดบัสงู มคีาเฉลีย่ระหวาง 4.00 - 4.03

จะเห็นไดวา ตัวแปรการปรับปรุงระบบบริหาร (4.03 )

การปรบัปรงุระบบการปฏบิตังิาน (4.00)    และการปรบั

ปรงุระบบเทคโนโลย ี (4.00) มรีะดบัความเปนมาตรการ

เสริมในระดับสูงในการดำเนินงานโครงการสมองไหล

กลบัใหมปีระสทิธภิาพมากขึน้    สวนตวัแปรการเลอืกสรร

ผรูวมงาน  (4.04) ซึง่อยใูนกลมุการพฒันาบคุลากร เปน

ตัวแปรที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในบรรดาตัวแปรทั้งหมด

คาเฉลีย่ในระดบัคอนขางสงู และในระดบัสงูของตวั

แปรในกลุมมาตรการเสริม  โดยเฉพาะตัวแปรในกลุม

การปรับปรุงระบบ (ที่ประกอบดวย การปรับปรุงระบบ

การบรหิาร  การปรบัปรงุระบบการปฏบิตังิาน  และการ

ปรบัปรงุระบบเทคโนโลย)ีทีม่คีาเฉลีย่ในระดบัสงู  แสดง

ใหเห็นวาการดำเนินการปรับปรุงระบบตางๆดังกลาว

จะชวยใหการดำเนินงานของโครงการสมองไหลกลับมี

ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และการเลือกสรรผูรวมงานที่มี

คุณสมบัติตรงกับงานที่ทำ/ประสานกับนักวิชาชีพชาว

ไทยในตางประเทศคือปจจัยที่นักวิชาชีพชาวไทยในตาง

ประเทศคาดหวังหรือใหความสำคัญสูงสุดในฐานะเปน

มาตรการเสรมิทีจ่ะชวยใหการดำเนนิงานของโครงการมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

3. การวเิคราะหองคประกอบเชงิสำรวจของปจจยัที่

เกี่ยวกับมาตรการเสริมและปจจัยที่เกี่ยวกับการกำหนด

ความสำเรจ็ ในการดำเนนิงานโครงการสมองไหลกลบั

จากการวเิคราะหสหสมัพนัธเกีย่วกบัตวัแปรทีเ่ปน

มาตรการเสริม และตัวแปรที่เปนปจจัยกำหนดความ

สำเร็จในการดำเนินงานของโครงการสมองไหลกลับ

จำนวน 30 ตวัแปร พบวา แมทรกิซสหสมัพนัธของตวัแปร

ตางๆดงักลาว แตกตางจากแมทรกิซเอกลกัษณอยางมนียั

สำคญั เนือ่งจากคาสถติ ิ Bartlett 's Test of Spericity  มี

คาความนาจะเปนทีร่ะดบันยัสำคญันอยกวา .00  และตวั

แปรชุดนี้มีความสัมพันธกันสูงเหมาะที่จะไปใชวิเคราะห

องคประกอบเชงิสำรวจได  เนือ่งจากคาดชัน ี  Kaiser -

Meyer - Olkin Measure of  Sampling Adequacy  เขา

ตารางที ่ 2   การวเิคราะหความแตกตางคาเฉลีย่องคประกอบมาตรการเสรมิและองคประกอบของปจจยักำหนดความ

สำเรจ็ในการดำเนนิงานโครงการสมองไหลกลบัระหวางผทูีเ่คยรวมทำวจิยั-ระดมสมองกบัผทูีร่วมสมัมนา�

สอนนกัศกึษา

                  องคประกอบ     เคยรวมกจิกรรม   Mean        S.D.           t Sig.
  ถายทอดเทคโนโลยี

1. การทำงานในระดบัมาตรฐานนานาชาติ วจิยั – ระดมสมอง -0.699 0.722 -4.151**   0

สมัมนา – สอนนศ. 0.192 1.176

2. การสรางสรรค ความรวมมอื และเครอืขาย วจิยั – ระดมสมอง -0.594 0.817 -0.178 0.859

สมัมนา – สอนนศ. -0.559 0.851

3. การทำงานดวยศักยภาพของคนไทย วจิยั – ระดมสมอง 0.847 0.712 6.506** 0

สัมมนา- สอน -0.47 0.94

4. การทำงานเชงิรกุ วจิยั – ระดมสมอง 0.045 0.634 0.745 0.458

สมัมนา - สอน -0.115 1.253

5. บทบาทของรัฐบาล วจิยั – ระดมสมอง -.94 0.985 -1.072 0.289

สมัมนา - สอน 0.13 0.713

6. ทำงานทีม่จีดุเนน วจิยั – ระดมสมอง -0.441 0.787 -4.392** 0

สมัมนา - สอน 0.361 0.775

7. แรงจงูใจของนกัวชิาชพีไทย วจิยั – ระดมสมอง 0.228 0.774 0.121 0.904

สมัมนา - สอน 0.209 0.64

** มนียัสำคญัทีร่ะดบั .01
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ใกล 1 คอื .731 เมือ่วเิคราะหองคประกอบเชงิสำรวจของ

มาตรการเสรมิ  และปจจยักำหนดความสำเรจ็ของตวัแปร

ทัง้  31  ตวัดงักลาว  พบวาน้ำหนกัองคประกอบของชดุ

ตัวแปรดังกลาวเปนบวก  มาตรการเสริมและปจจัย

กำหนดความสำเรจ็สามารถจดัเปน 7 องคประกอบ ดงั

ตารางที ่1 ตอไปนี้

นักวิชาชีพชาวไทยในตางประเทศที่เคยรวมการ

ทำวิจัยโครงการหลักหรือระดมสมองในการสราง

โครงการหลกัใหความสำคญักบัองคประกอบ"การทำงาน

ที่ครอบคลุมภารกิจหลัก" ในฐานะที่มีสวนกำหนดความ

สำเรจ็ สงูกวานกัวชิาชพีชาวไทยในตางประเทศทีเ่คยรวม

การสมัมนาหรอืสอนนกัศกึษาในประเทศไทย อยางมนียั

สำคญั    โครงการหลกั (special project)

ขอเสนอแนะ
การศกึษานีม้ ีขอเสนอแนะดงัตอไปนี้

1. การสรางความชัดเจนในความเปนเจาของ

โครงการสมองไหลกลับ บนพื้นฐานความเขาใจวา

โครงการสมองไหลกลบัเปนโครงการทีม่ปีระโยชนตอการ

พัฒนาความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการยก

ระดับการพึ่งพาตนเอง ที่ตองมีการสนับสนุนอยางเพียง

พอ ทัง้ในเรือ่งนโยบายรฐับาล  มาตรการการปฏริปูระบบ

การทำงานตางๆทีช่วยให     การทำงานมมีาตรฐานทีม่งุ

ความสำเร็จในระยะยาว  รวมถึงการสนับสนุน

งบประมาณที ่ตอเนือ่ง และเพยีงพอ

2. การสรางความตระหนกัวาการทำบทบาทหนาที่

ของรัฐบาลในทางปฏิบัติในการสนับสนุน    โครงการ

สมองไหลกลบั สมาคมนกัวชิาชพีไทยในตางประเทศ เปน

ปจจยัสำคญัทีม่สีวนในการทำใหโครงการสมองไหลกลบั

บรรลุผลสำเร็จอยางมาก

3.  ศึกษาตัวอยางความสำเร็จโครงการสมองไหล

กลบัของประเทศตางๆ ไดแก  จนี ไตหวนั  และเกาหลใีต

4.  การสนับสนุนการทำงานเชิงรุกดวยการสราง

ความคลองตัวในเรื่องการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน

ระบบการบรหิาร และระบบเทคโนโลย ีทีส่ามารถรองรบั

การทำงานในมาตรฐานระดับนานาชาติในการทำงาน

หรอืประสานงานกบันกัวชิาชพีไทยใน ตางประเทศ

5. สงเสริมการบริหารจัดการเชิงกลยุทธที่ชวยให

โครงการสมองไหลกลบัมกีารดำเนนิการใน   เชงิรกุมาก

ยิง่ขึน้

6.  ทบทวนถงึความสำคญั ความจำเปนในการดงึดดู

สมองไหลกลับถาวรบนพื้นฐานผลสำเร็จในการยกระดับ

การพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระยะยาว
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ปฏิสัมพันธระหวางงานและครอบครัวของพยาบาลวิชาชีพ
Work-Family Interaction of Registered Nurses

เกษมสษิฐ  แกวเกยีรตคิณุ1)

Kasemsis  Kaewkiattikun1)

Abstract
The purpose of this study was to examine work-family interaction, causal effects on work-family interaction,

job satisfaction and family satisfaction in Thai registered nurses. The study was designed as quantitative

research from October to November 2008. The 576 samples were simple random sampling from registered

nurses working in hospitals under the jurisdiction of Medial Service Department, Bangkok Metropolitan

Administration. The structural equation model was developed by LISREL program.

The study revealed that registered nurses reported significantly greater work-family conflict than family-

work conflict, and greater positive work-family interaction than negative work-family interaction.  The work-

family interaction model was a high quality model because the model was fit to empirical data and all observational

variables were significantly related to latent variables. The work-family interaction model showed work and

family resource favorably effect work-family facilitation and family-work facilitation in the supportive way, but

inversely effect work-family conflict and family-work conflict. Moreover, work-family facilitation and family-

work facilitation produced nurses' job and family satisfaction. But work-family conflict and family-work conflict

inversely led to nurses' job and family satisfaction. This study, however, found that work and family demand

gave inverse effect to family-work conflict, which was different from previous studies.

Keywords : work-family interaction, registered nurse

บทคัดยอ
การศกึษานีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาปฏสิมัพนัธระหวางงานกบัครอบครวัของพยาบาลวชิาชพี  และเพือ่ศกึษา

อทิธพิลของปจจยัเชงิสาเหตทุีม่ผีลตอปฏสิมัพนัธระหวางงานกบัครอบครวั ความพงึพอใจในการทำงาน และความพงึ

พอใจในครอบครวัของพยาบาลวชิาชพี การวจิยันีเ้ปนการวจิยัเชงิปรมิาณระหวางเดอืนตลุาคมถงึพฤศจกิายน 2551

ทำการเกบ็ขอมลูโดยใชแบบสอบถาม ในกลมุตวัอยางทีเ่ลอืกโดยวธิสีมุแบบงายจากพยาบาลวชิาชพีทีป่ฏบิตังิานในโรง

พยาบาลสงักดัสำนกัการแพทย กรงุเทพมหานครจำนวน 576 คน และทำการวเิคราะหตวัแบบสมการโครงสรางดวย

โปรแกรม LISREL

ผลการศกึษาพบวา พยาบาลวชิาชพีมรีะดบัความขดัแยงจากงานตอครอบครวัสงูกวาความขดัแยงจากครอบครวั

ตองาน และระดบัปฏสิมัพนัธดานบวกสงูกวาปฏสิมัพนัธดานลบ ตวัแบบสมการโครงสรางปฏสิมัพนัธระหวางงานกบั

ครอบครวัของพยาบาลวชิาชพีทีพ่ฒันาขึน้เปนโมเดลทีม่คีณุภาพสงู  เนือ่งจากมคีวามสอดคลองกลมกลนืของตวัแบบ

ตามสมมตฐิานกบัขอมลูเชงิประจกัษ และการประเมนิความสามารถของตวัแปรสงัเกตไดทีใ่ชวดัตวัแปรแฝงทกุตวัใน

ตวัแบบมนียัสำคญัทางสถติ ิผลการศกึษาบงชีว้าทรพัยากรจากงานและทรพัยากรจากครอบครวัมผีลตอการสนบัสนนุ

จากงานตอครอบครวัและการสนบัสนนุจากครอบครวัตองาน  แตมผีลตอความขดัแยงจากงานตอครอบครวัและความ

1) ดร. นายแพทย

Dr.
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คำนำ
สภาพแวดลอมของการแขงขนัทีร่นุแรงในปจจบุนันี้

สงผลใหองคการหลายแหงจำเปนตองปรับกลยุทธการ

บรหิารองคการใหม  เพือ่ความอยรูอดและสรางความได

เปรียบในการแขงขันเหนือคูแขง ซึ่งกลยุทธตางๆที่

องคการนำมาใชลวนแตมีจุดมุงหมายใหบุคคลทำงาน

อยางทมุเททัง้กำลงั  ความสามารถ และเวลาใหกบังาน

และองคการอยางเตม็ที ่  บคุคลจงึตองทำงานอยางหนกั

เพื่อใหบรรลุความตองการขององคการ  ผลจากการ

สำรวจชั่วโมงการทำงานของพนักงานระดับผูบริหารใน

ประเทศองักฤษในป 1998 พบวา พนกังานตองทำงานเกนิ

เวลาถึงรอยละ 42  โดยทำงานมากกวาสัปดาหละ 50

ชัว่โมงถงึรอยละ 34  ทำงานเพิม่ในชวงเยน็ถงึรอยละ 53

และตองทำงานในวนัหยดุถงึรอยละ 34  ( Worrall & Coo-

per, 1999)  เหตผุลหลายประการทีค่นเราตองทำงานหนกั

หรือมีชั่วโมงการทำงานมากขึ้น ไดแก  ตองการเงินใน

การจบัจายใชสอย   ตองการแสดงถงึคณุคาของตนเอง

ตองการเปนที่ยอมรับไมตามหลังผูอื่น  ตองการชีวิต

ครอบครวัทีด่ขีึน้  และองคการตองการใหทำงานใหคมุคา

ตอการลงทนุ (Porter, 2004)

อยางไรกต็าม สิง่สำคญัในการดำรงชพีของมนษุย

ไมใชงานเพียงอยางเดียว แตชีวิตครอบครัวก็เปนสวน

สำคัญอีกดานหนึ่งของการดำรงชีพเชนกัน ทั้งงานและ

ชวีติจงึเปรยีบเสมอืนหนาทัง้สองดานของเหรยีญทีจ่ะตอง

เกดิควบคกูนัไป  ในเวลา 24 ชัว่โมง คนเราจะตองจดัสรร

แบงเวลาใหงานและชวีติอยางเหมาะสม   โดยทัว่ไปงาน

และชวีติมกัจะเปนความตองการทีข่ดักนัระหวางองคการ

กบัพนกังาน องคการตองการใหพนกังานใหเวลาทมุเทกบั

การทำงานอยางมปีระสทิธภิาพ   ในขณะทีพ่นกังานตอง

การใหเวลากับชีวิตความเปนอยูและครอบครัวอยางมี

ความสขุ งานและครอบครวัจงึมผีลกระทบซึง่กนัและกนั

(Glezer & Wolcott, 1999) เมือ่ครอบครวัมผีลกระทบตอ

งาน (Family interference with work: FIW) หรอืงานมี

ผลกระทบตอชวีติครอบครวั(Work interference with fam-

ily: WIF)   กจ็ะกอใหเกดิความขดัแยงระหวางงานและ

ครอบครวั (Work-family conflict or family-work con-

flict) ซึง่จะสงผลเสยีตอทัง้บคุคล ครอบครวั และองคการ

เชน ผลตอชีวิตและครอบครัวพบวาความเสี่ยงดาน

สุขภาพของบุคคลสูงขึ้น กิจกรรมและความสัมพันธกับ

ครอบครัวลดลง ความเครียดและความเหนื่อยลาทาง

อารมณสูงขึ้น  และความพึงพอใจในชีวิตลดลง ผลตอ

องคการพบวา บคุคลจะมคีวามพงึพอใจในการทำงานลด

ลง อัตราการขาดงานและการลาออกสูงขึ้น  มีความ

ผูกพันตอองคการลดลง  และมีผลิตภาพต่ำลง (Fu &

Shaffer, 2001; Allen, Herst, Bruck & Sutton, 2000)

ดังนั้นการที่ทั้งงานและชีวิตครอบครัวจะประสบความ

สำเร็จไดนั้น จะตองมีความสมดุลซึ่งกันและกันระหวาง

งานและชีวิตครอบครัว

ปฏสิมัพนัธทีเ่กดิขึน้ระหวางงานกบัครอบครวัอาจ

เปนปฏสิมัพนัธไดทัง้ทางบวกและทางลบ ปฏสิมัพนัธทาง

บวกก็มกัจะสงผลตองานหรือครอบครัวในทางบวก เชน

บุคคลที่ไดรับการสนับสนุนจากงานตอครอบครัว หรือ

การสนบัสนนุจากครอบครวัตองานจะมคีวามพงึพอใจใน

งานสงู (Balmforth & Gardner, 2006) ในทางตรงขาม

ปฏิสัมพันธทางลบก็มักจะสงผลตองานหรือครอบครัวใน

ทางลบ เชน ผลกระทบดานลบจากครอบครัวจะสง

ผลกระทบทางลบตอการทำงานของบคุคลได อาจทำให

มาทำงานสาย ตองออกจากทีท่ำงานกอนเวลา ขาดสมาธิ

ในการทำงาน ขาดความตัง้ใจในการทำงาน รสูกึเหนือ่ย

ลาในงาน หรอืขาดความรบัผดิชอบในการทำงาน เปนตน

(Bayraktar & Salman, 2003) อยางไรก็ตาม ผลของ

ปฏิสัมพันธระหวางงานกับครอบครัวที่สำคัญที่สุดคือ

ขดัแยงจากครอบครวัตองานในทางผกผนั  นอกจากนัน้ยงัพบวาการสนบัสนนุจากงานตอครอบครวัและการสนบัสนนุ

จากครอบครวัตองานยงักอใหเกดิความพงึพอใจในการทำงานและความพงึพอใจในครอบครวัของพยาบาลวชิาชพี แต

ความขดัแยงจากงานตอครอบครวัและความขดัแยงจากครอบครวัตองานกลบัสงผลตอความพงึพอใจในการทำงานและ

ความพงึพอใจในครอบครวัของพยาบาลวชิาชพีในทางผกผนั อยางไรกต็าม ผลการศกึษานีก้ลบัพบวาอปุสงคของงาน

และอปุสงคของครอบครวัสงผลตอความขดัแยงจากครอบครวัตองานในทางผกผนั ซึง่แตกตางจากการศกึษาทีผ่านมา

คำสำคญั : ปฏสิมัพนัธระหวางงานกบัครอบครวั / พยาบาลวชิาชพี
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ความพงึพอใจของบคุคลตอการทำงาน (job satisfaction)

และความพึงพอใจตอครอบครัว (family satisfaction)

เนือ่งจากความพงึพอใจเปนความรสูกึชอบหรอืมคีวามสขุ

ตอสิ่งที่พึงพอใจ เปนกุญแจสำคัญที่ทำใหบุคคลทำสิ่ง

ตางๆในสิง่ทีพ่อใจอยางมปีระสทิธผิล บคุคลจะมคีวามพงึ

พอใจในงานและความพงึพอใจในครอบครวัมากนอยแตก

ตางกนัขึน้กบัรปูแบบของปฏสิมัพนัธทีเ่กดิขึน้ระหวางงาน

กบัครอบครวั  ซึง่แตละบคุคลจะมปีฏสิมัพนัธระหวางงาน

กบัครอบครวัแตกตางกนั และสงผลถงึความพงึพอใจใน

งานและครอบครวัแตกตางกนั ทัง้นีข้ึน้กบัทรพัยากรและ

อุปสงคของงาน (work resource and demand) และ

ทรัพยากรและอุปสงคของครอบครัว (family resource

and demand) ของแตละบคุคล

ในการศึกษานี้ ผูวิจัยสนใจที่จะทำการศึกษา

ปฏิสัมพันธระหวางงานกับครอบครัวในกลุมพยาบาล

วชิาชพี เนือ่งจากพยาบาลวชิาชพีถอืวาเปนวชิาชพีทีม่อีปุ

สงคของงานคอนขางมาก พยาบาลวชิาชพีมภีาระความ

รับผิดชอบสูงทั้งดานการปฏิบัติการ ดานการบริหาร

จดัการ และดานวชิาการ (กองการพยาบาล, 2539: 3 -

27) นอกจากนัน้สภาพการทำงานของพยาบาลวชิาชพียงั

ตองเผชญิกบัความเครยีด จนบางครัง้นำไปสคูวามขดัแยง

กบัเพือ่นรวมงาน ดงันัน้พยาบาลวชิาชพีในโรงพยาบาล

รัฐจึงถือไดวาเปนวิชาชีพที่มีอุปสงคของงานและครอบ

ครวัคอนขางมาก ในขณะทีท่รพัยากรของงานและครอบ

ครัวของแตละบุคคลแตกตางกัน จึงอาจมีปฏิสัมพันธ

ระหวางงานและครอบครัวแตกตางจากอาชีพอื่นๆ รวม

ทั้งอาจมีความพึงพอใจในการทำงานและความพึงพอใจ

ในครอบครวัแตกตางจากอาชพีอืน่ๆ

ทบทวนเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วของ
ทฤษฎทีีน่ยิมใชแพรหลายในการอธบิายถงึการสง

ผลกระทบกนัระหวางบทบาทการทำงานกบับทบาทการ

ทำกิจกรรมครอบครัวคือทฤษฎี Spillover (Higgins &

Duxbury, 1992) แนวคดิของทฤษฎ ีspillover คลายคลงึ

กับแนวคิดทฤษฎีความขัดแยงอื่นๆ แตแนวคิดทฤษฎี

ความขัดแยงอื่นๆจะอธิบายเฉพาะผลดานลบที่เกิดขึ้น

จากความขดัแยง ไมไดกลาวถงึผลดานบวกของความขดั

แยง ในขณะทีแ่นวคดิของทฤษฎ ีspillover จะมทีัง้ผลดาน

บวกและดานลบ (Curbow, et al.,2003)  ทฤษฎ ีSpillover

อธิบายถึงการมีสวนรวมในบทบาทหนึ่งสงผลกระทบตอ

การมีสวนรวมในอีกบทบาทหนึ่ง ทำใหมีการสงผาน

ทศันคตหิรอือารมณจากบทบาทหนึง่ไปยงัอกีบทบาทหนึง่

ทัง้ทางบวก (เชน ความพงึพอใจ ความสำเรจ็) และทางลบ

(เชน ความเครยีด หยดุงาน) ตวัอยางเชนจากการศกึษา

ของ Madsen & Hammond ทีน่ำทฤษฎ ีSpillover ไปใช

พบวาการมีสวนรวมในแตละบทบาทจะสงผลกระทบซึ่ง

กนัและกนั โดยพบวาอารมณดานบวกจากครอบครวัจะสง

เสรมิใหอารมณทีด่ใีนการทำงาน ทำใหผลการปฏบิตังิาน

ดขีึน้ ในทางกลบักนั ความพงึพอใจ พลงั ความสขุ และ

แรงกระตนุทีเ่กดิจากการทำงาน สงผลขามไปสรางความ

รสูกึในทางบวกตอครอบครวั ทำใหกจิกรรมในครอบครวั

ดขีึน้ ความสมัพนัธลกัษณะนีเ้รยีกวา positive spillover

นอกจากนัน้ยงัพบวา อารมณดานลบจากครอบครวั เชน

ความโกรธ ความหงดุหงดิจากปญหาครอบครวัจะทำให

เกิดอารมณทางลบในการทำงาน เชน ปญหาเรื่องลูก

ปญหาในครอบครวั ความสญูเสยีของครอบครวั หรอืการ

หยารางสงผลใหการแกปญหาและประสิทธิภาพสวนตัว

ในการทำงานลดลง ในทางกลับกัน ความขัดแยง เวลา

หรอืความเครยีดจากการทำงานสงผลขามไปกระทบดาน

ลบตอครอบครวั ทำใหบคุคลมสีวนรวมในครอบครวัอยาง

ไมมปีระสทิธผิล ความสมัพนัธลกัษณะนีเ้รยีกวา negative

spillover (Madsen & Hammond, 2005)

ความสัมพันธหรือกระบวนการที่เกิดจากการที่

บุคคลทำกิจกรรมในขอบขายหนึ่งถูกกระทบโดยภาระที่

เกดิขึน้จากอกีขอบขายหนึง่ เรยีกวาปฏสิมัพนัธระหวาง

งานกับครอบครัว (Work-family interaction: WFI)

ปฏิสัมพันธนี้อาจเกิดผลกระทบซึ่งกันและกันได 2

ลกัษณะ คอืปฏสิมัพนัธในทางบวกหรอืสงเสรมิกนั (posi-

tive spillover, enrichment, enhancement or facilita-

tion) และปฏสิมัพนัธในทางลบหรอืขดัแยงกนั (negative

spillover, interference or conflict) กไ็ด ดงันัน้งานกบั

ครอบครวัจงึอาจมปีฏสิมัพนัธกนัได 4 รปูแบบคอื Nega-

tive WFI หรือ work-family conflict (WFC) หมายถึง

สถานการณที่ภาระดานลบจากงานกระทบตอการ

ทำกจิกรรมของครอบครวั Negative FWI หรอื family-

work conflict (FWC) หมายถงึสถานการณทีภ่าระดาน

ลบจากครอบครวักระทบตอกจิกรรมการทำงาน Positive

WFI หรือ work-family facilitation (WFF) หมายถึง
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สถานการณที่ภาระดานบวกจากงานสนับสนุนการ

ทำกิจกรรมของครอบครัว และ Positive FWI หรือ

family-work facilitation (FWF) หมายถงึสถานการณที่

ภาระดานบวกจากครอบครัวสนับสนุนการทำกิจกรรม

การทำงาน (Evangelia, Geurts, & Kompier, 2004;

Grzywacz & Marks, 2000)

ปฏสิมัพนัธระหวางงานกบัครอบครวัทัง้ 4 รปูแบบ

เปนผลมาจากการประเมินและจัดการกับอุปสงคและ

ทรัพยากรของแตละขอบขายไดเหมาะสมหรือไม

(Netemeyer, Boles & McMurrian, 1996; Voydanoff,

2005a) อปุสงคและทรพัยากรในแตละขอบขายของแตละ

บุคคลอาจมีมากเกินไปหรือนอยเกินไป ทำใหเกิดการ

รุกล้ำของขอบขายหนึ่งเขาไปในอีกขอบขายหนึ่ง

(spillover) (Curbow, et al.,2003) ปฏสิมัพนัธทางบวกเกดิ

ขึ้นเมื่อความพึงพอใจ พลัง ความสุข และแรงกระตุนที่

บุคคลมีจากการทำงาน สงผลขามไปสรางความรูสึกใน

ทางบวกตอครอบครวั เรยีกวา work-family facilitation

หรือในทางกลับกัน ความพึงพอใจ พลัง ความสุข และ

แรงกระตุนที่บุคคลมีจากครอบครัว สงผลขามไปสราง

ความรสูกึในทางบวกตองาน เรยีกวา family-work facili-

tation  สวนปฏสิมัพนัธทางลบเกดิขึน้เมือ่ปญหา ความขดั

แยง เวลา หรอืความเครยีดจากการทำงานสงผลขามไป

กระทบดานลบตอครอบครัว ทำใหบุคคลมีสวนรวมใน

ครอบครัวอยางไมมีประสิทธิผลเรียกวา work-family

conflict หรอื work interference with family  และในทาง

กลบักนั ปญหาในครอบครวั ปญหาเรือ่งลกู ความสญูเสยี

ของครอบครวั หรอืการหยาราง จะสงผลกระทบขามไป

ทำใหเกิดผลลบตอการทำงาน เรียกวา family-work

conflict หรอื family interference with work (Frone,

Russel & Cooper, 1992; Gutek, Searle & Klepa,1991;

Madsen & Hammond, 2005)

จะเห็นวาทั้งอุปสงคและทรัพยากรของครอบครัว

และงานเปนปจจัยสำคัญที่สงผลตอปฏิสัมพันธระหวาง

ครอบครัวและงานทุกรูปแบบ แตละบุคคลมีอุปสงคของ

ครอบครัวและอุปสงคของงานมากนอยตางกัน และใน

ขณะเดยีวกนั บคุคลกม็ทีรพัยากรของครอบครวัและงาน

มากนอยตางกนัเชนกนั ทรพัยากรหมายถงึสิง่ตางๆ ทีใ่ช

สำหรบัการทำกจิกรรมในงานหรอืในครอบครวั เชนการ

สนบัสนนุจากองคการ การสนบัสนนุจากหวัหนางาน และ

การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ความอิสระในการ

ทำงาน การสนบัสนนุจากคสูมรสญาตพิีน่อง บตุร หรอื

สมาชกิอืน่ๆ ในครอบครวั ความชวยเหลอืเอือ้อาทรจาก

บดิามารดา และการชวยเหลือสนบัสนนุจากเพือ่น สวน

อุปสงคหมายถึงสิ่งตางๆ ที่ขอบขายดานงานหรือครอบ

ครวัตองการใหทำหรอืตองใช เชน ชัว่โมงการทำงานปกติ

ชัว่โมงการทำงานนอกเวลางาน  ตารางการทำงานพเิศษ

ภาระงาน ความกดดันดานเวลา ความเครียดของงาน

และการมีสวนรวมในงาน เวลาที่ตองใชในการดูแลบุตร

หลาน ผูสูงอายุ ผูปวยในครอบครัว หรือภาระตอผูพึ่ง

พาอาศัย เวลาที่ตองใชในการทำงานบาน ความกดดัน

ดานเวลา อปุสงคจากคสูมรส ลกู ญาตพิีน่อง และภาระ

งานบาน (Voydanoff, 2005b)

สำหรับรายงานการศึกษาในกลุมพยาบาลวิชาชีพ

ที่สวนใหญมีอุปสงคของงานและครอบครัวคอนขางมาก

จนถงึปจจบุนันีย้งัมรีายงานการศกึษาปฏสิมัพนัธระหวาง

งานและครอบครัวในกลุมพยาบาลวิชาชีพนอยมาก ใน

ประเทศไทยยังไมมีรายงานการศึกษาในประเด็นนี้เลย

สำหรับรายงานการศึกษาในตางประเทศก็ยังมีเพียง 2

รายงาน โดยในป 1999 มรีายงานการศกึษาจากประเทศ

แคนาดา ทำการศกึษากลมุพยาบาลวชิาชพีจำนวน 686

คน พบวากลุมตัวอยางมีความขัดแยงจากงานตอครอบ

ครวัมากกวาความขดัแยงจากครอบครวัตองานอยางมนียั

สำคญั การสนบัสนนุของคสูมรสไมมผีลตอความขดัแยง

จากงานตอครอบครวั แตชวยลดความขดัแยงจากครอบ

ครวัตองานได นอกจากนัน้ยงัพบวา ทัง้ความขดัแยงจาก

งานตอครอบครวัและความขดัแยงจากครอบครวัตองานมี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานที่ลดลงและความ

เครยีดทางจติใจทีม่ากขึน้ (Burke & Greenglass, 1999)

รายงานการศกึษาอกีหนึง่รายงานทำในป 2004 ทำการ

ศกึษากลมุพยาบาลวชิาชพีในยโุรป 10 ประเทศ จำนวน

ตัวอยาง 27,603 คน พบวาพยาบาลวิชาชีพในยุโรปมี

ความขดัแยงจากงานตอครอบครวัมากกวาความขดัแยง

จากครอบครวัตองานเชนกนั โดยสงผลใหมคีวามตองการ

ออกจากอาชพีพยาบาลในสดัสวนทีค่อนขางมาก (Simon

& Hasselhorn, 2004)

จะเหน็วารายงานการศกึษาปฏสิมัพนัธระหวางงาน

และครอบครวัในพยาบาลวชิาชพียงัมนีอยมาก และยงัไม

มีรายงานการศึกษาในประเทศไทยเลย โดยเฉพาะใน
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กรุงเทพมหานครที่มีจำนวนพยาบาลวิชาชีพมาก ประ

กอบกบัความเปนอยใูนกรงุเทพมหานครทีเ่ปนเขตเมอืง มี

สภาพแวดลอมความเปนอยูที่กระทบตอการทำงานและ

ชีวิตครอบครัวสูง จึงมีความจำเปนที่จะทำการศึกษาถึง

ปฏสิมัพนัธระหวางงานและครอบครวัในพยาบาลวชิาชพี

กรงุเทพมหานคร

วตัถปุระสงคของการวจิยั
1. เพื่อศึกษาระดับปฏิสัมพันธระหวางงานกับ

ครอบครวัของพยาบาลวชิาชพี

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยเชิงสาเหตุของ

ทรัพยากรและอุปสงคของงานและครอบครัวที่มีผลตอ

ปฏิสัมพันธระหวางงานและครอบครัวของพยาบาล

วชิาชพี

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยเชิงสาเหตุของ

ปฏิสัมพันธระหวางงานและครอบครัวที่มีผลตอความพึง

พอใจในการทำงานและความพึงพอใจในครอบครัวของ

พยาบาลวิชาชีพ

คำนยิามศพัท

1. ปฏิสัมพันธระหวางงานกับครอบครัว คือ

กระบวนการที่เกิดการปฏิสัมพันธระหวางกันจากการที่

บุคคลทำกิจกรรมในขอบขายหนึ่งถูกกระทบโดยภาระที่

เกดิขึน้จากอกีขอบขายหนึง่

2. การสนับสนุนระหวางงานกับครอบครัว หมาย

ถึงปฏิสัมพันธทางบวกระหวางงานและครอบครัว เปน

กระบวนการทีเ่กดิจากการทีบ่คุคลทำกจิกรรมในขอบขาย

หนึง่สงเสรมิสนบัสนนุการทำกจิกรรมในอกีขอบขายหนึง่

เปนการเสรมิพลงักนัระหวางบทบาท   จากการทีบ่ทบาท

หนึ่งสนับสนุนสงเสริมหรือมีสวนใหการทำกิจกรรมของ

อกีบทบาทหนึง่งายขึน้ (Voydanoff, 2004a, Voydanoff,

2005a) การสนบัสนนุระหวางงานกบัครอบครวัม ี 2 ทศิ

ทาง (Frone, Yardley & Markel, 1997) ไดแก การสนบั

สนนุของงานตอครอบครวั (work-to-family facilitation :

WFF) และการสนบัสนนุของครอบครวัตองาน (family-to-

work facilitation : FWF)

3. ความขดัแยงระหวางงานกบัครอบครวัหมายถงึ

ปฏิสัมพันธทางลบระหวางงานและครอบครัว เปน

กระบวนการทีเ่กดิจากการทีบ่คุคลทำกจิกรรมในขอบขาย

หนึง่ถกูกระทบโดยกจิกรรมทีเ่กดิขึน้จากอกีขอบขายหนึง่

สงผลใหเกิดความขัดแยงระหวางบทบาท จากการที่อุป

สงคจากขอบขายหนึง่ไมสอดคลองกบัการทำบทบาทของ

อกีขอบขายหนึง่ (Greenhaus & Beutell, 1985) ความ

ขดัแยงระหวางงานกบัครอบครวัเกดิขึน้ไดใน 2 ทศิทาง

(Frone, Russel & Cooper, 1992; Gutek, Searle &

Klepa, 1991) ไดแก ความขดัแยงจากงานตอครอบครวั

(work-to-family conflict : WFC) และ ความขดัแยงจาก

ครอบครวัตองาน (family-to-work conflict : FWC)

4. อุปสงคจากงาน หมายถึงสิ่งตางๆ ที่ขอบขาย

ดานงานตองการใหทำหรือตองใช ไดแก ชั่วโมงการ

ทำงานปกต ิ ชัว่โมงการทำงานนอกเวลางาน  ตารางการ

ทำงานพเิศษ ภาระงาน ความกดดนัดานเวลา  และความ

เครยีดของงาน (Voydanoff, P.,2005b)

5. อปุสงคจากครอบครวั หมายถงึสิง่ตางๆ ทีข่อบ

ขายดานครอบครวัตองการใหทำหรอืตองใช ไดแก เวลา

ที่ตองใชในการดูแลบุตรหลาน ผูสูงอายุ ผูปวยในครอบ

ครัว หรือภาระตอผูพึ่งพาอาศัย เวลาที่ตองใชในการ

ทำงานบาน ความกดดนัดานเวลา อปุสงคจากคสูมรส ลกู

ญาตพิีน่อง  และภาระงานบาน (Voydanoff, P.,2005b)

6. ทรพัยากรจากงาน หมายถงึสิง่ตางๆทีใ่ชสำหรบั

การทำกิจกรรมในงานไดแก การสนับสนุนจากองคการ

การสนับสนุนจากหัวหนางาน และการสนับสนุนจาก

เพื่อนรวมงาน ความอิสระในการทำงาน (Voydanoff,

P.,2005b)

7. ทรพัยากรจากครอบครวั หมายถงึสิง่ตางๆทีใ่ช

สำหรบัการทำกจิกรรมในงาน ไดแก การสนบัสนนุจากคู

สมรสญาติพี่นอง บุตร หรือสมาชิกอื่นๆ ในครอบครัว

ความชวยเหลือเอื้ออาทรจากบิดามารดา การชวยเหลือ

สนบัสนนุจากเพือ่น (Voydanoff, P.,2005b)

กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาทรัพยากรใน

การทำงานไดแก การสนบัสนนุจากองคการ การสนบัสนนุ

จากหวัหนางาน และการสนบัสนนุจากเพือ่นรวมงาน และ

ความอสิระในการทำงาน ทรพัยากรของครอบครวั ไดแก

การสนับสนุนจากคูสมรส การสนับสนุนจากเพื่อน สวน
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อปุสงคในการทำงานไดแก ชัว่โมงการทำงานปกต ิ ภาระ

งาน ความเครยีดของงาน และการมสีวนรวมในงาน อปุ

สงคของครอบครวัไดแก ไดแก เวลาทีต่องใชในการดแูล

บตุรหลาน ผสูงูอาย ุผปูวยในครอบครวั หรอืผพูึง่พาอาศยั

ภาระความรบัผดิชอบตอครอบครวั ภาระการทำงานบาน

และการมสีวนรวมในครอบครวั (Voydanoff, 2005b) โดย

จากการศกึษาทีผ่านมาพบวาทรพัยากรมกัเปนปจจยัดาน

ลบตอการสนับสนุนระหวางงานและครอบครัว แตเปน

ปจจัยดานบวกตอการสนับสนุนระหวางงานและครอบ

ครวั ในขณะทีอ่ปุสงคมกัมคีวามสมัพนัธทางบวกตอความ

ขดัแยงระหวางงานกบัครอบครวั (Parasuraman, Purohit

& Godshalk, 1996; Fu & Shaffer, 2001; Luk & Shaffer,

2005; Voydanoff, 2004a; Voydanoff, 2004b; Hill, Yang,

Hawkin & Ferris, 2004; Greenhaus & Beutell, 1985 ;

Carlson & Perrewe, 1999; Major,  Klein & Ehrhart,

2002; Carnicer, Sanchez, Perez & Jimenez 2004;

Beauregard, 2006; Boyar, Maertz, Pearson & Keough,

2003; Youngcourt & Huffman, 2005; Byron, 2005;

Grzywacz & Marks, 2000; Butler, Grzywacz, Bass &

Linney, 2005; Grzywacz & Butler, 2005; Mauno,

Kinnunen & Ruokolainen, 2006; Evangelia, Geurts &

Kompier, 2004; Wallace, 2005; Anderson, Coffey &

Byerly 2002; Frye & Breaugh, 2004; Lapierre & Allen,

2006; Wadsworth & Owens, 2007; Kirrane & Buckley,

2004; Burke, 2004)

ผลของปฏิสัมพันธระหวางงานกับครอบครัวที่

สำคญัไดแกความพงึพอใจในการทำงาน (job satisfac-

tion) และความพงึพอใจในครอบครวั (Family satisfac-

tion) ซึง่จากรายงานการศกึษาทีผ่านมาพบวาปฏสิมัพนัธ

ระหวางงานกบัครอบครวัดานบวกมกัสงผลบวกตอความ

พงึพอใจในงานและครอบครวั ในทางตรงขาม ปฏสิมัพนัธ

ระหวางงานกับครอบครัวดานลบก็มักจะสงผลลบตอ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยปฏิสัมพันธระหวางงานกับครอบครัวของพยาบาลวิชาชีพ
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ความพึงพอใจในงานและครอบครัว (Adams, King &

King, 1996; Kossek & Ozeki, 1998; Burke &

Greenglass, 1999; Anderson, Coffey & Byerly, 2002;

Noor, 2002; Noor, 2003; Wayne, Musisca & Fleeson,

2004; Howard, Donofrio & Boles, 2004; Rijswijk &

Bekker, 2004; Grandey, Cordeiro & Crouter, 2005;

Mesmer-Magnus & Viswesvaran, 2005; Mauno,

Kinnunen & Ruokolainen, 2006; Pasewark & Viator,

2006; Karatepe & Tekinkus, 2006; Kossek & Ozeki,

1998; Balmforth & Gardner, 2006; Carlson & Kacmar,

2000; Wayne, Musisca & Fleeson, 2004; Frye &

Breaugh, 2004) จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วของ

กับปฏิสัมพันธระหวางงานกับครอบครัวขางตน จึงได

กรอบแนวคดิในการวจิยัดงัภาพที ่1

สมมตฐิานของการวจิยั
สมมตฐิาน 1:  อปุสงคของงานมคีวามสมัพนัธทาง

บวกกบัความขดัแยงจากงานตอครอบครวั

สมมตฐิาน  2:  อปุสงคของงานมคีวามสมัพนัธทาง

บวกกบัความขดัแยงจากครอบครวัตองาน

สมมตฐิาน 3:  ทรพัยากรจากงานมคีวามสมัพนัธ

ทางบวกกบัการสนบัสนนุจากงานตอครอบครวั

สมมตฐิาน 4:  ทรพัยากรจากงานมคีวามสมัพนัธ

ทางบวกกบัการสนบัสนนุจากครอบครวัตองาน

สมมตฐิาน 5:  ทรพัยากรจากงานมคีวามสมัพนัธ

ทางลบกบัความขดัแยงจากงานตอครอบครวั

สมมตฐิาน 6:  ทรพัยากรจากงานมคีวามสมัพนัธ

ทางลบกบัความขดัแยงจากครอบครวัตองาน

สมมติฐาน 7:  อุปสงคของครอบครัวมีความ

สมัพนัธทางบวกกบัความขดัแยงจากงานตอครอบครวั

สมมติฐาน 8:  อุปสงคของครอบครัวมีความ

สมัพันธทางบวกกบัความขดัแยงจากครอบครวัตองาน

สมมติฐาน 9:  ทรัพยากรจากครอบครัวมีความ

สมัพนัธทางบวกกบัการสนบัสนนุจากงานตอ

ครอบครัว

สมมติฐาน 10:  ทรัพยากรจากครอบครัวมีความ

สมัพนัธทางบวกกบัการสนบัสนนุจากครอบครวัตองาน

สมมติฐาน 11:  ทรัพยากรจากครอบครัวมีความ

สมัพนัธทางลบกบัความขดัแยงจากงานตอครอบครวั

สมมตฐิาน 12:  ทรัพยากรจากครอบครัวมีความ

สมัพนัธทางลบกบัความขดัแยงจากครอบครวัตองาน

สมมตฐิาน 13:  ความขดัแยงจากงานตอครอบครวั

มคีวามสมัพนัธทางลบกบัความพงึพอใจในการทำงาน

สมมตฐิาน 14:  ความขดัแยงจากครอบครวัตองาน

มคีวามสมัพนัธทางลบกบัความพงึพอใจในการทำงาน

สมมตฐิาน 15:  การสนบัสนนุจากงานตอครอบครวั

มคีวามสมัพนัธทางบวกกบัความพงึพอใจในงาน

สมมตฐิาน 16:  การสนบัสนนุจากครอบครวัตองาน

มคีวามสมัพนัธทางบวกกบัความพงึพอใจในงาน

สมมตฐิาน 17:  ความขดัแยงจากงานตอครอบครวั

มคีวามสมัพนัธทางลบกบัความพงึพอใจในครอบครวั

สมมตฐิาน 18:  ความขดัแยงจากครอบครวัตองาน

มคีวามสมัพนัธทางลบกบัความพงึพอใจในครอบครวั

สมมตฐิาน 19: การสนบัสนนุจากงานตอครอบครวั

มคีวามสมัพนัธทางบวกกบัความพงึพอใจในครอบครวั

สมมตฐิาน 20 : การสนบัสนนุจากครอบครวัตองาน

มคีวามสมัพนัธทางบวกกบัความพงึพอใจในครอบครวั

วิธีการศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย

การวจิยันีเ้ปนการวจิยัเชงิปรมิาณ ทำการศกึษาใน

พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดสำนัก

การแพทย กรุงเทพมหานคร โดยมีระยะเวลาการเก็บ

ขอมลูระหวางเดอืนตลุาคมถงึพฤศจกิายน 2551

ประชากรเปาหมายและกลุมตัวอยาง

ประชากรเปาหมาย ในการศึกษานี้คือพยาบาล

วิชาชีพทั้งหมดที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดสำนัก

การแพทย กรงุเทพมหานคร ไดแก วทิยาลยัแพทยศาสตร

กรงุเทพมหานครและวชริพยาบาล โรงพยาบาลเจรญิกรงุ

ประชารกัษ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสนิ โรง

พยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ชุตินฺธโรอุทิศ โรงพยาบาล

ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลสิรินธรโรง

พยาบาลราชพิพัฒน และโรงพยาบาลหนองจอก ซึ่งมี

จำนวนทัง้หมด 2,543 คน

กลุมตัวอยางและการสุมตัวอยาง

กลุมตัวอยางไดแกพยาบาลวิชาชีพที่เลือกจาก

ประชากรเปาหมายโดยวธิสีมุแบบงาย (Simple random
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sampling) ทำการสุมเลือกตัวอยางจากรายชื่อพยาบาล

วิชาชีพทั้งหมดที่ปฏิบัติงานในแตละโรงพยาบาลโดยใช

ตารางเลขสมุใหไดจำนวนตวัอยางตามทีก่ำหนดไว

ขนาดตัวอยาง การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิง

ปรมิาณทีท่ราบขนาดประชากร (N)  คอื จำนวนพยาบาล

วชิาชพีทัง้หมดทีป่ฏบิตังิานในแตละโรงพยาบาลทีส่งักดั

สำนักการแพทย กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยจะดำเนินการ

คำนวณขนาดตวัอยางจากสตูร

n =  NZ2 σ2 / NE2 + Z2 σ2

โดยที่

n = ขนาดตวัอยาง

N = ขนาดประชากร = 2,543 คน

Z = คาเบีย่งเบนมาตรฐานทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95 %

E = คาคลาดเคลือ่น กำหนดใหไมเกนิ 10 %

σ = คาแปรปรวนของประชากร

    = 1.051 (กลัยา วานชิยบญัชา, 2548)

ดงันัน้   n =   2,543 (1.96)2 (1.051)2 / 2,543 (0.10)2

            + (1.96)2 (1.051)2  =  363.66

และเพื่อใหครอบคลุมแบบสอบถามที่ขาดความ

สมบรูณ หรอืสญูหายไป หรอืไมตอบกลบัมา ผวูจิยัจงึได

กำหนดการเก็บตัวอยางเพิ่มขึ้นจากขนาดตัวอยางที่

คำนวณไดอีกรอยละ 30 จึงคำนวณขนาดตัวอยางได

363.66 + (363.66 x 0.3) = 472.76 ดงันัน้ผวูจิยัจงึจะเกบ็

ตวัอยางในการศกึษานีอ้ยางนอยจำนวน 473 ตวัอยาง

เครือ่งมอืการวจิยั
การวจิยันีเ้ปนการวจิยัเชงิปรมิาณ ผวูจิยัจงึใชแบบ

สอบถามที่ดัดแปลงมาจากรายงานการศึกษาที่ผานมา

เปนเครือ่งมอืในการวจิยั เนือ้หาในแบบสอบถามจะครอบ

คลมุแนวคดิตางๆ ทีไ่ดจากการทบทวนวรรณกรรม โดย

ผูวิจัยไดกำหนดขอคำถามใหเปนคำถามลักษณะปลาย

ปดในการวัดความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดบั โดยมี

เกณฑการแสดงความคดิเหน็เปน 5 ระดบั ดงันี ้ "1" หมาย

ถงึไมเหน็ดวยอยางยิง่กบัขอความ "2" หมายถงึเหน็ดวย

เลก็นอยกบัขอความ "3" หมายถงึเหน็ดวยปานกลางกบั

ขอความ "4" หมายถงึเหน็ดวยมากกบัขอความ และ "5"

หมายถงึเหน็ดวยอยางยิง่กบัขอความ

การวเิคราะหขอมลู
ขอมลูทีไ่ดจากแบบสอบถามจะนำมาวเิคราะหดวย

โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS และโปรแกรมลิสเรล

(LISREL) ในการวเิคราะหโมเดลสมการโครงสราง ไดแก

วิ เคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ

สมัประสทิธิก์ารกระจาย ตรวจสอบการแจกแจงของขอมลู

จากคาความเบ ความโดง วเิคราะหสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ

ระหวางตัวแปรสังเกตได ทดสอบความกลมกลืนของ

โมเดลโครงสราง ประเมินความสามารถของตัวแปร

สังเกตไดที่ใชวัดตัวแปรแฝงในโมเดล รวมทั้งวิเคราะห

อทิธพิลรวม อทิธพิลทางตรงและอทิธพิลทางออม โดยถอื

วามนียัสำคญัทางสถติเิมือ่ (p-value<0.05)

ผลการศึกษา
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางพยาบาลวิชาชีพที่

ปฏบิตังิานในโรงพยาบาลสงักดัสำนกัการแพทย กรงุเทพ

มหานครจำนวน 576 คน ประกอบดวยพยาบาลวชิาชพี

จากวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิร

พยาบาลจำนวน 165 คน โรงพยาบาลเจรญิกรงุประชา

รกัษจำนวน 76 คน โรงพยาบาลกลางจำนวน 80 คน โรง

พยาบาลตากสนิจำนวน 76 คน โรงพยาบาลหลวงพอทวี

ศกัดิช์ตุนิธฺโรอทุศิจำนวน 38 คน  โรงพยาบาลลาดกระบงั

กรุงเทพมหานครจำนวน 26 คน โรงพยาบาล สิริน

ธรจำนวน 57 คน โรงพยาบาลราชพพิฒันจำนวน 29 คน

และโรงพยาบาลหนองจอกจำนวน 26 คน โดยกลุม

ตวัอยาง มอีายรุะหวาง 22 - 59 ป อายเุฉลีย่ 36.19 ± 9.25

ป และมอีายงุานระหวาง 1 - 37 ป อายงุานเฉลีย่ 13.42 ±

9.39 ป มสีถานภาพ ตำแหนงงาน และระดบัปฏสิมัพนัธ

ดงัตารางที ่1

จากตารางที่ 1 เมื่อวิเคราะหระดับปฏิสัมพันธ

ระหวางงานและครอบครัวเปรียบเทียบในดานตำแหนง

งานและสถานภาพสมรส จะเห็นวาตำแหนงงานและ

สถานภาพสมรสตางกันมีระดับปฏิสัมพันธระหวางงาน

และครอบครัวทั้ง 4 แบบไมแตกตางกัน เมื่อวิเคราะห

ระดบัปฏสิมัพนัธระหวางงานและครอบครวัของพยาบาล

วชิาชพีพบวาระดบัความขดัแยงจากงานตอครอบครวัสงู

กวาความขัดแยงจากครอบครัวตองาน ระดับการสนับ

สนุนจากครอบครัวตองานสูงกวาการสนับสนุนจากงาน
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ตอครอบครวั และระดบัปฏสิมัพนัธดานบวกสงู (Facilita-

tion) กวาปฏสิมัพนัธดานลบ (Conflict)

ในการพฒันาโมเดลสมการโครงสราง ขัน้ตอนแรก

ผวูจิยัไดตรวจสอบขอตกลงเบือ้งตนวาการแจกแจงของตวั

แปร โดยเฉพาะตัวแปรตามควรมีการแจกแจงเปนโคง

ปกต ิดงันัน้ผวูจิยัจงึตรวจสอบโดยวเิคราะหสถติพิืน้ฐาน

ไดแก คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสมัประสทิธิ์

การกระจาย และตรวจสอบการแจกแจงของขอมลูจากคา

ความเบ ความโดง พบวา ขอมลูสวนใหญมกีารแจกแจง

ในลกัษณะเบซายหรอืคาความเบตดิลบ แสดงวา คะแนน

ของกลมุตวัอยางมคีาสงูกวาคาเฉลีย่ สวนคาความโดงนัน้

สวนใหญมีคาเปนบวกหรือสูงกวาคาความโดงของโคง

ปกติ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์การ

กระจายของขอมูล พบวา  มีการกระจายของขอมูลไม

มาก แสดงวาขอมลูทีไ่ดจากกลมุตวัอยางไมแตกตางกนั

ภายในกลมุ  เมือ่พจิารณาคาความเบและความโดงรวม

กนั พบวา มบีางสวนทีม่คีาสงูกวาหรอืต่ำกวาคาทีเ่ขาใกล

กบัโคงปกต ิ? .50 ซึง่ขอมลูทกุตวัแปรทีไ่มแจกแจงเปน

โคงปกต ิและเมือ่ทำการทดสอบไค-สแควร พบวาขอมลู

สวนใหญมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05    แสดงวามกีาร

กระจายตวับงชีไ้มเปนโคงปกต ิผวูจิยัจงึไดแปลงคะแนน

ของทุกตัวแปรใหอยูในรูปคะแนนมาตรฐานกอนนำไป

ทดสอบความกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ

ผลการแปลงคะแนนใหอยูในรูปคะแนนมาตรฐาน และ

การทดสอบการแจกแจงเปนโคงปกติตัวแปรเดียว หลัง

จากทำการปรบัการกระจายใหเปนโคงปกต ิพบวา คาไค�

สแควร (χ2) ของทกุตวับงชีไ้มมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั

.05 (p-value > .05) แสดงวา การกระจายรายตวัแปรมี

ลกัษณะเปนโคงปกตทิกุตวั

การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัว

แปรสงัเกตไดในโมเดลความสมัพนัธเชงิสาเหตทุรพัยากร

และอุปสงคของงานและครอบครัว ปฏิสัมพันธระหวาง

งานและครอบครัว ความพึงพอใจในการทำงาน และ

ความพึงพอใจในครอบครัวของพยาบาลวิชาชีพ  เพื่อ

ตรวจสอบความสมัพนัธระหวางตวัแปรทีศ่กึษา ซึง่ยนืยนั

วาตัวแปรที่ศึกษามีองคประกอบรวมกัน พบวา คา

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธระหวางตวัแปรสงัเกตไดเกอืบทัง้

หมดมนียัสำคญัทีร่ะดบั .05 และ .01 โดยภาพรวมแลว

คาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธทัง้หมดจดัอยใูนระดบัปานกลาง

ถงึระดบัต่ำ ดงัตารางที ่2

การทดสอบความสอดคลองกลมกลืนกันระหวาง

ขอมูลที่ไดจากการสังเกตกับตัวแบบความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรตางๆที่ผูวิจัยตั้งสมมติฐานไวจากการ

ทบทวนวรรณกรรม โดยการประเมินความพอเหมาะ

พอดขีองการเขาไดกบัขอมลู (Goodness - of - fit statis-

tics) ดวยดัชนีที่ใชตรวจสอบความกลมกลืนหลายตัว

ตารางที ่1 สถานภาพ ตำแหนงงาน และระดบัปฏสิมัพนัธของพยาบาลวชิาชพี

                                           ปฏสิมัพนัธระหวางงานกบัครอบครวั  (mean±S.D.)

     ตวัแปร ความขดัแยงจากงาน ความขัดแยงจาก การสนับสนุนจากงาน การสนับสนุนจาก

ตอครอบครัว ครอบครัวตองาน ตอครอบครัว ครอบครัวตองาน

ผบูรหิาร (n=65) 13.75±4.81 11.24±5.00 17.00±4.57 19.00±4.32

ผปูฏบิตังิาน (n=509) 14.88±4.44 12.34±4.71 16.52±4.60 18.53±5.32

   p-value 0.56 0.80 0.15 0.292

โสด (n=286) 14.83±4.46 12.16±4.52 16.61±4.44 18.02±3.78

ค ู(n=271) 14.66±4.47 12.17±4.83 16.72±4.74 18.45±3.75

หมาย/หยา (n=19) 14.52±5.39 13.63±6.72 16.36±5.47 17.42±4.71

   F 0.124 0.870 0.052 1.639

p-value 0.883 0.419 0.949 0.195

ระดับปฏิสัมพันธของ

พยาบาลวิชาชีพ 14.74±4.49 12.21±4.75 16.69±4.61 18.60±3.81
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ไดแก χ2/df, χ2, RMSEA, SRMR, GFI และ AGFI

ผลการวิเคราะหโมเดลที่ปรับแลวมีคาคาสถิติไค-สแควร

เทากบั 90.14 และไมมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 (p

= 0.62 ) อตัราสวนระหวางคาสถติไิค-สแควรกบัจำนวน

องศาอสิระ (χ2/df) มคีา 1.269 GFI เทากบั 0.99  AGFI

เทากับ 0.98 สวนคามาตรฐานดัชนีรากกำลังสองเฉลี่ย

ของคาความแตกตางโดยประมาณ (RMSEA) เทากับ

0.016 กระจายอยางสมุอยรูะหวาง .00 ถงึ .025 ภายใต

ความเชือ่มัน่ 90% และการทดสอบ SRMR เทากบั 0.030

ดชันสีวนใหญอยใูนเกณฑทีก่ำหนด ดงัตารางที ่3

การประเมินความสามารถของตัวแปรสังเกตไดที่

ใชวัดตัวแปรแฝงในโมเดล โดยพิจารณาจากความมีนัย

สำคญัของน้ำหนกัองคประกอบ (Factor loading) ประเมนิ

คาความแปรปรวนทีส่กดัได ดงัตารางที ่ 4 จะเหน็วาตวั

แปรแฝงภายในอุปสงคของงาน ประกอบดวยตัวแปร

สงัเกตได 3 ตวัแปร คอื ภาระงาน (work load : WL) ชัว่โมง

การทำงาน (work hour : WH) และความเครยีดในงาน

(work stress : WS) โดยตวัแปรสงัเกตไดทีม่คีาน้ำหนกั

องคประกอบมากทีส่ดุ คอื ความเครยีดในงาน  ตวัแปร

แฝงภายในอุปสงคของครอบครัวประกอบดวยตัวแปร

สงัเกตได 3 ตวัแปร ไดแก เวลาทีใ่ชกบัครอบครวั (family

time commitment : FTC)  ความรบัผดิชอบหรอืภาระ

ตอครอบครวั (family load : FL) และงานบาน (house-

hold : HH) โดยตัวแปรสังเกตไดที่มีคาน้ำหนักองค

ประกอบ มากที่สุดคือ งานบาน  ตัวแปรแฝงภายใน

ทรพัยากรของงาน ประกอบดวยตวัแปรสงัเกตได 4 ตวั

แปร คือ ความอิสระในการทำงาน (work autonomy :

WA) การสนบัสนนุจากองคการ (organization support :

OG) การสนบัสนนุจากหวัหนางาน (supervisor support

: SUP)  และการสนบัสนนุจากเพือ่นรวมงาน(co-worker

support : CW) โดยคาน้ำหนกัองคประกอบมากทีส่ดุ คอื

ความอิสระในการทำงาน ตัวแปรแฝงภายในทรัพยากร

ของครอบครวั ประกอบดวยตวัแปรสงัเกตได 2 ตวัแปร

คอื การสนบัสนนุจากคสูมรส (spouse support : SPO)

และการสนบัสนนุจากเพือ่น (non-worker friend support

: NW) โดยตัวแปรสังเกตไดที่มีคาน้ำหนักองคประกอบ

มาตรฐานมากทีส่ดุ  คอืการสนบัสนนุจากคสูมรส

การวเิคราะหอทิธพิลทางตรง ทางออม และอทิธพิล

รวมระหวางตัวแปรแฝงไดผลดังตารางที่ 5 และภาพ

ความสมัพนัธโมเดลสมการโครงสรางขางตน จะเหน็วาตวั

แปรแฝงความขดัแยงจากงานตอครอบครวัไดรบัอทิธพิล

ทางตรงจากตวัแปรแฝงภายนอกจากทัง้อปุสงคของครอบ

ครวั (family deman : FD) อปุสงคของงาน  (work deman

: WD) ทรพัยากรของงาน (work resource : WR) และ

ทรพัยากรของครอบครวั (family resource : FR)โดยได

รบัอทิธพิลสงูสดุมาจากอปุสงคของงาน เทากบั 0.69  โดย

สัดสวนของความแปรปรวนในตัวแปรแฝงความขัดแยง

จากงานตอครอบครวั ทีอ่ธบิายไดดวยตวัแปรเชงิสาเหตุ

ภายนอกไดรอยละ 40 ตวัแปรแฝงความขดัแยงจากครอบ

ครัวตองานไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรแฝงภาย

นอกจากทั้งอุปสงคของครอบครัว อุปสงคของงาน

ทรัพยากรของงาน และทรัพยากรของครอบครัวโดยได

รบัอทิธพิลสงูสดุมาจากอปุสงคของงานเทากบั 0.66 โดย

สัดสวนของความแปรปรวนในตัวแปรความขัดแยงจาก

ครอบครวัตองาน ทีอ่ธบิายไดดวยตวัแปรเชงิสาเหตภุาย

นอกไดรอยละ 54  ตวัแปรแฝงการสนบัสนนุจากงานตอ

ตารางที่ 3 คาสถิติความสอดคลองของโมเดลตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษในภาพรวม

 
คาดชันี         เกณฑ

             กอนการปรบัโมเดล                        หลงัการปรบัโมเดล

คาสถิติ ผลการพจิารณา คาสถิติ ผลการพจิารณา

χ/df <3 1780.24/149 = 11.947 ไมผานเกณฑ 90.14/71 = 1.269 ผานเกณฑ

p value of χ2 >.05 0.00 ไมผานเกณฑ 0.062 ผานเกณฑ

RMSEA ≤.05 0.10 ไมผานเกณฑ 0.016 ผานเกณฑ

SRMR ≥.05 0.10 ไมผานเกณฑ 0.030 ผานเกณฑ

GFI >.90 0.86 ไมผานเกณฑ 0.99 ผานเกณฑ

AGFI >.90 0.80 ไมผานเกณฑ 0.98 ผานเกณฑ
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ตารางที ่4 การประเมนิคาน้ำหนกัองคประกอบของตวัแปรแฝง และความคลาดเคลือ่นจากการวดั

                      ตวัแปร                      คณุภาพตวัแปรสงัเกตได

  ตวัแปรแฝง สังเกตได คาน้ำหนัก t  value ความคลาดเคลื่อนจากการวัด

องคประกอบ (ε.δ )

Work WL 0.69 22.95 0.52

Demand WH 0.26 7.51 0.93

WS 0.85 27.17 0.28

Family FTC 0.39 12.53 0.85

Demand FL 0.80 28.61 0.36

HH 0.85 30.75 0.28

Work WA 0.46 13.64 0.56

Resource OG 0.37 11.35 0.79

SUP 0.30 9.56 0.86

CW 0.44 8.87 0.90

Family SPO 0.48 13.75 0.76

Resource NW 0.26 8.50 0.92

WL = ภาระงาน (work load)

WH = ชัว่โมงการทำงาน (work hour)

WS = ความเครยีดในงาน (work stress)

FTC = เวลาทีใ่ชกบัครอบครวั (family time commitment)

FL = ภาระครอบครวั (family load)

HH = งานบาน (household work)

WA = ความอสิระในการทำงาน (work autonomy)

OG = การสนบัสนนุจากองคการ (organization support)

SUP = การสนบัสนนุจากหวัหนางาน (supervisor support)

CW = การสนบัสนนุจากเพือ่นรวมงาน (co-worker support)

SPO = การสนบัสนนุจากคสูมรส (spouse support)

NW = การสนบัสนนุจากเพือ่น (non -worker friend support)

ครอบครวัไดรบัอทิธพิลทางตรงจากตวัแปรแฝงภายนอก

จากทรพัยากรของงาน และทรพัยากรของครอบครวัโดย

ไดรบัอทิธพิลสงูสดุมาจากทรพัยากรของงานเทากบั 0.67

โดยสัดสวนของความแปรปรวนในตัวแปรแฝงการสนับ

สนุนจากงานตอครอบครัวที่อธิบายไดดวยตัวแปรเชิง

สาเหตภุายนอกไดรอยละ 96  ตวัแปรแฝงการสนบัสนนุ

จากครอบครัวตองานไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปร

แฝงภายนอกจากทรัพยากรของงานและทรัพยากรของ

ครอบครัวโดยไดรับอิทธิพลสูงสุดมาจากทรัพยากรของ

ครอบครวัเทากบั 0.91 โดยสดัสวนของความแปรปรวนใน

ตัวแปรแฝงการสนับสนุนจากครอบครัวตองานที่อธิบาย

ไดดวยตวัแปรเชงิสาเหตภุายนอกไดรอยละ 56

สำหรบัตวัแปรแฝงความพงึพอใจในการทำงานได

รับอิทธิพลทางออมจากตัวแปรแฝงภายนอกจาก

ทรพัยากรของงานและทรพัยากรของครอบครวัโดยไดรบั

อทิธพิลสงูสดุมาจากทรพัยากรของงานเทากบั 0.50 และ

ไดรบัอทิธพิลทางตรงจากตวัแปรแฝงภายในความขดัแยง

จากงานตอครอบครวั ความขดัแยงจากครอบครวัตองาน

การสนับสนุนจากงานตอครอบครัว และการสนับสนุน

จากครอบครัวตองาน โดยไดรับอิทธิพลสูงสุดจากการ
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ตารางที ่ 5 อทิธพิลทางตรง (Direct effects: DE) อทิธพิลทางออม (Indirect effects: IE) และอทิธพิลรวม (Total

effects: TE) ระหวางตวัแปรแฝง

ตวัแปรผล       R2        อทิธพิล
                                  ตวัแปรเชงิสาเหตุ

WD FD WR FR WFC FWC WFF FWF

DE 0.69** 0.17** -0.12** -0.06** - - - -

WFC 0.402 IE - - - - - - - -

TE 0.69** 0.17** -0.12** -0.06** - - - -

DE -0.60** -0.18** -0.43** -0.28** - - - -

FWC 0.545 IE - - - - - - - -

TE -0.60** -0.18** -0.43** -0.28** - - - -

DE - - 0.67** 0.17** - - - -

WFF 0.967 IE - - - - - - - -

TE - - 0.67** 0.17** - - - -

DE - - 0.12** 0.91** - - - -

FWF 0.556 IE - - - - - - - -

TE - - 0.12** 0.91** - - - -

DE - - - - -0.27** -0.43** 1.09** 0.14**

JSAT 0.38 IE -0.07 -0.03 0.50** 0.20** - - - -

TE -0.07 -0.03 0.50** 0.20** -0.27** -0.43** 1.09** 0.14**

DE - - - - -0.08** -0.13** 0.17** 1.09**

FSAT 0.87 IE 0.02 0.01 0.08 0.92** - - - -

TE 0.02 0.01 0.08 0.92** -0.08** -0.13**  0.17**   1.09**

WD = อปุสงคของงาน (work deman)

FD = อปุสงคของครอบครวั (family deman)

WR = ทรพัยากรของงาน (work resource)

 FR = ทรพัยากรของครอบครวั (family resource)

WFC = ความขดัแยงจากงานตอครอบครวั (work family conflict)

FWC = ความขดัแยงจากครอบครวัตองาน (family work conflict)

WFF = การสนับสนุนจากงานตอครอบครัว (work

family facilitation)

FWF = การสนบัสนนุจากครอบครวัตองาน (family work

facilitation)

สนบัสนนุจากครอบครวัตองานเทากบั 1.09 โดยสดัสวน

ของความแปรปรวนในตัวแปรแฝงความพึงพอในในการ

ทำงานทีอ่ธบิายไดดวยตวัแปรเชงิสาเหตภุายนอกไดรอย

ละ 38

ตัวแปรแฝงความพึงพอใจในครอบครัวไดรับ

อทิธพิลทางออมจากตวัแปรแฝงภายนอกจากทรพัยากร

ของครอบครวัเทากบั 0.92 และไดรบัอทิธพิลทางตรงจาก

ตวัแปรแฝงภายในจากความขดัแยงจากงานตอครอบครวั

ความขดัแยงจากครอบครวัตองาน การสนบัสนนุจากงาน

ตอครอบครัว และการสนับสนุนจากครอบครัวตองาน

โดยไดรับอิทธิพลสูงสุดจากการสนับสนุนจากครอบครัว

ตองาน มคีาเทากบั 1.09 โดยสดัสวนของความแปรปรวน

ในตวัแปรแฝงความพงึพอในในครอบครวัทีอ่ธบิายไดดวย

ตวัแปรเชงิสาเหตภุายนอกไดรอยละ 87



26 Thai Human Resource Research Journal, Vol. 4  No. 1, January - June 2009

วิจารณ
ระดับปฏิสัมพันธระหวางงานกับครอบครัวของ

พยาบาลวิชาชีพ

ผลการศึกษาปฏิสัมพันธระหวางงานและครอบ

ครัวของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

สงักดัสำนกัการแพทย กรงุเทพมหานครพบวาพยาบาล

วชิาชพีมคีวามขดัแยงจากงานตอครอบครวัสงูกวาความ

ขดัแยงจากครอบครวัตองาน ซึง่สอดคลองกบัรายงานการ

ศึกษาที่ผานมา (Frone, Russel & Cooper, 1992;

Kinnunen & Mauno, 1998; Evangelia, Geurts &

Kompier, 2004) นอกจากนัน้ผลการศกึษานีย้งัพบวาการ

สนับสนุนจากครอบครัวตองานสูงกวาการสนับสนุนจาก

งานตอครอบครวั เชนเดยีวกบัรายงานการศกึษาทีผ่านมา

(Evangelia,  Geurts & Kompier , 2004; Grzywacz &

Marks, 2000)    ผลการศกึษาเชนนีบ้งชีว้าผลกระทบจาก

ครอบครัวมักจะสงผลบวกตอการทำงาน ในขณะที่

ผลกระทบจากงานมักจะสงผลลบตอครอบครัว

ผลการศกึษานีย้งัพบวาระดบัปฏสิมัพนัธดานบวก

(การสนับสนุนจากงานตอครอบครัว และการสนับสนุน

จากครอบครัวตองาน) สูงกวาระดับปฏิสัมพันธดานลบ

(ความขดัแยงจากงานตอครอบครวัและความขดัแยงจาก

ครอบครัวตองาน) ซึ่งแตกตางจากผลการศึกษาในตาง

ประเทศที่กลับพบวา ปฏิสัมพันธดานลบพบบอยกวา

ปฏสิมัพนัธดานบวก (Frone, Russel & Cooper, 1992;

Kinnunen & Mauno, 1998; Evangelia, Geurts &

Kompier, 2004) การทีป่ฏสิมัพนัธดานบวกพบบอยกวา

ปฏิสัมพันธดานลบในพยาบาลวิชาชีพไทย อาจเนื่องมา

จากเอกลกัษณสำคญัของสงัคมไทยคอืการมมีติรไมตรตีอ

กนัและชวยเหลอืเกือ้กลูกนั มคีวามเกรงใจตอกนั ซึง่ไม

พบในชาวตะวันตก ทำใหมีความประนีประนอมซึ่งกัน

และกนั ไมกอใหเกดิความรนุแรงขดัแยงกนัแมจะมคีวาม

คิดเห็นไมตรงกัน นอกจากนั้นจุดเดนของสังคมไทยอีก

ประการหนึ่งคือการมีโครงสรางชนชั้น หมายถึงการมี

ระบบอาวุโส ทำใหคนไทยมีการเคารพยกยองผูที่มีอายุ

มากกวาหรือผูที่มากอน มักไมแสดงความคิดเห็นหรือ

ปฏบิตัใินทางทีข่ดัแยงกบัผอูาวโุสกวา   การทำงานกม็กั

จะยดึระบบอาวโุสเปนหลกั ซึง่เปนระบบทีท่ำใหคนไทยมี

ความเคารพนบนอบ ใหเกยีรตแิละยอมรบัความคดิเหน็

ภาพที ่2 ความสัมพันธเชิงสาเหตุทรัพยากรและอุปสงคของงานและครอบครัว ปฏิสัมพันธระหวางงานกับครอบครัว ความ

พึงพอใจในการทำงานและครอบครัวของพยาบาลวิชาชีพสังกัดสำนักการแพทย
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ของผูอาวุโสตามลำดับชั้น (สุพัตรา สุภาพ,2536, 23)

จงึสงผลใหงานและครอบครวัเกดิปฏสิมัพนัธดานบวกมาก

กวาดานลบ

โมเดลสมการโครงสรางปฏิสัมพันธระหวางงานกับ

ครอบครวัของพยาบาลวชิาชพี

ผลการวเิคราะหทางสถติพิบวาโมเดลสมการโครง

สรางปฏิสัมพันธระหวางงานกับครอบครัวของพยาบาล

วชิาชพีทีป่ฏบิตังิานในโรงพยาบาลสงักดัสำนกัการแพทย

กรงุเทพมหานครทีพ่ฒันาขึน้ถอืวาเปนโมเดลทีม่คีณุภาพ

สงู  เนือ่งจากมคีวามสอดคลองกลมกลนืของตวัแบบตาม

สมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ และการประเมินความ

สามารถของตวัแปรสงัเกตไดทีใ่ชวดัตวัแปรแฝงทกุตวัใน

ตวัแบบมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทกุคา

ผลการประเมินอิทธิพลของปจจัยเชิงสาเหตุที่มี

ผลตอปฏิสัมพันธระหวางงานและครอบครัว ความพึง

พอใจในการทำงาน และความพงึพอใจในครอบครวัของ

พยาบาลวิชาชีพ พบวาขอมูลเชิงประจักษมีความสอด

คลองกับสมมติฐานที่กำหนดไวเกือบทั้งหมด ยกเวน

สมมตฐิานที ่2 'อปุสงคของงานมคีวามสมัพนัธทางบวกกบั

ความขดัแยงจากครอบครวัตองาน'  และสมมตฐิานที ่ 8

'อปุสงคของครอบครวัมคีวามสมัพนัธทางบวกกบัความขดั

แยงจากครอบครวัตองาน' แตผลการศกึษานีก้ลบัพบวา

อุปสงคของงานและอุปสงคของครอบครัวกลับสงผลตอ

ความขดัแยงจากครอบครวัตองานในทางผกผนั แตกตา

งจากรายงานการศึกษาที่ผานมาที่สวนใหญเปนการ

ศกึษาในยโุรปและอเมรกิา ซึง่มบีรบิทและวฒันธรรมแตก

ตางจากประเทศไทย คานิยมและทัศนคติที่แตกตางกัน

ระหวางแตละประเทศจึงอาจสงผลใหวัฒนธรรมการ

ทำงานและวฒันธรรมการใชชวีติแตกตางกนั (Hofstede,

1984) สงัคมไทยมวีถิชีวีติและครอบครวัทีเ่ปนเอกลกัษณ

แบบไทยๆ  คนไทยมีคานิยมในการทำงานที่มีลักษณะ

พิเศษแตกตางจากคานิยมในการทำงานของชาวตะวัน

ตกหลายประการ สิ่งที่สำคัญคือเสนแบงเขตขอบขาย

ระหวางงานกับครอบครัวของสังคมไทยไมแนนหนา

ชัดเจน มีการบูรณาการ (Integration) หรือผสมผสาน

(blending) กันระหวางบทบาทครอบครัวกับงานไดเปน

อยางด ีทำใหมกีารขามบทบาทระหวางกนัไดงาย คนไทย

จงึไมสามารถแยกงานออกจากชวีติครอบครวัไดอยางเดด็

ขาดเชนเดยีวกบัสงัคมตะวนัตก  (สพุตัรา สภุาพ, 2536,

23)  จงึสงผลใหพยาบาลวชิาชพีสามารถทำกจิกรรมของ

ครอบครวัโดยไมสงผลกระทบตอการทำงาน  ในทางกลบั

กนั การทีพ่ยาบาลวชิาชพีตองทำกจิกรรมทัง้บทบาทการ

ทำงานในฐานะพยาบาลวิชาชีพและบทบาทการทำงาน

บานในฐานะแมบาน อาจทำใหเกดิความขดัแยงระหวาง

บทบาทได สงผลใหเกดิความยากลำบากทีจ่ะทำบทบาท

แตละบทบาทใหประสบผลสำเรจ็ เนือ่งจากอาจมคีวามขดั

แยงจากสิ่งเรียกรองดานเวลา ขาดพลังในการทำทุก

บทบาทพรอมกัน หรือการแสดงพฤติกรรมระหวาง

บทบาทไมเหมาะสม (Greenhaus & Beutell, 1985)

ขอเสนอแนะ
1. ผลการศึกษาพบวาความขัดแยงจากงานตอ

ครอบครวัไดรบัอทิธพิลทางตรงสงูสดุจากอปุสงคของงาน

ดงันัน้การลดอปุสงคของงานจงึเปนปจจยัสำคญัทีจ่ะชวย

ลดความขัดแยงจากงานตอครอบครัวของพยาบาล

วชิาชพี โดยเฉพาะความเครยีดในงานซึง่เปนปจจยัหลกัที่

มนี้ำหนกัมากทีส่ดุ

2. ทรพัยากรจากงานเปนปจจยัสำคญัทีม่อีทิธพิล

โดยตรงตอความขัดแยงจากงานตอครอบครัวและความ

ขัดแยงจากครอบครัวตองานในทางผกผัน บงชี้วาการที่

โรงพยาบาลสนับสนุนทรัพยากรในการทำงานแก

พยาบาลวชิาชพี กจ็ะชวยลดทัง้ความขดัแยงจากงานตอ

ครอบครัวและความขัดแยงจากครอบครัวตองานแก

พยาบาลวชิาชพี โดยเฉพาะการสนบัสนนุจากหวัหนางาน

ซึง่เปนปจจยัทีม่ผีลมากทีส่ดุ ในดานของการสนบัสนนุจาก

งานตอครอบครวัและการสนบัสนนุจากครอบครวัตองาน

กไ็ดรบัอทิธพิลทางตรงจากทรพัยากรจากงานเชนกนั ดงั

นั้นหากโรงพยาบาลสนับสนุนทรัพยากรในการทำงาน

โดยเฉพาะการสนับสนุนจากหัวหนางาน  ก็จะสงผลให

การสนบัสนนุจากงานตอครอบครวัและการสนบัสนนุจาก

ครอบครวัตองานของพยาบาลวชิาชพีเพิม่ขึน้เชนกนั  ดงั

นั้นจะเห็นวาทรัพยากรจากงานเปนปจจัยสำคัญที่มี

อิทธิพลตอปฏิสัมพันธระหวางงานกับครอบครัวของ

พยาบาลวิชาชีพ ผูบริหารจึงควรใหความสำคัญตอการ

สนบัสนนุทรพัยากรจากงานแกพยาบาลวชิาชพี เชนการ

สนบัสนนุจากหวัหนางาน การสนบัสนนุจากองคการ และ

การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน
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3. ในดานของครอบครวั  ทรพัยากรจากครอบครวั

(ซึง่ไดแกการสนบัสนนุจากคสูมรสหรอืเพือ่น) ถอืวาเปน

ปจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลตอปฏิสัมพันธระหวางงานกับ

ครอบครวัของพยาบาลวชิาชพีอยางมาก เพราะมอีทิธพิล

ทางตรงตอความขัดแยงจากงานตอครอบครัวและความ

ขดัแยงจากครอบครวัตองานในทางผกผนั นอกจากนัน้ยงั

มีอิทธิพลทางตรงตอการสนับสนุนจากงานตอครอบครัว

และการสนับสนุนจากครอบครัวตองาน  ดังนั้นหาก

พยาบาลวชิาชพีไดรบัการสนบัสนนุจากคสูมรสหรอืเพือ่น

ยิง่มาก กจ็ะยิง่ชวยใหความขดัแยงจากงานตอครอบครวั

และความขดัแยงจากครอบครวัตองานลดลง พรอมกบัมี

การสนบัสนนุจากงานตอครอบครวัและการสนบัสนนุจาก

ครอบครัวตองานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลดีตอทั้งงานและ

ครอบครวั คสูมรสและเพือ่นจงึถอืวาเปนบคุคลทีม่บีทบาท

สูงตอปฏิสัมพันธระหวางงานกับครอบครัวของพยาบาล

วชิาชพี

4. สำหรบัการสรางความพงึพอใจในการทำงานแก

พยาบาลวิชาชีพ ผลการศึกษานี้พบวาความพึงพอใจใน

การทำงานของพยาบาลวิชาชีพจะเพิ่มขึ้นหากความขัด

แยงจากงานตอครอบครวัและความขดัแยงจากครอบครวั

ตองานต่ำ ซึง่ผบูรหิารโรงพยาบาลอาจทำไดโดยการลด

อุปสงคของงานและเพิ่มทรัพยากรการรทำงานแก

พยาบาลวิชาชีพ  จะสงผลใหความพึงพอใจในงานของ

พยาบาลวชิาชพีสงูขึน้ นอกจากนัน้ความพงึพอใจในการ

ทำงานของพยาบาลยงัเกดิจากการสนบัสนนุจากงานตอ

ครอบครวัและการสนบัสนนุจากครอบครวัตองาน  ซึง่เปน

ผลมาจากทรัพยากรจากงานและทรัพยากรจากครอบ

ครวั ดงันัน้ หากพยาบาลวชิาชพีไดรบัการสนบัสนนุจาก

หวัหนางาน องคการ เพือ่นรวมงาน คสูมรส และเพือ่น

มากก็จะสงผลใหความพึงพอใจในการทำงานของ

พยาบาลวชิาชพีสงูขึน้เชนกนั

5. การเสรมิสรางความพงึพอใจในครอบครวัทำได

โดยใชแนวทางเดียวกับการสรางความพึงพอใจในการ

ทำงาน คอืผบูรหิารควรมกีลยทุธในการลดความขดัแยง

จากงานตอครอบครัวและความขัดแยงจากครอบครัวตอ

งาน โดยการลดอุปสงคของงานและเพิ่มทรัพยากรการ

ทำงานแกพยาบาลวชิาชพี  ในขณะเดยีวกนักค็วรจะเพิม่

การสนบัสนนุจากงานตอครอบครวัและการสนบัสนนุจาก

ครอบครัวตองาน โดยการสนับสนุนทรัพยากรในการ

ทำงาน  ในดานของครอบครัว สมาชิกในครอบครัวมี

บทบาทสำคัญในการเสริมสรางความพึงพอใจในครอบ

ครวัแกพยาบาลวชิาชพีโดยการสนบัสนนุทรพัยากรดาน

ตางๆในการทำกิจกรรมครอบครัว

ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป
1. ควรทำการศึกษาพยาบาลวิชาชีพในทุกสังกัด

ไดแก โรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุ สงักดักระ

ทรวงศกึษาธกิาร สงักดักระทรวงกลาโหม สงักดัสำนกังาน

ตำรวจแหงชาต ิและสงักดักรงุเทพมหานคร ซึง่จะครอบ

คลมุกลมุประชากรไดกวางขวางกวา ซึง่อาจทำการศกึษา

เปรยีบเทยีบในแตละสงักดั

2. ควรทำการศกึษาเปรยีบเทยีบกบักลมุประชากร

อื่นๆของบุคลากรทางการแพทยซึ่งมีภาระงานและ

ลักษณะการทำงานคลายคลึงกับกลุมพยาบาลวิชาชีพ

เชน แพทย ทนัตแพทย เภสชักร จะทำใหทราบวาตวัแบบ

ปฏสิมัพนัธระหวางงานกบัครอบครวัของบคุลากรทางการ

แพทยแตละประเภทแตกตางกันอยางไร
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ความสมัพนัธระหวางความไววางใจในหวัหนางาน ความเกีย่วพนัในการทำงาน

และพฤตกิรรมการเปนสมาชกิทีด่ขีององคการของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร:

กรณศีกึษาโรงงานชำแหละไกสด
Relationships between Trust in Supervisor, Job Involvement,

and Organizational Citizenship Behavior of the Operational Employees:

A Case Study of a Chicken Slaughterhouse

วาสนา  สระทองมอญ1)  ทพิทนินา  สมทุรานนท2)

Wassana  Sratongmon1)  Thipthinna  Smuthranond2)

Abstract
The objectives of this research were to study the relationships between trust in supervisor, job

involvement, and organizational citizenship behavior and the variables that could predict organizational

citizenship behavior of the operational employees of a chicken slaughterhouse. Samples were 310 operational

employees. Questionnaires were used to collect the data which were consisted of 4 parts:  personal factors,

trust in supervisor, job involvement, and organizational citizenship behavior. Pearson's product moment correlation

coefficient and stepwise multiple regression analysis were used for data analysis. Results showed that trust

in supervisor and job involvement were positively related to organizational citizenship behavior and found that

job involvement including responsibility to work, work involvement and competence dimension of trust in

supervisor could jointly predict 47.9 (R2Adj = .479) percentage of organizational citizenship behavior of the

operational employees.

Keywords: Trust in Supervisor, Job Involvement, Organizational Citizenship Behavior

บทคัดยอ
การวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาความสมัพนัธระหวางความไววางใจในหวัหนางานและความเกีย่วพนัในการ

ทำงานกบัพฤตกิรรมการเปนสมาชกิทีด่ขีององคการ และศกึษาปจจยัทีร่วมกนัพยากรณพฤตกิรรมการเปนสมาชกิที่

ดขีององคการของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร โรงงานชำแหละไกสด กลมุตวัอยางคอื พนกังานระดบัปฏบิตักิารจำนวน

310 คน เกบ็รวบรวมขอมลูโดยใชแบบสอบถามซึง่ประกอบดวย 4 สวนคอื ปจจยัสวนบคุคล ความไววางใจในหวัหนา

งาน ความเกี่ยวพันในการทำงานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ สถิติที่ใช ไดแก คาสัมประสิทธิ์สห

สมัพันธแบบเพยีรสนัและการวเิคราะหการถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน ผลการวจิยัพบวา ความไววางใจในหวัหนางาน

และความเกีย่วพนัในการทำงานมคีวามสมัพนัธทางบวกกบัพฤตกิรรมการเปนสมาชกิทีด่ขีององคการ นอกจากนีย้งั

พบวาความเกีย่วพนัในการทำงานดานความรบัผดิชอบตองาน ดานการมสีวนเกีย่วของในงาน และความไววางใจใน

หัวหนางานมติคิวามหวงใยสามารถรวมกนัพยากรณพฤตกิรรมการเปนสมาชกิทีด่ขีององคการของพนกังานระดบัปฏบิั

ตกิารไดถงึรอยละ 47.9 (R2Adj = .479)

1) หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาจติวทิยาอตุสาหกรรมและองคการ, ภาควชิาจติวทิยา, คณะสงัคมศาสตร,

    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร, E-mail: sratongmon@hotmail.com

2) ผชูวยศาสตราจารย ดร., ภาควชิาจติวทิยา, คณะสงัคมศาสตร, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
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บทนำ
การดำเนนิงานตางๆ ขององคการใหมปีระสทิธภิาพ

องคการตองอาศัยพนักงานที่ไมเพียงแคปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนาทีข่องตนเองเทานัน้ แตยงัตองการพนกังาน

ทีม่พีฤตกิรรมเหนอืบทบาทจากหนาทีท่ีก่ำหนดไว (Katz

and Kahn, 1978 cited in Chughtai, 2008) ลกัษณะของ

การปฏิบัติงานดังกลาวมานี้สอดคลองกับแนวคิด

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ (Organiza-

tional Citizenship Behavior: OCB) พฤตกิรรมการเปน

สมาชิกที่ดีขององคการเปนพฤติกรรมนอกเหนือจากขอ

กำหนดในหนาที่การปฏิบัติงาน ซึ่งบุคคลปฏิบัติดวย

ความสมคัรใจ โดยไมไดคำนงึถงึรางวลัตอบแทน และเปน

พฤตกิรรมทีช่วยสนบัสนนุการปฏบิตังิานขององคการให

มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล (Organ, 1988; Robbins,

2001: 21;George and Jones, 2002: 95) อกีทัง้ยงัเปน

พฤตกิรรมทีส่งัคมในองคการใหการยอมรบัและใหคณุคา

วามปีระโยชนตอองคการ (Katz , 1964 cited in Bolon,

1997) ซึ่งบุคคลที่มีลักษณะของพฤติกรรมการเปน

สมาชิกที่ดีขององคการจะมีพฤติกรรมการใหความชวย

เหลอื คอยเปนผสูนบัสนนุ รกัษาความสงบ มกีารคำนงึ

ถงึผอูืน่ มคีวามอดทนอดกลัน้ และมพีฤตกิรรมการมสีวน

รวมรบัผดิชอบ (Podsakoff et al., 1997)

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมี

ประโยชนในการชวยเปนตวัหลอลืน่กลไกการทำงานทาง

สงัคมในองคการ ทำใหคนในองคการสามารถปรบัตวั เกดิ

ความยดืหยนุ มผีลการปฏบิตังิานเพิม่ขึน้ ชวยลดความ

ขดัแยงหรอืความรนุแรงทีเ่กดิขึน้ในองคการ (Smith et al.,

1983: 654) ชวยใหเกดิความรวมมอืกนั มกีารชวยเหลอื

พึ่งพาอาศัยกันในการทำงาน ลดการใชทรัพยากรของ

องคการ ทำใหสามารถนำทรพัยากรทีป่ระหยดัไดไปใชใน

การเพิม่ผลผลติในดานอืน่ๆ ตอไป (Organ, 1988 cited

in Podsakoff and MacKenzie, 1994: 353) จากเหตผุล

ดังกลาวจึงทำใหพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ

องคการเปนพฤตกิรรมทีจ่ำเปนอยางยิง่สำหรบัสงัคมทีม่ี

การเปลีย่นแปลงตลอดเวลา และไมมคีวามแนนอนดงัเชน

ปจจบุนั ถาหากองคการใดทีบ่คุลากรปราศจากพฤตกิรรม

ดังกลาวนี้ ก็จะเปนองคการที่ออนแอเปราะบาง (Katz,

1964 cited in Smith et al., 1983: 653) ดงันัน้การศกึษา

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการและปจจัยที่

เกีย่วของจงึมคีวามสำคญัและจำเปนอยางยิง่

การทบทวนเอกสารและงานวจิยัพบวาความไววาง

ใจในหวัหนางาน (Trust in Supervisor) เปนปจจยัทีม่สีวน

เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ

ของบุคคลเปนอยางมาก เนื่องจากความไววางใจในหัว

หนางาน เปนพืน้ฐานของสมัพนัธภาพในการแลกเปลีย่น

ทางสังคมระหวางหัวหนางานกับลูกนอง (Blau, 1964

cited in Konovsky and Pugh, 1994: 657) และเปนกญุแจ

สำคัญที่จะทำใหสมาชิกในองคการมีพฤติกรรมที่เปนไป

ในทศิทางทีผ่บูรหิารหรอืองคการตองการ (Shaw, 1997)

หากหวัหนางานมคีวามสามารถ ซือ่สตัย มคีวามเชือ่ถอื

ไดและใหความหวงใย กจ็ะทำใหลกูนองเกดิความไววางใจ

(Mishra, 1996) เมือ่ความรสูกึไววางใจเกดิขึน้ กจ็ะสงผลให

เกดิความสมคัรใจทีจ่ะยอมปฏบิตัติามและเตม็ใจทีจ่ะรวม

มอืกนัในการปฏบิตังิาน (Ganesan, 1994) การวจิยัของ

นักวิชาการหลายทาน เปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นวา

ความไววางใจในหัวหนางานมีสวนสำคัญในการแสดง

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดขีององคการของบุคคล (สุ

นันทา  ศิระวงษธรรม, 2545; Konovsky and Pugh,

1994; Dirks and Ferrin, 2002; และ Colquitt et al., 2007)

นอกจากนี ้อกีปจจยัหนึง่ทีส่ำคญัทีม่สีวนเกีย่วของ

กบัพฤตกิรรมการเปนสมาชกิทีด่ขีององคการ แตพบวายงั

มผีใูหความสนใจศกึษานอย (Rotenberry and Moberg,

2007) นัน่คอื ความเกีย่วพนัในการทำงาน (Job Involve-

ment) ความเกีย่วพนัในการทำงานเปนแนวคดิหนึง่ซึง่ถอื

วาเปนทัศนคติของคนที่มีตองานที่ทำอยูในปจจุบัน

(Kanungo, 1982) โดยบคุคลจะมองวางานเปนสิง่ทีม่คีวาม

สำคัญตอภาพลักษณโดยรวมทั้งหมด จะมีความเชื่อใน

คณุคาของงาน รสูกึวางานทำใหตนเองมคีณุคา จะทมุเท

หรืออุทิศตนเองใหกับงาน มีความรับผิดชอบตองาน มี

ความพึงพอใจที่ไดมีสวนรวมในความสำเร็จของงาน

(Lodahl and Kejner, 1965) บคุคลจงึมแีนวโนมทีจ่ะให

ความสำคญักบักจิกรรมทีเ่กีย่วของกบังาน มพีฤตกิรรม

ชอบชวยเหลอืผอูืน่ในการทำงาน (Holton and Russell,

1997 cited in Dimitriades, 2007: 476) ซึง่เปนลกัษณะ

ทีส่ำคญัของบคุคลทีแ่สดงออกถงึการมพีฤตกิรรมการเปน

สมาชกิทีด่ขีององคการ จากการศกึษาวจิยัของนกัวชิาการ
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และนกัวจิยัหลายทาน ทีท่ำการศกึษากบักลมุตวัอยางที่

แตกตางกนั พบผลการวจิยัทีส่อดคลองกนั คอื ความเกีย่ว

พันในการทำงานมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม

การเปนสมาชกิทีด่ขีององคการ (Diefendorff  et al., 2002;

Bolger and Somech, 2004; Chu et al., 2005;

Rotenberry and Moberg, 2007) ซึง่ความสมัพนัธของทัง้

สองตวัแปรนีไ้ดสะทอนใหเหน็ถึงขอเทจ็จรงิทีว่า ถาบคุคล

มคีวามเกีย่วพนัในการทำงานในระดบัสงูกจ็ะมพีฤตกิรรม

การเปนสมาชกิทีด่ขีององคการอยใูนระดบัทีส่งูมากกวาผู

ทีม่คีวามเกีย่วพนัในการทำงานต่ำ

จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึง

ความสำคัญและความเกี่ยวของกันของตัวแปร จึงมุง

ศกึษาความสมัพนัธระหวางความไววางใจในหวัหนางาน

ความเกี่ยวพันในการทำงาน และพฤติกรรมการเปน

สมาชกิทีด่ขีององคการของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร โรง

งานชำแหละไกสด เพื่อนำขอมูลที่ไดไปใชเปนขอเสนอ

แนะใหกับผูที่เกี่ยวของสำหรับเปนแนวทางในการปรับ

ปรงุและพฒันาปจจยัตางๆ ทีท่ำใหพนกังานมพีฤตกิรรม

การเปนสมาชกิทีด่ขีององคการในการทำงาน อนัจะนำไป

สคูวามมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุขององคการ

รวมถงึชวยใหองคการมคีวามสามารถในการแขงขนัและ

เพิม่การเตบิโตทางธรุกจิไดดยีิง่ขึน้

วัตถุประสงคในการวิจัย เพื่อศึกษาความสัมพันธ

ระหวางความไววางใจในหวัหนางาน และความเกีย่วพนั

ในการทำงาน กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ

องคการ และเพื่อศึกษาปจจัยที่รวมกันพยากรณ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงาน

ระดบัปฏบิตักิาร โรงงานชำแหละไกสด

นิยามศัพทเฉพาะ

ความไววางใจในหวัหนางาน หมายถงึ ความเชือ่

มั่นของพนักงานวาหัวหนางานมีความสามารถ มีความ

ซื่อสัตย ยุติธรรม มีการเปดเผย มีความหวงใย และมี

ความเชือ่ถอืได ไมวาจะเปนคำพดู การกระทำ หรอืการ

ตดัสนิใจ ทำใหพนกังานยอมทำตามดวยความสมคัรใจ ซึง่

แบงออกเปน 4 มติ ิไดแก

มติคิวามสามารถ หมายถงึ การทีพ่นกังานมคีวาม

เชื่อมั่นวา หัวหนางานมีความสามารถในการเปนผูนำ

การใชความร ูทกัษะ เทคนคิ และอปุกรณตางๆ ทีจ่ำเปน

ในการทำงาน มีความสามารถในการตัดสินใจในการ

ทำงานไดอยางถูกตองเหมาะสม สามารถสรางแรงจูงใจ

ในการทำงานใหกบัลกูนอง มคีวามสามารถในการตดิตอ

สือ่สารและจดัการกบัความขดัแยงระหวางบคุคลได

มติกิารเปดเผย หมายถงึ การทีพ่นกังานมคีวาม

เชื่อมั่นวาหัวหนางานจะปฏิบัติตอลูกนองดวยความซื่อ

สตัย โดยการเปดเผยขอมลูตางๆ ตามความเปนจรงิ ไม

วาจะเปนปญหาหรอืความสำเรจ็ทีไ่ดรบั ยอมรบัฟงความ

คดิเหน็ ความรสูกึของลกูนอง และมกีารประเมนิผลการ

ทำงานอยางยุติธรรม

มติคิวามหวงใย หมายถงึ การทีพ่นกังานมคีวาม

เชื่อมั่นวาหัวหนางานจะไมฉกฉวยผลประโยชนอยางไม

เปนธรรมจากพนกังาน ใหความสนใจและหวงใยตอความ

ผาสุกของพนักงานเทาๆ กับความผาสุกของตนเอง สง

เสรมิการเรยีนร ูเพิม่พนูทกัษะในการทำงานของพนกังาน

และสนับสนุนทรัพยากรที่จำเปนในการทำงาน

มิติความเชื่อถือได หมายถึง การที่พนักงานมี

ความเชือ่มัน่วาหวัหนางานมพีฤตกิรรมทีค่งเสนคงวาหรอื

มคีวามนาเชือ่ถอืในคำพดูและการกระทำ นัน่คอื พดูในสิง่

ทีท่ำและทำในสิง่ทีพ่ดู มคีวามคงเสนคงวาในการตดัสนิใจ

ความเกีย่วพนัในการทำงาน หมายถงึ ความรสูกึ

ของพนกังานวา งานเปนสิง่สำคญัสำหรบัชวีติ จงึมคีวาม

ทุมเทจริงจังกับงาน มีสวนรวม มีความรับผิดชอบใน

ผลการปฏิบัติงาน และทำใหพนักงานมีความรูสึกวา

ตนเองมคีณุคา ซึง่แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก

ความเชือ่ในคณุคาของงาน หมายถงึ ความรสูกึ

ของพนกังานวางานเปนสิง่สำคญัและเปนสวนหนึง่ในชวีติ

การทำงานทำใหเกดิความรสูกึวาตนเองมคีณุคา

ความรับผิดชอบตองาน หมายถึง พนักงานมี

ความรบัผดิชอบตองาน จะซือ่สตัยตองาน ใหความสนใจ

และเอาใจใสงาน กลาเผชิญหนากับสิ่งที่ทำผิดพลาดใน

การทำงาน ไมหลกีเลีย่งงาน ตลอดจนมคีวามพยายามใน

การปรบัปรงุงานและหาวธิกีารทำงานใหดขีึน้กวาเดมิ

การทมุเทเสยีสละใหกบังาน หมายถงึ พนกังาน

จะใหความสำคญักบังานมาก โดยทมุเทความสนใจใหกบั

งาน และคดิวาตนเองเหมาะสมกบังานมากทีส่ดุ มคีวาม

ผิดพลาดในการทำงานนอย พนักงานจะเสียสละทั้งแรง

กาย และแรงใจใหกบัการทำงานเพือ่ใหบรรลเุปาหมายใน
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งานของตนหรอืขององคการ

การมสีวนเกีย่วของในงาน หมายถงึ ความรสูกึ

ของพนักงานวามีสวนรวมในงานและคิดวาตนเปนสวน

หนึง่ของงานในองคการ โดยจะนำตนเองเขาไปเกีย่วของ

ในงานเสมอ ในฐานะเปนผมูสีวนรวมในงานนัน้ มคีวาม

พงึพอใจทีไ่ดมสีวนรวมในความสำเรจ็ของงาน มกัจะเสนอ

ความคดิวธิกีาร หรอืการตดัสนิใจเพือ่นำไปปรบัปรงุงาน

อยูเสมอ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ

หมายถงึ การกระทำทีน่อกเหนอืจากขอกำหนดในหนาที่

การปฏิบัติงาน ซึ่งพนักงานแสดงออกหรือปฏิบัติดวย

ความสมัครใจ และเปนประโยชนตอองคการ โดยไมได

คำนงึถงึรางวลัตอบแทน และเปนการกระทำทีช่วยสนบั

สนุนการปฏิบัติงานขององคการใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

วิธีการวิจัย
สมมติฐานของการวิจัย

1.  ความไววางใจในหวัหนางานมคีวามสมัพนัธกบั

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงาน

ระดบัปฏบิตักิาร โรงงานชำแหละไกสด

2.  ความเกีย่วพนัในการทำงานมคีวามสมัพนัธกบั

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงาน

ระดบัปฏบิตักิาร โรงงานชำแหละไกสด

3.  ความไววางใจในหวัหนางาน และความเกีย่วพนั

ในการทำงาน สามารถรวมกันพยากรณพฤติกรรมการ

เปนสมาชกิทีด่ขีององคการของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร

โรงงานชำแหละไกสด

ประชากรและกลุมตัวอยาง

 ประชากรทีใ่ชในการวจิยัเปนพนกังานระดบัปฏบิตัิ

การของโรงงานชำแหละไกสด ในจังหวัดสมุทรสาคร

จำนวน 1,374 คน หาขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรการ

คำนวณของ Yamane? (1979) ไดกลมุตวัอยางจำนวน 310

คน และทำการสุมกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมอยางงาย

(Simple Random Sampling) โดยการจบัฉลากแบบไม

ใสคนืจากรายชือ่พนกังานในระดบัปฎบิตักิารเทานัน้

เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั

เครือ่งมอืทีใ่ชเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 4 สวน

ไดแก สวนที ่1 แบบสอบถามขอมลูทัว่ไป ประกอบดวย

เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพการสมรส อายงุาน

และรายไดตอเดอืน สวนที ่2 แบบสอบถามความไววาง

ใจในหัวหนางาน ผูวิจัยไดสรางขึ้นตามแนวคิดของ

Mishra (1996) สวนที ่3 แบบสอบถามความเกีย่วพนัใน

การทำงาน ผวูจิยัไดสรางขึน้ตามแนวคดิของ Lodahl and

Kejner (1965) และสวนที ่4 แบบสอบถามพฤตกิรรมการ

เปนสมาชิกที่ดีขององคการ ผูวิจัยไดสรางขึ้นจากการ

ศกึษาคนควา การรวบรวมแนวคดิ ตลอดจนเอกสารและ

งานวจิยัทีเ่กีย่วของ

การตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอื แบบสอบถาม

ทีส่รางขึน้ไดตรวจสอบคณุภาพดวยการหาคาความเทีย่ง

ตรงเชงิเนือ้หาจากผเูชีย่วชาญ และหาคาความเชือ่มัน่โดย

ใชวธิหีาคาสมัประสทิธิอ์ลัฟา (Alpha Coefficient) ของ

ครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชือ่มัน่ของแบบสอบ

ถามสวนที ่2-4 เทากบั .974, .903 และ .927 ตามลำดบั

การเกบ็รวบรวมขอมลู ผวูจิยัไดนำแบบสอบถามไป

เก็บขอมูลดวยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามตามลำดับ

รายชื่อที่ไดมาจากการจับฉลากในขั้นตอนของการสุม

กอนทีพ่นกังานจะทำแบบสอบถาม ผวูจิยัไดชีแ้จง อธบิาย

ถงึวธิกีารทำแบบสอบถามใหทราบ หากพนกังานคนใดไม

เขาใจในขอคำถามกส็ามารถถามไดทนัท ีและหากพนกั

งานคนใดอานหนงัสอืไมออก ผวูจิยัและผชูวยในการเกบ็

รวบรวมขอมลูจะอานใหฟง ซึง่แบบสอบถามทีน่ำไปเกบ็

รวบรวมขอมลูทัง้หมดมจีำนวน 350 ชดุ ไดกลบัคนืมาทัง้

สิน้ 350 ชดุ ใชระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอมลู 5 วนั

จากนัน้จงึตรวจสอบและคดัเลอืกแบบสอบถามทีม่ขีอมลู

สมบูรณซึ่งสามารถนำมาวิเคราะหได จำนวน 310 ชุด

แลวจึงนำแบบสอบถามทุกฉบับมาตรวจสอบใหคะแนน

ตามเกณฑทีก่ำหนดไว เพือ่ใชในการวเิคราะหขอมลูตอไป

การวิเคราะหขอมูล ทำการวิเคราะหขอมูลโดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปในการประมวลผล สถิติ

ทีใ่ชในการวเิคราะหขอมลู ไดแก การวเิคราะหสมัประสทิธิ์

สหสัมพันธแบบเพียรสัน ใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 1

และ 2 และการวเิคราะหการถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน

ใชทดสอบสมมตฐิานขอที ่3
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ผลการวิจัย
ขอมลูทัว่ไปของกลมุตวัอยาง พบวาพนกังานระดบั

ปฏบิตักิารสวนใหญเปนเพศหญงิ มอีายนุอยกวาหรอืเทา

กบั 25 ป มรีะดบัการศกึษาต่ำกวาหรอืเทากบั ป.6 มอีายุ

งานนอยกวาหรอืเทากบั 2 ป สวนใหญมสีถานภาพการ

สมรสสมรสแลว และมีรายไดตอเดือนระหวาง 5,001-

7,000 บาท

ผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 พบวา ความไว

วางใจในหัวหนางานโดยรวมและแตละมิติ ไดแก มิ

ตคิวามสามารถ มติกิารเปดเผย มติคิวามหวงใย และมติิ

ความเชือ่ถอืไดมคีวามสมัพนัธทางบวกกบัพฤตกิรรมการ

เปนสมาชกิทีด่ขีององคการ (r = .438, .392, .349, .423

และ .385 ตามลำดบั, p ≤ .01) ดงัแสดงในตารางที ่1 ใน

สวนของผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 พบวา ความ

เกีย่วพนัในการทำงานโดยรวมและรายดาน ไดแก ดาน

ความเชือ่ในคณุคาของงาน ดานความรบัผดิชอบตองาน

ดานการทมุเทเสยีสละใหกบังาน และดานการมสีวนเกีย่ว

ของในงานมคีวามสมัพนัธทางบวกกบัพฤตกิรรมการเปน

สมาชกิทีด่ขีององคการเชนกนั (r= .633, .403, .651, .520

และ .499 ตามลำดบั, p ≤ .01) ดงัแสดงในตารางที ่1 และ

ในสวนของผลการทดสอบสมมตฐิานขอที ่3 พบวา ความ

เกีย่วพนัในการทำงานดานความรบัผดิชอบตองาน ความ

ไววางใจในหวัหนางานมติคิวามหวงใย และความเกีย่วพนั

ในการทำงานดานการมสีวนเกีย่วของในงาน สามารถรวม

กันพยากรณพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ

ของพนกังานระดบัปฏบิตักิารไดถงึรอยละ 47.9 (R2Adj =

.479, p≤ .01) ดงัแสดงในตารางที ่2

อภปิรายผลการวจิยั
การวจิยัครัง้นีพ้บวา ความไววางใจในหวัหนางาน

โดยรวมและรายมติ ิไดแก มติคิวามสามารถ มติกิารเปด

เผย มิติความหวงใย และมิติความเชื่อถือไดมีความ

สัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ

องคการ ซึง่เปนไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว โดยผลการวจิยั

ทีไ่ดมคีวามสอดคลองกบัการวจิยัในอดตีของ สนุนัทา ศริะ

วงษธรรม (2545); Konovsky and Pugh (1994); Dirks

and Ferrin (2002); และ Colquitt et al. (2007)

การทีค่วามไววางใจในหวัหนางานโดยรวมมคีวาม

ตารางที ่ 1  คาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธระหวางตวัแปรทีศ่กึษา

  ตวัแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. OCB -

2. TIS .438** -

3. TIS01 .392** .852** -

4. TIS02 .349** .881** .649** -

5. TIS03 .423** .921** .719** .782** -

6. TIS04 .385** .882** .654** .693** .755** -

7. JI .633** .385** .384** .299** .369** .312** -

8. JI01 .403** .241** .273** .182** .191** .207** .785** -

9. JI02 .651** .361** .366** .257** .337** .314** .883** .625** -

10. JI03 .520** .314** .325** .237** .339** .213** .851** .536** .676** -

11. JI04 .499** .354** .292** 318** .352** .292** .761** .390** .566** .594** -

หมายเหตุ: OCB=พฤตกิรรมการเปนสมาชกิทีด่ขีององคการ,  TIS=ความไววางใจในหวัหนางานโดยรวม,

TIS01=มติคิวามสามารถ,   TIS02=มติกิารเปดเผย,  TIS03=มติคิวามหวงใย, TIS04=มติคิวามเชือ่ถอืได,

JI=ความเกีย่วพนัในการทำงานโดยรวม,  JI01=ความเชือ่ในคณุคาของงาน,  JI02=ความรบัผดิชอบตองาน,

JI03=การทมุเทเสยีสละใหกบังาน,  JI04=การมสีวนเกีย่วของในงาน

                 ** p≤ .01, n = 310
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สัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ

องคการ เพราะบุคคลมองวาหัวหนางานเปนผูที่มีความ

สามารถ มกีารเปดเผย มคีวามหวงใยและเชือ่ถอืได  ซึง่

สอดคลองกบัแนวคดิของ Mishra (1996) และ Robbins

(2005) ที่กลาววาคุณสมบัติของหัวหนาดังที่กลาวมานี้

ทำใหลกูนองเกดิความไววางใจในหวัหนางาน เมือ่บคุคล

มคีวามไววางใจ  สงผลใหมคีวามสมคัรใจทีจ่ะยอมทำตาม

และเกิดความเต็มใจที่จะรวมมือกันในการปฏิบัติงาน

(Ganesan, 1994) อันเปนแนวโนมไปสูการแสดง

พฤตกิรรมการเปนสมาชกิทีด่ขีององคการ สอดคลองกบั

การศกึษาของ Lind (2001); Tyler and Lind (1992 cited

in Colquitt et al., 2007: 918) ทีเ่สนอแนะวายิง่หวัหนา

งานมคีวามนาไววางใจเทาไหร พนกังานกจ็ะมพีฤตกิรรม

การเปนสมาชกิทีด่ขีององคการมากขึน้เทานัน้

เมือ่พจิารณาความไววางใจในหวัหนางานเปนราย

มิติพบวา มิติความหวงใยมีความสัมพันธทางบวกกับ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการสูงที่สุด สอด

คลองกบัแนวคดิของ Ouchi (1981: 101) ทีก่ลาววาหวัหนา

งานที่ใหความสนใจหวงใย ตอบสนองกับความตองการ

และปญหาของพนักงานในองคการอยางสม่ำเสมอ เปน

การแสดงถึงพฤติกรรมการใหการยอมรับซึ่งกันและกัน

ดวยความเขาใจและใหคุณคากับสัมพันธภาพที่เกิดขึ้น

เหมือนครอบครัวเดียวกัน สัมพันธภาพที่เกิดขึ้นเปน

ผลมาจากความไววางใจเปนพืน้ฐานทีส่ำคญั ทำใหบคุคล

มคีวามเตม็ใจมากขึน้ในการปฏบิตังิานทีเ่หนอืความคาด

หมายหรือแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ

องคการ เพราะสมัพนัธภาพไดรบัการพฒันา (Rousseau

and McLean Parks, 1993 cited in Burke et al., 2007:

623-624) สอดคลองกบังานวจิยัของ Colquitt et al. (2007)

ทีไ่ดทำการวเิคราะหแบบเมตตาหาความสมัพนัธระหวาง

ความไววางใจ ความนาไววางใจ และความโนมเอยีงใน

การไววางใจกับการนำมาซึ่งความเสี่ยงและผลการปฏิบั

ตงิาน พบวา ความไววางใจในหวัหนางานมติคิวามหวงใย

มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่

ดขีององคการ

ความไววางใจในหวัหนางานมติคิวามสามารถเปน

มติริองลงมาทีม่คีวามสมัพนัธทางบวกกบัพฤตกิรรมการ

เปนสมาชกิทีด่ขีององคการ ดงัที ่Gabarro (1978 cited in

Colquitt et al., 2007) ไดกลาววาหนึง่ในพืน้ฐานของความ

ไววางใจก็คือความสามารถของหัวหนางานที่จะตองมี

ความรู ทักษะที่จำเปนในการทำงาน มีทักษะในการมี

ปฏสิมัพนัธระหวางบคุคลและความรทูัว่ไป สอดคลองกบั

Robbins (2005) ทีก่ลาววา การทีผ่นูำจะสามารถสราง

ความไววางใจใหกบัลูกนองได เปนเพราะผนูำไดแสดงให

เหน็ถงึความสามารถในการทำงาน และเมือ่ความไววาง

ใจไดถูกสรางขึ้น พนักงานก็จะมีความเต็มใจมากขึ้นใน

การปฏบิตัพิฤตกิรรมการเปนสมาชกิทีด่ขีององคการ ซึง่

สอดคลองกบังานวจิยัของ Colquitt et al. (2007) ทีพ่บวา

ความไววางใจในหัวหนางานมิติความสามารถมีความ

สัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ

องคการ

มติติอมาคอืมติคิวามเชือ่ถอืไดมคีวามสมัพนัธทาง

บวกกบัพฤตกิรรมการเปนสมาชกิทีด่ขีององคการ เนือ่ง

จากการกระทำที่สอดคลองกันกับคำพูด พฤติกรรมที่

ตารางที ่2  การวเิคราะหการถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน

 ตวัพยากรณ B Std. Error Beta t p-value

    JI02 .456 .046 .500 9.882** .000

    TIS03 .146 .032 .203 4.560** .000

    JI04 .136 .048 .144 2.883** .005

คาคงที ่(Constant) = 1.001    R = .695    R2= .484    R2Adj = .479

Overall  F = 95.517**    p-value = .000

หมายเหตุ: JI02 = ความเกีย่วพนัในการทำงานดานความรบัผดิชอบตองาน,

TIS03 = ความไววางใจในหวัหนางานมติคิวามหวงใย,

JI04 = ความเกีย่วพนัในการทำงานดานการมสีวนเกีย่วของในงาน

                 ** p≤ .01, n = 310
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คงเสนคงวาและเชือ่ถอืไดของหวัหนางานทำใหลกูนองเกดิ

ความไววางใจ (Mishra, 1996; Robbins, 2005) ผลจาก

ความไววางใจนัน้มแีนวโนมทำใหพนกังานสมคัรใจแสดง

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ (Konovsky

and Pugh, 1994) แตในทางกลบักนั ถาหากหวัหนางาน

ไมมคีวามคงเสนคงวาระหวางคำพดูและการกระทำ กจ็ะ

กอใหเกิดความเคลือบแคลงสงสัยตอความรูสึกไววางใจ

ทำใหความไววางใจในหัวหนางานลดลง (McGregor,

1967) มแีนวโนมทำใหบคุคลมพีฤตกิรรมการทำงานเปน

ไปตามบทบาทหนาที่ที่องคการกำหนดวาจำเปนตอง

ปฏบิตัเิทานัน้ (Blau, 1964 cited in Konovsky and Pugh,

1994: 657)

สำหรบัมติกิารเปดเผยทีพ่บวามคีวามสมัพนัธทาง

บวกกบัพฤตกิรรมการเปนสมาชกิทีด่ขีององคการเชนกนั

สอดคลองกบัผลการวจิยัของ Colquitt et al. (2007) และ

Dirks and Ferrin (2002) ทีพ่บวาสองตวัแปรนีม้คีวาม

สัมพันธกันในทางบวก และสอดคลองกับแนวคิดของ

Robbins (2005) ทีไ่ดเสนอแนะวาการเปดเผยขอมลูตางๆ

ไมวาจะเปนปญหาหรือความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการ

ทำงาน นำไปสูความเชื่อมั่นและความไววางใจในตัวหัว

หนางาน อาจเปนไปไดวาเมือ่เกดิปญหาใดๆ ในการปฏบิั

ตงิาน พนกังานจะบอกใหหวัหนางานทราบเชนกนั ซึง่เปน

ลกัษณะของหลกัการการแลกเปลีย่นทางสงัคมทีพ่นกังาน

เลือกใชเปนวิธีการในการตอบแทนความซื่อสัตยจริงใจ

ของหัวหนางานและทำใหพนักงานมีความเต็มใจที่

จะแสดงออกถงึพฤตกิรรมการเปนสมาชกิทีด่ขีององคการ

(Konovsky and Pugh, 1994)

ผลการวิจัยที่พบวา ความไววางใจในหัวหนางาน

โดยรวมและแตละมิติมีความสัมพันธทางบวกกับ

พฤตกิรรมการเปนสมาชกิทีด่ขีององคการ ดงันัน้ผบูรหิาร

และผทูีเ่กีย่วของจงึควรใหความสำคญักบัการรกัษาระดบั

ความไววางใจในหวัหนางานใหอยใูนระดบัสงูตอไป และ

สนบัสนนุใหมเีพิม่มากขึน้ โดยการนำเอาความไววางใจ

ในหวัหนางานมาใชเปนสวนหนึง่ในการฝกอบรมหวัหนา

งาน สนบัสนนุใหหวัหนางานปฏบิตัติอลกูนองอยางเปด

เผย เชน ใหขอมลูและอธบิายถงึเหตผุลทัง้ในการประเมนิ

ผลการปฏิบัติงานและในการตัดสินใจแกลูกนอง สนับ

สนนุใหหวัหนางานพดูถงึความรสูกึของตนเอง ซึง่จะทำให

เกดิความรสูกึใกลชดิสนทิสนม และไมรสูกึหางเหนิ สนบั

สนนุกจิกรรมทีจ่ะทำใหพนกังานและหวัหนางานมโีอกาส

ทำความเขาใจและรจูกักนัมากขึน้

สมมติฐานขอที่ 2 พบวา ความเกี่ยวพันในการ

ทำงานโดยรวมและรายดาน ไดแก ดานความเชือ่ในคณุ

คาของงาน ดานความรบัผดิชอบตองาน ดานการทมุเท

เสียสละใหกับงาน และดานการมีสวนเกี่ยวของในงานมี

ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่

ดขีององคการ ซึง่การทีค่วามเกีย่วพนัในการทำงานโดย

รวมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปน

สมาชิกที่ดีขององคการ เนื่องจากความเกี่ยวพันในการ

ทำงานเปนความรูสึกของบุคคลวางานเปนสิ่งสำคัญใน

ชวีติ จงึทมุเทจรงิจงัใหกบังาน เขาไปมสีวนรวมและรบัผดิ

ชอบในผลการปฏบิตังิาน ซึง่ Kanungo (1982) กลาววา

การที่บุคคลมีความรูสึกเชนนี้เปนเพราะมีทัศนคติที่ดีตอ

งานทีท่ำอยใูนปจจบุนั สงผลใหบคุคลชอบทีจ่ะชวยเหลอื

ผอูืน่ในการทำงาน (Holton and Russell, 1997 cited in

Dimitriades, 2007) ซึง่เปนลกัษณะของการแสดงออกถงึ

พฤตกิรรมการเปนสมาชกิทีด่ขีององคการ สอดคลองกบั

ผลการวจิยัของกรกช ภดูวง (2549); Diefendorff et al.

(2002); Rotenberry and Moberg (2007); Dimitriades

(2007); และ Chughtai (2008) ทีแ่มวาจะทำการศกึษากบั

กลุมตัวอยางที่แตกตางกันออกไปแตพบผลการวิจัยเชน

เดยีวกนัคอื ความเกีย่วพนัในการทำงานมคีวามสมัพนัธ

ทางบวกกบัพฤตกิรรมการเปนสมาชกิทีด่ขีององคการ

เมือ่พจิารณาเปนรายดานพบวา ความเกีย่วพนัใน

การทำงานดานความรับผิดชอบตองานมีความสัมพันธ

ทางบวกกบัพฤตกิรรมการเปนสมาชกิทีด่ขีององคการสงู

ทีส่ดุ สอดคลองกบังานวจิยัของกรกช ภดูวง (2549) ทีพ่บวา

ความเกีย่วพนัในการทำงานดานความรบัผดิชอบตองาน

มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่

ดขีององคการ เนือ่งจากบคุคลทีม่คีวามรบัผดิชอบตองาน

จะใหความสนใจ และเอาใจใสงาน กลาเผชญิหนากบัสิง่ที่

ทำผดิพลาด ไมหลกีเลีย่งงาน (Lodahl and Kejner, 1965)

สะทอนใหเห็นถึงความซื่อสัตยในการปฏิบัติงานของ

บคุคล เปนพฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึความสำนกึในหนาที่

ซึง่มคีวามเกีย่วของกบัแนวคดิพฤตกิรรมการเปนสมาชกิ

ขององคการ (Organ, 1988 cited in Organ et al., 2006)

การทุมเทเสียสละใหกับงานพบวามีความสัมพันธ

ทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกขององคการเปน
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อนัดบัรองลงมา สอดคลองกบัผลการวจิยัของกรกช ภดูวง

(2549) และ Chughtai (2008) และสอดคลองกบับทความ

ของ Chay and Aryee (1999) ทีว่าพนกังานทีม่คีวามเกีย่ว

พันในการทำงานจะเชื่อวาเปาหมายของตนเองและเปา

หมายขององคการมีความสอดคลองกัน จึงเต็มใจที่

จะทมุเทเสยีสละทัง้แรงกายแรงใจใหกบังานแมวาจะตอง

เจอกบัความยากลำบาก ความไมสะดวกสบายกต็าม ซึง่

เปนการแสดงออกถึงพฤติกรรมความอดทนอดกลั้นตอ

ความยากลำบากอันเปนหนึ่งในองคประกอบของ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกขององคการ (Organ, 1988;

Podsakoff et al., 1997)

ความเกี่ยวพันในการทำงานดานการมีสวนเกี่ยว

ของในงานมคีวามสมัพนัธทางบวกกบัพฤตกิรรมการเปน

สมาชกิทีด่ขีององคการเชนกนั เนือ่งจากการทีบ่คุคลไดมี

สวนเกีย่วของในกจิกรรมตางๆ ขององคการทำใหบคุคล

รูสึกวาตนเองไดมีสวนรวมและมีความพึงพอใจที่ไดเปน

สวนหนึง่ในความสำเรจ็ของงานและองคการ (Lodahl and

Kejner, 1965) และตอบแทนความพึงพอใจนี้ดวยการ

แสดงออกถึงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ

(Cohen, 1999; 2000 cited in Chughtai, 2008) ซึง่ผลการ

วจิยันีส้อดคลองกบัผลการวจิยัของกรกช ภดูวง (2549)

และ Diefendorff et al. (2002)

นอกจากนี ้ความเกีย่วพนัในการทำงานดานความ

เชื่อในคุณคาของงานมีความสัมพันธทางบวกกับ

พฤตกิรรมการเปนสมาชกิทีด่ขีององคการ เนือ่งจากความ

เชือ่ในคณุคาของงานเปนคานยิมในงานของบคุคลทีท่ำให

เกิดความรูสึกวาตนเองมีคุณคา (Lodahl and Kejner,

1965) ซึง่ความคดิและความรสูกึของบคุคลเกีย่วกบังานนี้

มอีทิธพิลอยางมากตอพฤตกิรรมการเปนสมาชกิทีด่ขีอง

องคการ (Organ and Ryan, 1995 cited in Chughtai,

2008) จงึทำใหบคุคลทีม่คีวามเกีย่วพนัในการทำงานดาน

ความเชือ่ในคณุคาของงาน มกีารแสดงพฤตกิรรมการเปน

สมาชกิทีด่ขีององคการมากกวาบคุคลทีม่คีวามเชือ่ในคณุ

คาของงานนอย (Chughtai, 2008) ผลการวจิยันีส้อดคลอง

กบัผลการวจิยัของกรกช ภดูวง (2549)

จากผลการวิจัยที่พบวา ความเกี่ยวพันในการ

ทำงานทั้งโดยรวมและรายดานมีความสัมพันธทางบวก

กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ผูบริหาร

หรือผูที่เกี่ยวของจึงควรนำผลการวิจัยที่ไดมาปรับปรุง

และพฒันาพนกังานโดย ควรมกีารเปดโอกาสใหพนกังาน

มสีวนรวมในการบรหิารงานของตนเองมากขึน้ เชน การ

ใหพนักงานรวมกันนำความรู และประสบการณมาแลก

เปลี่ยนกัน เพื่อใหมีแนวทางที่หลากหลายในการแกไข

ปญหาและปรบัปรงุวธิกีารทำงาน และหากองคการนำขอ

เสนอแนะของพนกังานคนใดไปดำเนนิการ ควรประกาศ

ใหทกุคนทราบ รวมถงึยกยองหรอืใหรางวลัแกพนกังานที่

มคีวามเกีย่วพนัในการทำงานดเีดนในดานตางๆ เพือ่เปน

ขวญักำลงัใจในการปฏบิตังิาน และเกดิทศันคตทิีด่ตีองาน

อนัจะชวยเปนแรงผลกัดนัใหพนกังานมคีวามเกีย่วพนัใน

การทำงานเพิม่มากขึน้ และเปนแบบอยางใหกบัพนกังาน

คนอืน่ๆ ตอไป

สมมตฐิานที ่3 ผลการวจิยัพบวา ปจจยัทีส่ามารถ

รวมกันพยากรณพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ

องคการได คอื ความเกีย่วพนัในการทำงานดานความรบั

ผิดชอบตองาน ความไววางใจในหัวหนางานมิติความ

หวงใย และความเกี่ยวพันในการทำงานดานการมีสวน

เกีย่วของในงาน ซึง่สามารถรวมกนัพยากรณพฤตกิรรม

การเปนสมาชกิทีด่ขีององคการไดถงึรอยละ 47.9 (R2Adj

= .479, p? .01) โดยพบวาความเกีย่วพนัในการทำงาน

ด านความรับผิดชอบตองานสามารถพยากรณ

พฤตกิรรมการเปนสมาชกิทีด่ขีององคการไดดทีีส่ดุ สอด

คลองกบัผลการวจิยัของนกัวจิยัหลายทาน (กรกช ภดูวง,

2549; Diefendorff et al., 2002; Rotenberry and Moberg,

2007) เนือ่งจากบคุคลทีม่คีวามเกีย่วพนัในการทำงานดาน

ความรบัผดิชอบตองานจะซือ่สตัยตองาน ใหความสนใจ

และเอาใจใสงาน กลาเผชญิหนากบัสิง่ทีท่ำผดิพลาด ไม

หลกีเลีย่งงาน มคีวามพยายามในการปรบัปรงุและหาวธิี

การทำงานใหดขีึน้กวาเดมิ (Lodahl and Kejner, 1965)

สะทอนใหเห็นวานอกจากบุคคลจะปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนาที่แลวยังมีแนวโนมที่จะปฏิบัติงานใหดีขึ้น

(Mudrack, 2004 cited in Dimitriades, 2007: 476) เปน

พฤติกรรมที่บุคคลรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานที่ไมได

ระบุไวอยางเปนทางการ ซึ่งเปนการกระทำที่กอใหเกิด

การพฒันาในดานตางๆ ภายในองคการ (Organ, 1988

cited in Organ et al., 2006)

นอกจากนี้ความเกี่ยวพันในการทำงานดานการมี

สวนเกี่ยวของในงานก็สามารถพยากรณพฤติกรรมการ
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เปนสมาชกิทีด่ขีององคการได เนือ่งจากบคุคลทีม่คีวาม

เกีย่วพนัในการทำงานดานการมสีวนเกีย่วของในงานจะมี

ความรสูกึพงึพอใจทีต่นเองไดเปนสวนหนึง่ และไดมสีวน

รวมในการทำงานใหกับองคการประสบความสำเร็จ

(Lodahl and Kejner, 1965) จงึมแีนวโนมทีบ่คุคลจะให

ความสำคญักบักจิกรรมทีเ่กีย่วของกบังาน และยงัรสูกึวา

ตนเองมคีวามสามารถ จงึชอบทีจ่ะชวยเหลอืผอูืน่ในการ

ทำงาน (Holton and Russell, 1997 cited in Dimitriades,

2007: 476) ซึ่งลักษณะของบุคคลดังกลาวแสดงถึง

พฤตกิรรมการมสีวนรวมและการใหความชวยเหลอื ลวน

แลวแตเปนพฤติกรรมที่สอดคลองกับแนวคิดพฤติกรรม

การเปนสมาชกิทีด่ขีององคการ (Organ, 1988; Podsakoff

et al., 1997) ความเกีย่วพนัในการทำงานดานการมสีวน

เกี่ยวของในงานจึงสามารถพยากรณพฤติกรรมการเปน

สมาชิกที่ดีขององคการได สอดคลองกับผลการวิจัย

ของกรกช ภดูวง (2549) Diefendorff et al. (2002) และ

Rotenberry and Moberg (2007)

ในสวนความไววางใจในหวัหนางานมติคิวามหวงใย

สามารถพยากรณพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ

องคการไดเชนกนั จากแนวคดิของ Blau (1964 cited in

Konovsky and Pugh, 1994: 657) กลาววาความไววาง

ใจเปนพื้นฐานของสัมพันธภาพในการแลกเปลี่ยนทาง

สงัคม เมือ่บคุคลรสูกึเชือ่มัน่วาหวัหนางานใหความสนใจ

และหวงใยตอความผาสกุของตน ไมฉกฉวยผลประโยชน

อยางไมเปนธรรม สงเสรมิการเรยีนร ูเพิม่พนูทกัษะ และ

สนับสนุนทรัพยากรที่จำเปนในการทำงาน (Mishra,

1996) ก็จะสงผลใหความไววางใจถูกสรางขึ้น เพราะ

สมัพนัธภาพระหวางบคุคลไดรบัการพฒันา จงึมแีนวโนม

ใหบคุคลเตม็ใจมากขึน้ในการปฏบิตังิานทีเ่หนอืความคาด

หมาย (Rousseau and McLean Parks, 1993 cited in

Burke et al., 2007: 623-624) ในทางกลบักนั หากบคุคล

เชื่อวาหัวหนาของตนไมสามารถไววางใจไดอาจมีผลทำ

ใหผลการปฏิบัติงานลดลง (Mayer and Gavin, 1999

cited in Dirks and Skarlicki, 2004: 6) มเีพยีงพฤตกิรรม

การทำงานทีเ่ปนไปตามบทบาททีอ่งคการกำหนดไวเทา

นัน้ จากเหตผุลดงักลาวสะทอนใหเหน็วาทัง้สองตวัแปรนี้

มีความเกี่ยวของกัน ความไววางใจในหัวหนางานมิติ

ความหวงใยจึงสามารถพยากรณพฤติกรรมการเปน

สมาชิกที่ดีขององคการได สอดคลองกับผลการวิจัยใน

อดตีของสนุนัทา ศริะวงษธรรม (2545) และ Colquitt et

al. (2007)

จากผลการวิจัยที่พบวา ความเกี่ยวพันในการ

ทำงานดานความรบัผดิชอบตองาน ความไววางใจในหวั

หนางานมติคิวามหวงใย และความเกีย่วพนัในการทำงาน

ดานการมสีวนเกีย่วของในงาน สามารถรวมกนัพยากรณ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการได ดังนั้น

องคการจะตองใหความสำคญัในการสนบัสนนุทัง้ 3 ปจจยั

นี้ องคการควรสงเสริมความเกี่ยวพันในการทำงานดาน

ความรบัผดิชอบตองานเปนอนัดบัแรก เนือ่งจากสามารถ

พยากรณไดดทีีส่ดุ โดยการนำเอาความรบัผดิตองานมา

กำหนดเปนคานยิมรวมขององคการ และมกีารใหรางวลั

สำหรับผูที่มีความรับผิดชอบตองานดีเดน เพื่อแสดงให

เหน็วาองคการใหความสำคญักบัเรือ่งนี ้ฝกใหพนกังานมี

ความรับผิดชอบมากขึ้นโดยการมอบหมายงานที่พนัก

งานสามารถใชอำนาจตัดสินใจดวยตนเองในขอบเขตที่

เหมาะสม และตองมกีารตรวจสอบตดิตามผลงาน ควรสง

เสรมิความไววางใจในหวัหนางานมติคิวามหวงใย โดยวาง

แผนพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมตางๆ เพื่อพัฒนาการ

แสดงออกถึงความหวงใย และเอาใจใสพนักงาน เชน

การสรางความเปนมิตรเพื่อใหพนักงานกลาปรึกษาและ

ขอคำแนะนำ การถามไถทกุขสขุของพนกังานตามความ

เหมาะสม และควรสงเสริมความเกี่ยวพันในการทำงาน

ดานการมสีวนเกีย่วของในงาน โดยกำหนดมาตรการหรอื

ชองทางตางๆ ใหพนกังานไดมสีวนรวมในงาน เชน ใหมี

สวนรวมในการกำหนดมาตรฐานของงาน การตรวจสอบ

คณุภาพของงาน เปนตน และควรมกีารประชาสมัพนัธถงึ

วิธีการในการมีสวนรวม

สรุปผลการวิจัย
พนกังานระดบัปฏบิตักิารสวนใหญมรีะดบัความไว

วางใจในหัวหนางาน ความเกี่ยวพันในการทำงานและ

พฤตกิรรมการเปนสมาชกิทีด่ขีององคการอยใูนระดบัสงู

ในสวนของการศกึษาความสมัพนัธระหวางความไววางใจ

ในหัวหนางาน ความเกี่ยวพันในการทำงาน และ

พฤตกิรรมการเปนสมาชกิทีด่ขีององคการพบวาความไว

วางใจในหวัหนางานโดยรวมและรายมติ ิและความเกีย่ว

พนัในการทำงานทัง้โดยรวมและรายดานมคีวามสมัพนัธ

ทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
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อยางมนียัสำคญัทางสถติ ิซึง่เปนไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้

ไว และพบวาตัวแปรที่สามารถรวมกันพยากรณ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการไดดีที่สุดคือ

ความเกีย่วพนัในการทำงานดานความรบัผดิชอบตองาน

รองลงมาคอืความไววางใจในหวัหนางานมติคิวามหวงใย

ซึ่งมีอำนาจพยากรณใกลเคียงกับความเกี่ยวพันในการ

ทำงานดานการมสีวนเกีย่วของในงาน

ขอเสนอแนะสำหรบัการวจิยัครัง้ตอไป
เพือ่พจิารณาถงึตวัแปรอืน่ๆ ทีอ่าจมสีวนชวยสนบั

สนุนใหพนักงานเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ

องคการในระยะยาว จึงควรทำการศึกษาตัวแปรอื่นที่มี

ผลตอพฤตกิรรมการเปนสมาชกิทีด่ขีององคการ โดยอาจ

ศึกษาตัวแปรที่มีผลทางตรง เชน ความไววางใจใน

องคการ การสนบัสนนุจากองคการ เปนตน หรอืศกึษาใน

รูปแบบของตัวแปรสงผาน โดยศึกษาปจจัยที่กอใหเกิด

ความไววางใจในหวัหนางาน เชน การรบัรคูวามยตุธิรรม

การลดขนาดองคการ เปนตน และการศกึษาปจจยัทีก่อให

เกดิความเกีย่วพนัในการทำงาน เชน ความเชือ่ในอำนาจ

ควบคุมตน การใหขอมูลปอนกลับ การเสริมสรางพลัง

อำนาจในงาน คณุลกัษณะของงาน เปนตน

ควรทำการศึกษาความไววางใจในหัวหนางาน

ความเกี่ยวพันในการทำงานและพฤติกรรมการเปน

สมาชกิทีด่ขีององคการกบัประชากรกลมุอืน่ๆ เชน หนวย

งานเอกชนในกลมุธรุกจิตางๆ หนวยงานราชการ เปนตน

เพื่อนำผลการศึกษาไปใชประโยชนไดอยางเหมาะสม
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Abstract
This study has two main objectives : to study factors and reasons leading to mistress behavior of

college girls, and to propose solutions to the problems. The study employs qualitative methodology by in-

depth interview.  Key informants were selected based on purposive sampling. They included ten college girls

with mistress behavior, studying at public or private universities in Bangkok and the suburbs, as well as six

stakeholders. The information obtained was analyzed using content analysis.

The study revealed that factors  relevant to the establishment of the mistress behavior of the college

girls were family background, i.e. financial status, parent status, raising methods, pesonality, trait, income,

and accommodations during college studies; love and marriage experience; and mutually reciprocal factors.

The main reasons that brought these girls to conduct such mistress behavior included migration, friend circles,

curiosity to gain life experience, middlemen, well-paid part-time job, fashions, desire for love and psychologi-

cal dependence, as well as love and emotional tie. Methods or processes to enter this field were through a

middleman and by direct contact.

As for the solutions to counter mistress behavior of college girls' problem, the basis of balanced and

sustainable life development should be established. That is, 1.to build mental, cultural and social immunity.

Moreover, human resources of all ages should be developed through knowledge transferring and practical

seminars. 2.This can be done by developing Ministry of Education's compulsory subjects regarding family

studies and sexual equality. 3.Young citizens should be given an opportunity to be actively involved in social

development. 4.Media reform should be taken place so that the media seriously help solve social problems.

บทคัดยอ
การศกึษานี ้มวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาปจจยัองคประกอบและสาเหตกุารเกดิพฤตกิรรมเดก็ปา/เดก็เสีย่ ของนกั

ศกึษาหญงิ นำสกูารเกดิปรากฏการณ รวมทัง้การศกึษาหาขอเสนอแนะแนวทางการจดัการปญหาพฤตกิรรมเดก็ปา/

เดก็เสีย่ ของนกัศกึษาหญงิแบบเชงิรกุ เปนการวจิยัเชงิคณุภาพ โดยการใชวธิกีารสมัภาษณเชงิลกึ เครือ่งมอืคอืแบบ

สมัภาษณ ผใูหขอมลูสำคญัมกีารคดัเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง คอื นกัศกึษาหญงิทีม่พีฤตกิรรมเดก็ปา/เดก็เสีย่ ศกึษา

อยสูถาบนัอดุมศกึษาภาครฐัหรอืภาคเอกชนเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล จำนวน 10 ราย  และผมูสีวนไดสวน

เสยีในสงัคม/ผมูสีวนเกีย่วของ จำนวน 6 ทาน วเิคราะหขอมลูดวยการวเิคราะหเชงิเนือ้หา

ผลการศึกษาพบวาปจจัยองคประกอบที่เกี่ยวของการเกิดพฤติกรรมเด็กปา/เด็กเสี่ยของนักศึกษาหญิง คือ

ปจจยัภมูหิลงัของครอบครวั ไดแก ฐานะทางเศรษฐกจิ   สถานภาพพอแม  การเลีย้งด ู บคุลกิภาพ อปุนสิยั  รายได
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บทนำ
ภายใตสภาวะสังคมพลวัตรที่ถูกหลอหลอมดวย

ระบบการบรโิภควตัถนุยิมเดก็เยาวชน (อปุทาน) ภาคการ

ศึกษาถูกชักจูงเขาสูการคาบริการทางเพศมากขึ้น ซึ่ง

ระบบตัวกลางผูจัดหาไดมีการพัฒนารูปแบบวิธีการที่

ซับซอนเพื่อหลีกเลี่ยงกฏหมายการปราบปรามการคา

บรกิารทางเพศ โดยการใชสิง่เราจงูใจทางสงัคมหลอกลอ

เขามา (ศริพิร สะโครบาเนค และคณะ ,2546, หนา ข-ค)

ซึง่หนึง่ในรปูแบบนัน้ คอื การมพีฤตกิรรมคาบรกิารทาง

เพศทีเ่รยีกวา เดก็เสีย่เลีย้งหรอืเดก็ปา/เดก็เสีย่ (อมรวชิช

นาครทรรพและจฬุากรณ มาเสถยีรพงศ, 2550, หนา18)

มลีกัษณะเพือ่นคนูอนกึง่สถานภาพเมยีนอยเมยีเกบ็แบบ

ประจำบคุคล โดยพบวาตัง้แตป พ.ศ.2545 เปนตนมา มี

นกัศกึษาหญงิทีค่าบรกิารทางเพศแบบแอบแฝงหนัเหเขา

สูการเปนเมียเก็บหรือเด็กปา/เด็กเสี่ยมากขึ้น อันเปน

ผลมาจากมาตรการจับกุมของเจาหนาที่รัฐเรื่องโสเภณี

เด็ก รวมถึงความเขมขนของนโยบายจัดระเบียบสังคม

(ฮอตนวิส, ออนไลน, 2545, 13ธนัวาคม) นอกจากนีน้กั

ศึกษาหญิงที่ครอบครัวประสบปญหาทางเศรษฐกิจจาก

ภาวะวกิฤตติมยำกงุ พ.ศ.2540 ตองการแบงเบาภาระชวย

เหลอืครอบครวัดวยการทำงานอาชพีเสรมิพเิศษ เชน สาว

นั่งดริ๊งค สาวเชียรเบียร ตามสถานบันเทิงหรูของกรุง

เทพมหานคร  ทำใหไดมโีอกาสพบกลมุปา/เสีย่ทีเ่ขามา

หาความสำราญ หลายรายไดรับการติดตอเขาสูสถาน

ภาพเด็กปา/เด็กเสี่ย หรือเด็กเสี่ยเลี้ยง (สมประสงค

พระสจุนัทรทพิย และ อญัชล ี  ปยะตานนท, 2544)

ปญหาพฤตกิรรมเดก็ปา/เดก็เสีย่ของนกัศกึษาหญงิ

ซึง่เปนพฤตกิรรมทางเพศทีไ่มพงึประสงคของเยาวชน ได

มกีารขยายขอบขายปญหาสสูงัคมในระดบักลมุคนอยาง

มีนัยสำคัญ มีการจัดการรวมตัวเปนกลุมกอนแฝงอยูใน

สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน   สราง

ผลกระทบดานศลีธรรม คณุธรรม จรยิธรรม ตอสถาบนั

ตางๆ ในสงัคมทีเ่กีย่วของกบัปญหา โดยเฉพาะสถาบนั

ครอบครวั สถาบนัการศกึษา  ดงัขาวทีป่รากฏตามสือ่สาร

มวลชนพ.ศ.2550 (มตชินรายสปัดาห, 2550,หนา13) ซึง่

สภาพปญหาเสมอืนคลืน่ใตน้ำทวคีวามรนุแรงขึน้อยางตอ

เนือ่ง ผศูกึษาเลง็เหน็ความสำคญัของปญหานี ้จงึประสงค

ทีจ่ะศกึษาหาขอเทจ็จรงิการเกดิปรากฏการณพฤตกิรรม

เด็กปา/เด็กเสี่ยของนักศึกษาหญิง มีปจจัยและสาเหตุ

อะไรเปนองคประกอบ รวมถึงการสรรหาขอเสนอแนะ

แนวทาง การจัดการแกไขปญหาพฤติกรรมเด็กปา/เด็ก

เสีย่ของนกัศกึษาหญงิแบบเชงิรกุ ดวยการรวบรวมความ

คดิเหน็ของบคุคลทีอ่ยใูนบรบิทแวดลอมสงัคมเดยีวกนั คอื

ผมูสีวนไดเสยีในสงัคมและ ผเูกีย่วของกบัปญหา เพือ่จดั

ทำเปนขอเสนอแนะเชงินโยบายการจดัการปญหาฯ

วตัถปุระสงคของการวจิยั

1.  เพื่อศึกษาปจจัย และสาเหตุสำคัญ การเกิด

พฤติกรรมเด็กปา/เด็กเสี่ยของนักศึกษาหญิง นำสู

ปรากฏการณพฤติกรรมเด็กปา/เด็กเสี่ย ของนักศึกษา

หญงิ

2. ศึกษาหาขอเสนอแนะ แนวทาง การจัดการ

ปญหาพฤตกิรรมเดก็ปา/เดก็เสีย่ของนกัศกึ ษาหญงิแบบ

เชงิรกุ

นิยามศัพทเฉพาะ

"พฤติกรรมเด็กปา/เด็กเสี่ยของนักศึกษาหญิง"

หมายถึง พัฒนาการของการคาบริการทางเพศอีกรูป

และการพกัอาศยัระหวางศกึษา   ปจจยัดานประสบการณความรกัและการแตงงาน   ปจจยัดานผลประโยชนตางตอบ

แทน   สวนสาเหตสุำคญัทีช่กันำเขาสวูงการเดก็ปา/เดก็เสีย่ ไดแก การยายถิน่ อทิธพิลกลมุเพือ่น และการคบเพือ่น

เชน เพือ่นนกัศกึษาหญงิเดก็ปา/เดก็เสีย่ ความอยากรอูยากเหน็อยากทดลอง  อาชพีทีห่ารายไดเสรมิพเิศษ   การสราง

กระแสความนยิมในกลมุสงัคม     ตองการความรกัความอบอนุทีพ่ึง่พกัพงิทางใจ และความรกั ความผกูพนัทางอารมณ

สวนวถิหีรอืขบวนการทีน่ำสวูงการนี ้คอื การผานระบบการจดัหาของตวักลาง เชน เพือ่นเดก็ปา/เดก็เสีย่และเพือ่นที่

มีอาชีพแฝงเปนนายหนาเปนผูชักนำ และการติดตอโดยตรง  ในสวนของการศึกษาแนวทางการจัดการปญหาพฤติ

กรรมเดก็ปา/เดก็เสีย่ มดีงันี ้1.มงุเนนการสรางพืน้ฐานดานคณุภาพชวีติอยางมดีลุยภาพยัง่ยนื ไดแก การสรางภมูคิมุ

กนัทางจติใจ วฒันธรรมสงัคม 2.การมงุพฒันาทรพัยากรมนษุยในทกุชวงอาย ุโดยการขบัเคลือ่นดานองคความรแูละ

อบรมเชงิปฏบิตักิารดวยการสรางหลกัสตูรภาคบงัคบัของโอกาสเดก็เยาวชนไดแสดงออกตอการมสีวนรวมพฒันาสงัคม

3. การปฏริปูสือ่ใหมสีวนแกไขปญหาสงัคมอยางจรงิจงั
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แบบหนึง่ ทีม่ลีกัษณะคลายกบัเพือ่นคนูอน (mate and

companion) ปราศจากความรกั กึง่สถานภาพเมยีนอย

เมยีเกบ็ มรีะยะเวลาการอยรูวมกนัไมแนนอนภายใตขอ

ตกลงแลกเปลี่ยนผลประโยชนตางตอบแทนซึ่งกันและ

กนั มทีัง้รปูแบบทีอ่ปุถมัภเลีย้งด ูหรอืใหบรกิารทางเพศ

ประจำบุคคล

การจัดการปญหาพฤติกรรมเด็กปา/เด็กเสี่ยแบบ

เชงิรกุ หมายถงึ การศกึษาหาขอเสนอแนะแนวทางเลอืก

การปองกันแกไขปญหาแบบเขาถึงปจจัยตนเหตุ

(Approach/Proactive) เพือ่สะกดักัน้ จำกดัขอบ เขตระดบั

ความรุนแรงของปญหา ซึ่งปจจุบันอยูระดับเฉพาะกลุม

สังคม มิใหแพรขยายลุกลามดวยการเกิดลัทธิเอาอยาง

การเลียนแบบ (Imitation) เปนเด็กปา/เด็กเสี่ยของนัก

ศึกษาหญิง กระจายตัวในวงกวางนำสูระดับมหภาค

ปญหาสาธารณะยากเกนิกวาจะแกไขควบคมุปองกนั

กรอบแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วของ

การศกึษาวจิยัครัง้นี ้ใชกรอบแนวคดิการวจิยัดวย

หลักบูรณาการศาสตรแบบสหวิทยาการ (Multidis-

ciplinary) ประกอบดวยศาสตรทางดานทรพัยากรมนษุย

สงัคมวทิยา พฤตกิรรมศาสตร   และรฐัประศาสนศาสตร

ทฤษฎีหลักใชเปนแผนที่นำทาง (roadmap) การศึกษา

แนวทางการจดัการปองกนัแก ไขปญหาพฤตกิรรมเดก็ปา

/เด็กเสี่ยของนักศึกษาหญิงแบบเชิงรุก คือ แนวคิดขั้น

ตอนกระบวนการแกไขปญหาของ Hawlett and Ramesh

(1995) (ธนัยวฒัน รตันสคั, 2546) ตองเริม่จากกระบวน

การศึกษาสภาพปญหา ปจจัยองคประกอบสาเหตุการ

เกิดพฤติกรรมเด็กปา / เด็กเสี่ย  จนนำสูการเกิด

ปรากฏการณ และการสรรหาแนวทางเลือกที่เปนไปได

สำหรบัทีจ่ะสลายปญหา (proposal of solution) แบบเชงิ

รุก  ใชหลักการแนวคิดทฤษฏิการสรางนโยบาย

สาธารณะตามบรบิทแวดลอมของ McCool (1995) โดย

การสรรหาความคิดเห็นขอเสนอแนะแนวทางเลือกการ

จดัการปญหาจากผมูสีวนรวมในบรบิทแวดลอมของการ

เกดิปญหา คอื พกัอาศยัในเขตกรงุเทพมหานคร และหรอื

ปรมิณฑล ไดแก ผมูสีวนไดสวนเสยีในสงัคม (stakehold-

ers) ทีม่าจากหลายแหลงสาขาอาชพี คอื ผทูีม่าจากหนวย

งานภาครฐัมหีนาทีด่แูลจดัการปญหาดานวฒันธรรม คณุ

ธรรมจรยิธรรมนกัวชิาการ (governmententities) ผทูีไ่ม

ไดมาจากภาครฐั (non-government entities) เชน องคกร

อสิระทีด่แูลดานผหูญงิและการสงัคมสงเคราะห รวมถงึผู

สมัผสัเกีย่วของกบัปญหาโดยตรง คอื นกัศกึษาหญงิทีม่ี

พฤตกิรรมเดก็ปา/เดก็เสีย่ โดยมทีฤษฎรีองรบัทีใ่ชอธบิาย

ความสมัพนัธขององคประกอบ เหตปุจจยัจนนำสบูรบิท

การเกิดปรากฏการณพฤติกรรมเด็กปา/เด็กเสี่ยของนัก

ศกึษาหญงิ ไดแก แนวคดิ พฒันาการของวยัรนุตอนปลาย

สูวัยผูใหญตอนตน  ทฤษฎีการคบหาสมาคมที่แตกตาง

(Differential Association Theory) ของเอ็ดวิน

ซัทเธอรแลนด ทฤษฎีปริวรรตินิยมหรือการแลกเปลี่ยน

(ผลประโยชนตางตอบแทน) ระดบับคุคล (Individualis-

tic Exchange Theory) ทฤษฎกีารปฏสิงัสรรคสญัลกัษณ

( Symbolic  Interactionism) ทฤษฎพีฤตกิรรมเบีย่งเบน

และการประทบัตรา (Deviant Behavior and Labelling

Theory) ทฤษฎีการผุดบังเกิดปรากฏการณการเปลี่ยน

แปลงของกลุมสังคม (The Emergence Theory) ของ

Steven Johnson (ค.ศ.2000)

ผลงานการศกึษาวจิยัในประเทศไทยเกีย่วกบัเรือ่ง

พฤตกิรรมเดก็ปา/เดก็เสีย่ของนกัศกึษาหญงิโดยตรงยงัไม

มกีารศกึษาเปนหลกัฐานเดนชดั จะพบบางสอดแทรกอยู

ในพฤติกรรมทางเพศที่ไมพึงประ สงคของเยาวชนซึ่ง

สถาบนัรามจติต ิ(2550) ใหความหมายวา "เดก็เสีย่เลีย้ง"

เปนรปูแบบคาบรกิารทางเพศของเยาวชนอกีรปูแบบหนึง่

(อมรวิชช นาครทรรพ และจุฬากรณ มาเสถียรพงศ,

2550)   สวน สมประสงค พระสุจันทรทิพย และอัญชลี

ปยะตานนท (2544) ศกึษาเกีย่วกบัการคาบรกิารทางเพศ

ของนกัศกึษาหญงิ พบวา นกัศกึษาหญงิเดก็เสีย่เลีย้ง เปน

ผลมาจากนกัศกึษาหญงิเขาไปทำงานเพือ่หารายไดพเิศษ

ชวยเหลือครอบครัวหลังประสบมรสุมทางเศรษฐกิจ ป

พ.ศ.2540 ในสถานบนัเทงิหรขูองกรงุเทพมหานคร เชน

สาวนัง่ดริง๊ค สาวเชยีรเบยีร  ไดรบัความสนใจจากนกัเทีย่ว

ยามราตรทีีเ่รยีกวาปา/เสีย่ มกีารตดิตอทาบทามโดยตรง

เขาสูการเปนเด็กปา/เด็กเสี่ยหรือเด็กเสี่ยเลี้ยง โดยมี

ผลประโยชนตางตอบแทนที่ไดรับคือรายไดตอเดือน

40,000 - 50,000 บาท พรอมสถานทีพ่กัอาศยั  รถยนต

นั่งสวนบุคคล  บางรายไดรับการสงเสียคาเลาเรียนใน

สถาบนัอดุมศกึษาภาคเอกชนทีม่ชีือ่เสยีง คาเลาเรยีนแพง

เปนตน

ดานผลการศกึษาในตางประเทศ Sarah Bridges
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and Gladiana McMahon (2003) นกัวชิาการ และนกั

จติวทิยาชาวองักฤษ ไดศกึษาเรือ่งพฤตกิรรมการเปนเมยี

เกบ็ยคุใหมของสาวองักฤษ (A Very Modern Mistress)

ดวยวธิกีารสมัภาษณ พบวา ผหูญงิวยัทำงานนยิมเปนเมยี

เกบ็ (mistress) ชายทีม่พีนัธะทางครอบครวัแลว  ลกัษณะ

พฤติกรรมเมียเก็บคลายเพื่อนคูนอนแบบประจำบุคคล

ชัว่คราว (mate and companion) ไมผกูพนัสถานภาพ ไม

มกีารเลีย้งดอูปุถมัภ  นกัวจิยัใหทศันะพฤตกิรรมนี ้มรีปู

แบบคลายโสเภณชีัน้สงู (courtesan)ในยคุศตวรรษที1่6

(Telegraph Magazine,2007) สำหรบัประเทศจนีจากการ

เปดเผยของ David  Foo (2007 ) กลาวถงึ การหลัง่ไหล

ของสาววยัรนุจนีทีม่ฐีานะยากจน การศกึษานอยจากใน

เมืองและชนบทเขตมณฑลตางๆ ของประเทศแหสมัคร

เปนเมียนอย/เมียเก็บ (mistress) ผูมีฐานะดีหรือ

ขาราชการชัน้ผใูหญ นกัธรุกจิไตหวนั นกัธรุกจิฮองกง

ชาวจีนเรียกสาวเหลานี้วา "Emai" อุบัติการนี้พบมาก

บรเิวณเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคใต ทีเ่มอืงเซนิเจิน้ เมอืง

ธรุกจิคบัคัง่ เชน เชีย่งไฮ ปกกิง่ กวางเจา สอดคลองกบั

ผลงานวจิยัของ Graeme Lang and Josephine  Smart

(2002) เรือ่ง Migration  and The Second Wife in South

China โดยพบวาระบบตวักลางผจูดัหามบีทบาทในธรุกรรม

นี้สูง เชน มีการเผยแพรโฆษณาแบบโปเปลือยผานสื่อ

ออนไลน ซึง่พฤตกิรรมเหลานี ้Jessie Tao นกัสงัคมวทิยา

แหง Municipal Academy of Social Science ของจนี ให

สมญาบคุคลทีใ่ชรปูแบบการดำเนนิชวีติเชนนีว้า "Deca-

dent Lifestyle"ซึ่งสงผลโดยตรงตอภาพลักษณ ดาน

คณุธรรม จรยิธรรม ศลีธรรม ขนบธรรม เนยีมประเพณี

ของสงัคมชาวจนีตกต่ำลง  Emais เหลานีร้วมตวักนัสราง

วฒันธรรมยอย (Subculture) ของกลมุ เชน มขีอตกลงรวม

กันในการตอรองผลประโยชนตางตอบแทนจากลูกคา

(Liaoning Chang, 2007)

วิธีการศึกษา
1. การดำเนนิวจิยั

การวจิยัครัง้นีเ้ปนการวจิยัเชงิคณุภาพ แบงวธิกีาร

ดำเนนิวจิยัเปน 2 สวน คอื

1) การทำความเขาใจองคประกอบ สาเหตุปจจัย

การเกิดพฤติกรรมเด็กปา/เด็กเสี่ยของนักศึกษาหญิง

จนนำสูบริบทปรากฏการณพฤติกรรมเด็กปา/เด็กเสี่ย

ดวยการสมัภาษณเชงิลกึอยางไมเปนทางการพรอมแบบ

สมัภาษณ กลมุตวัอยางผใูหขอมลูสำคญัทีค่ดัเลอืกแบบ

เฉพาะเจาะจง คอื นกัศกึษาหญงิทีม่พีฤต ิกรรมเดก็ปา/

เด็กเสี่ยจำนวน10ราย ศึกษาระดับปริญญาตรีอยูใน

สถาบันอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล

ขอบเขตเนื้อหาประกอบดวยปจจัยภูมิหลังและสถานะ

ทางเศรษฐกจิของครอบครวั   ประสบการณดานความรกั

และการแตงงาน (เพศสัมพันธ) ปจจัยมูลเหตุสำคัญที่

ทำใหนกัศกึษาหญงิมพีฤตกิรรมเปนเดก็ปา/เดก็เสีย่ วถิี

ทาง/ขบวนการที่นำเขาสูการสถานภาพเด็กปา/เด็กเสี่ย

ผลประโยชนตางตอบแทนที่ไดรับ ผลการเรียนระหวาง

ดำรงสถานภาพเด็กปา/เด็กเสี่ย การดำเนินชีวิตปญหา

อุปสรรคระยะเวลาในการอยูกับปา/เสี่ย มุมมองแนวคิด

ตอการเปนเดก็ปา/เดก็เสีย่ในปจจบุนัและอนาคต

ขบวนการเขาถึงแหลงขอมูลคนสำคัญ นักศึกษา

หญิงเด็กปา/เด็กเสี่ยมีกลไกสลับซับซอน ตองใชการ

ประสานงานแบบเครือขายดวยวิธีการใชความสัมพันธ

สวนบคุคลกบัขบวนการหาเดก็ใหนาย บรษิทัจดัหาพรติตี้

บรษิทัออรแกนไนเซอรจดังานอเีวนต ชางแตงหนาประจำ

ตวันางแบบ พรติตี ้กลมุเพือ่นนกัศกึษาหญงิเดก็ปา/เดก็

เสี่ยผูใหขอมูลคนสำคัญโดยมีเงื่อนไข ขอตกลงรวมกัน

ระหวางทมีงานทีศ่กึษากบัเครอืขายผปูระสานงานรวมถงึ

ผใูหขอมลูสำคญั และปา/เสีย่ของตนดวยการปดความลบั

เปนทอดๆ หามมใิหผอูืน่เขาฟงการสมัภาษณ หามถาย

รูป  ตองสัมภาษณในที่ลับตา ในการสัมภาษณทุกครั้ง

หากขอมลูใดไมตองการมหีลกัฐานการบนัทกึเสยีง ขอให

จดบนัทกึลงในสมดุตามคำบอกเลา หลงัจบการสมัภาษณ

ขอฟงคลปิเสยีง ถาสวนใดไมพงึพอใจ ขอลบในสวนนัน้

ออกได กรณีที่ทีมงานศึกษาตองการขอมูลเพื่อความ

สมบูรณเพิ่มเติม สามารถโทรศัพทถาม

2) การศกึษาแนวทางการจดัการปญหาพฤตกิรรม

เดก็ปา/เดก็เสีย่ของนกัศกึษาหญงิแบบเชงิรกุ เพือ่จดัทำขอ

เสนอแนะเชงินโยบาย วธิกีารวจิยัโดยการสมัภาษณเชงิ

ลกึอยางเปนทางการดวยแบบสมัภาษณ  กลมุตวัอยางผู

ใหขอมลูคนสำคญัมกีารคดัเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง จาก

ผมูสีวนไดสวนเสยีในสงัคมจำนวน 6 ทาน ไดแก 1.นกั

วชิาการผเูชีย่วชาญงานวจิยัดานสงัคมวทิยาและประ ชากร

2.ผเูชีย่วชาญดานการดแูลปญหาเดก็เยาวชนสตรใีนสงัคม

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  3. องคกร
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อสิระทีด่แูลดานผหูญงิ คอืมลูนธิเิพือ่นหญงิ 4. ผอูำนวย -

การกลุมเฝาระวังกระทรวงวัฒนธรรม 5. ผูอำนวยการ

ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรมสำนัก

งานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)

สำนกันายกรฐั มนตร ี 6.ผปูกครองนกัศกึษาหญงิทีไ่มได

มีพฤติกรรมเปนเด็กปา/เด็กเสี่ย กำลังศึกษาในสถาบัน

การศกึษาภาครฐัเขตกรงุเทพมหานคร และผเูกีย่วของกบั

ปญหา คอื กลมุตวัอยางนกัศกึษาหญงิเดก็ปา/เดก็เสีย่ขาง

ตน

ขอบเขตพื้นที่การศึกษาผูใหขอมูลสำคัญทั้งหมด

พักอาศยัอยใูนเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ระยะ

เวลาการศกึษาวจิยั ตัง้แตเดอืนมกราคม พ.ศ.2551 ถงึ

เดอืนมกราคม พ.ศ.2552 รวมระยะเวลา 13 เดอืน

2. การวเิคราะหขอมลู

มีขั้นตอนดังนี้

1. การตรวจสอบความถกูตองและความนาเชือ่ถอื

ของขอมูล  มีการตรวจสอบวิเคราะหขอมูลเปนระยะ

ระหวางการเก็บรวบรวมขอมูล หากสวนใดไมสมบูรณ

จะทำการสมัภาษณเพิม่เตมิ การตรวจสอบความถกูตอง

ความนาเชื่อถือของขอมูลโดยผูใหขอมูลคนสำคัญแตละ

บคุคล ถามสีวนใดไมเหมาะสมผศูกึษาจะนำมาปรบัปรงุ

แกไขจนกวาผูใหขอมูลสำคัญลงลายมือชื่อยืนยันรับรอง

ความถูกตอง และความนาเชื่อถือของขอมูล 2.การ

วเิคราะหขอมลูใชการวเิคราะหเนือ้หา (Content Analy-

sis) เรียงตามวัตถุประสงคจากการเก็บรวบรวมขอมูล

ภาคสนาม  3. การนำเสนอขอมลูรปูแบบการบรรยายเชงิ

พรรณา

3. ขอพจิารณาทางดานจรยิธรรม

งานวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการจัดการปญหา

พฤติกรรมเดก็ปา/เดก็เสีย่ของนกัศกึษาหญงิ  เปนประเดน็

ละเอียดออนตอความรูสึกของผูใหขอมูลสำคัญ คือ นัก

ศกึษาหญงิทีม่พีฤตกิรรมเดก็ปา/เดก็เสีย่ ซึง่มอีายรุะหวาง

วยัรนุตอนปลายสวูยัผใูหญตอนตน ดงันัน้ ผวูจิยัจึงตอง

ระวงัดานกฏหมายเดก็เยาวชน ทีอ่าจละเมดิสทิธทิางกฏ

หมาย  ผวูจิยัจงึปกปดความลบัของผใูหขอมลูสำคญัโดย

การไมเปดเผยชือ่ มกีารเกบ็แฟมขอมลูไวเปนอยางดแีละ

ผานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมจากวิทยาลัย

บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เม่ือเดือนมีนาคม

พ.ศ.2551

ผลการวิจัย
ผลการศกึษาแบงออกเปน 2 สวน คอื สวนที ่  1

ปจจยัองคประกอบและสาเหตกุารเกดิพฤตกิรรมเดก็ปา/

เดก็เสีย่ของนกัศกึษาหญงินำสปูรากฏการณ สวนที ่2  ขอ

เสนอแนะแนวทางการจัดการปญหาพฤติกรรมเด็กปา/

เดก็เสีย่ของนกัศกึษาหญงิแบบเชงิรกุ  โดยมรีายละเอยีด

ดงันี้

I. ปจจยัองคประกอบและสาเหตกุารเกดิพฤติ

กรรมเด็กปา /เด็กเสี่ย  ของนักศึกษาหญิงนำสู

ปรากฏการณพฤตกิรรมเดก็ปา/เดก็เสีย่ของนกัศกึษา

หญิง

ผลการศึกษาวิจัยลักษณะนักศึกษาหญิงที่มีพฤติ

กรรมเด็กปา/เด็กเสี่ย ผูใหขอมูลสำคัญจำนวน 10ราย

พบวาทั้งหมดมาจากสายศิลปศาสตรโดยมีสัดสวนที่มา

ของสถาบันอุดมศึกษาตนสังกัด ภาคเอกชน : ภาครัฐ

ระบบปด : สถาบนัราชภฏั คอื 6 : 2 : 2  สถานทีต่ัง้ของ

สถาบันการศึกษาอยูในเขตกรุงเทพมหานคร : เขต

ปรมิณฑลมสีดัสวน 7 : 3 ปจจบุนัมอีายรุะหวาง 19 - 25

ป สวนใหญมอีายรุะหวาง 20 -23 ป เขาวงการเดก็ปา/เดก็

เสีย่ครัง้แรกมอีายเุริม่ตนนอยทีส่ดุ คอื 15 ป กำลงัศกึษา

อยรูะบบการศกึษานอกโรง เรยีน ป พ.ศ.2545  ตามดวย

อาย ุ17 ป กำลงัศกึษาอยรูะดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่6 สาย

สามญัป พ.ศ.2545 และอาย1ุ8 ป กำลงัศกึษาอยรูะดบั

อดุมศกึษาชัน้ปที ่1 เทอมสองป พ.ศ.2548 โดยชวงอายุ

และป ทีเ่ขาวงการเดก็ปา/เดก็เสีย่มากทีส่ดุคอื อาย1ุ9 และ

20ปจำนวน ทีเ่ทากนัซึง่อยปู พ.ศ.2550 ระดบัการศกึษา

ที่เขาสูวงการเด็กปา/เด็กเสี่ยมากที่สุด คือชั้นปที่1เทอม

สอง  รองลงมาชัน้ปที ่3 และระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

ตามลำดับ โดยมีสัดสวนการผานประสบการณชีวิตเด็ก

ปา/เดก็เสีย่มากกวา 2 - 3 ราย : 1 ราย  ประมาณ 4 : 6

ลักษณะขอมูลปา/เสี่ยของกลุมตัวอยางนักศึกษา

หญงิผใูหขอมลูคนสำคญัทัง้10ราย พบวา อาชพีของปา/

เสีย่ ทีช่ืน่ชอบการมนีกัศกึษาหญงิเดก็ปา/เดก็เสีย่ประเภท

อปุถมัภเลีย้งด ูในรปูแบบเพือ่นคนูอน กึง่สถานภาพเมยี

นอยเมียเก็บ คือ นักธุรกิจระดับผูบริหารและเจาของ

กจิการจำนวนมากทีส่ดุ  มเีพยีงสวนนอยทีม่าจากอาชพี
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ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ โดยชวงอายุของปา/เสี่ยอยู

ระหวาง 40-65 ป พบมากอายรุะหวาง 40-50 ป

สำหรบัผลการศกึษาปจจยัองคประกอบและสาเหตุ

การเกดิพฤตกิรรมเดก็ปา/เดก็เสีย่ของนกัศกึ ษาหญงินำสู

ปรากฏการณ   มดีงันี้

1. ปจจัยดานภูมิหลังของครอบครัวฐานะทาง

เศรษฐกิจ การเลี้ยงดูอุปนิสัย และการพักอาศัยระหวาง

การศึกษาแตละบุคคล กลุมตัวอยางสวนใหญภูมิลำเนา

เดิมอยูตางจังหวัด มีจำนวนนอยอยูในเขตกรุงเทพมหา

นครรอบนอกทุกรายไดยายจากถิ่นบานเดิม เขามาอยู

เพยีงลำพงัหรอือยกูบัเพือ่นทีห่อพกั  บาน พกั และ คอน

โดมิเนียม เพื่อความสะดวกตอการเดินทางมายังสถาน

ศกึษา

1.1 ลกัษณะของครอบครวั สวนใหญเปนครอบ

ครวัเดีย่วมบีตุรประมาณ1-3 คน จำนวนนอยทีเ่ปนครอบ

ครวัขยาย มบีตุร 5 คน โดยลำดบั บตุรทีเ่ขาสวูงการฯ มาก

ทีส่ดุ คอื บตุรคนสดุทอง และบตุรคนเดยีว รองลงมาคอื

บุตรคนกลาง สัมพันธภาพพอแมสวนใหญยังคงอยูดวย

กนั มเีพยีงสวนนอยทีพ่อแมหยาราง โดยแมเปนผเูลีย้ง

ดเูพยีงลำพงั ฐานะยากจน อาชพีของครอบครวั สวนใหญ

ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว รองลงมาอาชีพรับจางและ

อาชีพขาราชการ  ฐานะทางเศรษฐกิจสวนใหญอยูใน

ระดบัด ี รองลงมาระดบัยากจนและระดบัปานกลาง ราย

ไดของครอบครวัตอเดอืน 15,000 - 600,000 บาท

1.2 การเลีย้งด ูครอบครวัเดีย่วทีพ่อแมอยดูวยกนั

ฐานะทางเศรษฐกิจดี โดยทั่วไปเลี้ยงดูแบบตามใจและ

ประชาธปิไตย สงเสรมิความสะดวกสบายดานการบรโิภค

วัตถุนิยมใชสินคาดีราคาแพง การใชจายคอนขาง

ฟมุเฟอย   สงผลใหตวัอยางกลมุนีม้บีคุลกิภาพ  เชือ่มัน่

ตนเอง กลาคดิตดั สนิใจ ปฏภิาณไหวพรบิด ีชอบตาม

กระแสสังคม เชนการแตงกาย อุปนิสัย รักอิสระ สนุก

สนาน ชางเจรจา มเีพือ่นคบหาหลายกลมุ ตามใจตนเอง

บางรายมีลักษณะจะเอาอะไรก็ตองเอามาใหได ชอบ

ทำอะไรทาทาย อยากเรียนรูทดลองในสิ่งที่ไมเคยได

สมัผสัเมือ่อยกูบัพอแม  ชอบทองเทีย่วสถานบนัเทงิยาม

ราตร ี  นยิมความสขุสบายไมชอบงานลำบาก

สำหรับกลุมตัวอยางที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะ

เศรษฐกิจยากจนการเลี้ยงดู คอนขางปลอยปละละเลย

เพราะหัวหนาครอบครัวตางมุงทำงานหาเงิน สงผลตอ

บคุลกิภาพ กลมุตวัอยางมคีวามแตกตางกนัไป บางราย

ขาดความเชือ่มัน่ตนเอง เกบ็กดเกบ็ตวัหวาดระแวงไมคอย

ใหความไววางใจผอูืน่ แตโดยสวนใหญกลมุตวัอยางจะมี

ความกลาเชือ่มัน่ตนเอง  อปุนสิยัคอนขางประหยดั คบหา

เพือ่นนอย อดทน ขยนัทำงานหารายไดพเิศษเพือ่นำมา

เปนคาใชจายและคาเลาเรยีน

1.3 การสงเสยีรายไดตอเดอืนสำหรบัการศกึษาใน

สงัคมเมอืงหลวง สวนใหญอยรูะหวาง 10,000 - 30,000

บาท โดยมากจะมรีายไดระหวาง 12,000 - 25,000 บาท

มีเพียงสวนนอยที่มาจากครอบครัวฐานะยากจนที่ไดรับ

ต่ำกวา 10,000 บาท และตองทำงานพเิศษสงเสยีตนเอง

ใหไดรับการศึกษาตอเนื่อง ถามีเงินเหลือตอเดือนจะสง

กลบัคนืสบูาน

2.ปจจัยทางดานประสบการณความรักและการ

แตงงาน (เพศสมัพนัธ)  สวนใหญผานการมปีระ สบการณ

ดานความรักและเพศสัมพันธตั้งแตศึกษาอยูในระดับชั้น

มธัยมศกึษาตอนตนและตอนปลาย มเีพยีงสวนนอยทีไ่ม

มปีระสบการณเรือ่งเพศสมัพนัธ เพิง่เริม่เรยีนรเูมือ่เขาสู

วงการเดก็ปา/เดก็เสีย่  สำหรบัประเดน็คานยิมเรือ่งการมี

เพศสมัพนัธแบบตะวนัตกของกลมุตวัอยาง พบวา สวน

ใหญใหความคดิเหน็วาเปนคานยิมทีส่งัคมไทยโดยทัว่ไป

ถือเปนเรื่องปกติยอมรับได ทางดานประเด็นพฤติกรรม

ทางเพศในระหวางดำรงสถานภาพเด็กปา/เด็กเสี่ยสวน

ใหญ มพีฤตกิรรมทางเพศแบบไมพงึประสงคคอืมคีรูวม

เพศคราเดยีวกนัหลายคน (Multiplesex Partners) ไดแก

มปีา/เสีย่หนึง่รายควบคกูบัคนรกัหรอืชายอืน่ๆ ทีต่นสนใจ

เชน พบกันในสถานบันเทิง มีเพียงสวนนอยที่มีปา/เสี่ย

เพยีงรายเดยีวโดยไมมคีนรกัหรอืชายอืน่ๆ

3. ปจจยัดานสาเหตสุำคญัทีท่ำใหนกัศกึษาหญงิมี

พฤตกิรรมเปนเดก็ปา/เดก็เสีย่ ผลการศกึษาพบวาสาเหตุ

หลกัประกอบดวย ปจจยัแวดลอมภายใน ไดแก บคุลกิภาพ

อุปนิสัย  ชอบกระทำสิ่งทาทายความสามารถ  อยาก

ทดลอง เรยีนรหูาประสบการณชวีติแปลกใหม  การตดิ

เพือ่น ชอบเอาอยางเลยีนแบบเพือ่น และ ปจจยัแวดลอม

ภายนอก แบงเปนสาเหตหุลกัและสาเหตรุอง โดยสาเหตุ

หลัก ไดแก การยายถิ่นฐาน เขามาอยูหอพัก บานพัก

คอนโดมเินยีมตามลำพงั หรอือยรูวมหองกบัเพือ่น หาง

ไกลจากการดูแลของพอแม จึงมีอิสระการคิดตัดสินใจ
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ตามการโนมนาวของอิทธิพลกลุมเพื่อน ที่สำคัญอันดับ

ตนคอื ผลประ โยชนตางตอบแทน สงูนาสนใจ เชน เงนิ

เดอืนประจำ 20,000 - 50,000 บาท อปุกรณคอมพวิเตอร

โนตบคุส  โทรศพัทมอืถอืราคาแพงทนัสมยั  สถานทีพ่กั

อาศยัคอนโดมเินยีม รถยนตนัง่สวนบคุคลโดยมากใหเปน

กรรมสทิธิ ์   การทองเทีย่วภายในและภายนอกประเทศ

รวมถงึคารกัษาพยาบาล เปนตน การคบหาเพือ่นทีแ่ตก

ตางและอทิธพิลของกลมุเพือ่น เชน  เพือ่นรวมชัน้เรยีน

เพือ่นรวมทีพ่กัอาศยั  กลมุเพือ่นเทีย่วสถานบนัเทงิยาม

ราตร ี เพือ่นทีม่อีาชพีแฝงเปนตวักลางนายหนาคาบรกิาร

ทางเพศ เพือ่นรวมอาชพีเสรมิรายไดพเิศษ เชน สาวพรติตี้

สาวเชยีรเบยีร สาวนัง่ดริง๊ค นกัศกึษาหญงิคาบรกิารทาง

เพศแบบแอบแฝง ซึง่ตวัแปรทีส่ำคญัในทกุกลมุคอื เพือ่น

นกัศกึษาหญงิเดก็ปา/เดก็เสีย่ หรอืเดก็เสีย่เลีย้ง เสมอืนตน

แบบ (Idol) ทีแ่ฝงกายอยใูนกลมุเพือ่นทีช่กันำใหเขามาใน

วงการเดก็ปา/เดก็เสีย่ และมกีารสรางกระแสคานยิมเชงิ

บวกตอการเปนเดก็ปา/เดก็เสีย่ในสถาบนัอดุมศกึษาภาค

รัฐและภาคเอกชนในรูปแบบสรางเปนกระแสแฟชั่นของ

สงัคมวยัรนุดวยการบอกเปนทอดปากตอปาก  สวนสาเหตุ

รองที่รวมกันเสริมสรางแรงผลักดันกาวเขาสูวงการนี้คือ

อาชีพเสริมรายไดพิเศษ เชนสาวพริตตี้ สาวเชียรเบียร

สาวนัง่ดริง๊ค ทำใหมโีอกาสพบ ปฏสิงัสรรค สรางความเชือ่

มัน่ตนเองในการเจรจาตอรองกบักลมุปา/เสีย่ทีน่ยิมการมี

เด็กปา/เด็กเสี่ย และความตองการที่พึ่งพักพิงทางใจให

คำปรกึษา ความรกั ความอบอนุ เมือ่หางไกลจากพอแม

โดยเฉพาะผูที่มาจากลำดับบุตรคนสุดทองและบุตร

คนเดยีว มเีพยีงสวนนอยทีเ่ขาสวูงการเดก็ปา/เดก็เสีย่ดวย

ความรักความผูกพันที่มีตอกัน

นอกจากนีผ้ลการศกึษายงัพบอกีวา กลมุตวัอยาง

บางรายเมื่ออยูกับปา/เสี่ยดวยระยะเวลายาว นานตั้งแต

1½ ถงึ 2 ป  ปา/เสีย่มบีคุลกิลกัษณะคลายพอ คอื ใหความ

รกัความอบอนุคำปรกึษาเอือ้อาทรความจรงิใจ มกีารวาง

รากฐานทางอาชพีให เชน เปดรานขายดอกไม รานขาย

เสื้อผาเครื่องประดับตกแตง รานกิ๊ฟ ช็อป รานฟตเนส

และรานกาแฟเบเกอรี่ ทำใหสัมพันธภาพแปรเปลี่ยนสู

การมีความรักความผูกพันทางอารมณตอกัน สงผลตอ

กลุมตัวอยางที่ไดรับในสวนนี้มีจุดหมาย ในอนาคตหลัง

จบการศกึษายอมรบัการตตีราประทบัจากสงัคมวา "เมยี

นอย" หรอื "บานหลงัที.่..." ของ ปา/เสีย่

4. วิถีทาง/ขบวนการที่นำกลุมตัวอยางเขาสูการ

เปนเดก็ปา/เดก็เสีย่  ผลการศกึษาพบวาม ี2 ขบวนการ

คอื  ผานระบบตวักลางผจูดัหา และการตดิตอโดยตรง

ขบวนการผานระบบตัวกลางผูจัดหา  โดยมาก

ผานระบบตวักลางผจูดัหา ไดแก เพือ่นนกัศกึษาหญงิ เดก็

ปา/เดก็เสีย่ในกลมุ และเครอืขายเพือ่นชวยเพือ่นของนกั

ศกึษาหญงิเดก็ปา/เดก็เสีย่ตางสถาบนัการศกึษาทีร่จูกักนั

รองลงมาคอื เอเยนต นายหนาคาบรกิารทางเพศหรอืจดั

หาพรติตีท้ีส่นทิสนมคนุเคย โดยเฉพาะเพือ่นนกัศกึษาที่

เปนนายหนามืออาชีพและมือสมัครเลนแฝงกายอยูใน

กลมุทีค่บหา

การตดิตอโดยตรง  ม ี2 รปูแบบ โดยรปูแบบที ่1

นกัศกึษาหญงิเปนผตูดิตอปา/เสีย่โดยตรง เชน นกัศกึษา

หญงิกลมุตวัอยางทีเ่ปนพรติตีบ้างรายไดรบัการถายทอด

ขอมลูเรือ่งกลอบุายวธิแีละสถานทีเ่สาะหาปา/เสีย่ จะไป

สรรหาปา/เสี่ยดวยตนเองในสถานบันเทิงหรูมีชื่อเสียง

ของกรงุเทพมหานคร  รปูแบบที ่2  ปา/เสีย่เปนผตูดิตอ

โดยตรง  ซึง่กรณนีีป้า/เสีย่มคีวามประทบัใจกลมุตวัอยาง

บางรายเปนพิเศษ จะคิดหากลอุบาย (tactics) นำนัก

ศกึษาหญงิกลมุตวัอยางเขาสกูารเปนเดก็ปา/เดก็เสีย่ของ

ตน โดยมากมีความประสงคใหอยูในสถานภาพ "เมีย

นอย" อยางจริงจังระหวางจนจบการศึกษาพรอมหา

กจิการขนาดเลก็ใหดแูลเลีย้งชพีเพิม่เตมิ

จากการตรวจสอบเชงิลกึภาคสนามพบวา  รปูแบบ

การติดตอปฎิสังสรรคสัญลักษณโดยตรงของนักศึกษา

หญงิทีส่นใจเปนเดก็ปา/เดก็เสีย่ จะมวีธิกีารทีน่ยิมโดยทัว่

ไป คอื เมือ่พบปา/เสีย่เปาหมาย ตามสถานทีส่าธารณะ

ศนูยการคา รานอาหารชือ่ดงั ดวยการ "การชโูทรศพัทมอื

ถอืสัน่" เปนสญัลกัษณวา ถาสนใจสามารถสอบถามเบอร

โทรศัพทได เมื่อเปาหมายตองการมีปฏิสังสรรคดวย

จะเขาไปตดิตอเจรจากนั และวธิกีารอกีรปูแบบหนึง่คอืใช

ความรูสึกสัมผัสจากสัญชาตญาณของทั้งสองฝายซึ่ง

"มองตาก็รูใจ" หรือ "ไกเห็นตีนงู งูเห็นนมไก" ดวย

ประสบการณของนกัศกึษาหญงิทีเ่คยเปนเดก็ ปา/เดก็เสีย่

และปา/เสีย่ทีน่ยิมมเีดก็ปา/เดก็เสีย่ ตางมองกนัดวยสาย

ตาเพียงไมนาน จะรับทราบความหมายของสัญญาณ/

สญัลกัษณ ทีส่งออกมาทางแววตากรยิาทาทาง หลงัจาก

นั้นจะตามดวยพฤติกรรมของทั้งสองฝายที่แสวงหาหน

ทางตดิตอพดูคยุ ขอแลกเบอรโทรศพัทซึง่กนัและกนั เพือ่
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สานสัมพันธตอเนื่อง

นอกจากนี้การติดตามขอมูลกับขบวนการหาเด็ก

ใหนายพบวามีนักศึกษาหญิงเด็กปา / เด็กเสี่ยที่มี

ประสบการณชวีติเดก็ปา/เดก็เสีย่มาตัง้แต 3 ครัง้ มอีาชพี

เสรมิพเิศษ  เชน พรติตี ้  สาวเชยีรเบยีร มคีวามรเูรือ่ง

ธรุกจิการเปนธรุะจดัหาสาวบรกิารแกปา/เสีย่ รจูกักบักลมุ

ปา/เสีย่อยางกวางขวาง และ/หรอืขบวนการหาเดก็ใหนาย

มีทักษะและภาวะผูนำ จะพลิกผันตนเองสูการเปนนาย

หนามอืสมคัรเลนจดัหานกัศกึษาหญงิทีส่นใจเปนเดก็ปา/

เดก็เสีย่ใหบรกิารแกกลมุปา/เสีย่ทีต่นรจูกั  ซึง่จากการเปด

เผยของกลมุตวัอยางทีม่พีฤตกิรรมนีใ้หขอมลูวา ปจจบุนั

มนีกัศกึษาหญงิเขาสสูถานภาพการเปนเดก็ปา/เดก็เสีย่รปู

แบบคลายโสเภณชีัน้สงู คอื ใหบรกิารทางเพศแบบประจำ

บคุคลตามการเรยีกใชบรกิาร ไมมกีารเลีย้งดอูปุถมัภมาก

ทีส่ดุ แตรปูแบบเดก็ปา/เดก็เสีย่ทีน่กัศกึษาหญงิชอบ คอื

มีการเลี้ยงดูอุปถัมภ ไดผลประโยชนตางตอบแทนที่แน

นอน  สาเหตทุีเ่ปนเชนนีเ้นือ่งจากปรมิาณอปุสงค (ปา/

เสีย่) มสีดัสวนนอยกวาอปุทาน (นกัศกึษาหญงิทีส่นใจเปน

เด็กปา /เด็กเสี่ย) ทำใหปา /เสี่ยใชวิธีการทดสอบ

ประสิทธิภาพของสินคากอน ถาพอใจจึงจะรับเลี้ยง

ดอูปุถมัภ

5. ปญหาอุปสรรคสำคัญของนักศึกษาหญิง

ระหวางอยูในสถานภาพเด็กปา/เด็กเสี่ย ผลการศึกษา

พบวาปญหาอปุสรรคสำคญัมากทีส่ดุ คอื การปกปดขอมลู

มิใหผูปกครองสังคมแวดลอมทราบพฤติกรรมที่ไมพึง

ประสงคนี้ โดยทำตัวเปนปกติ รองลงมาคือการจัดสรร

เวลาใหระหวางปา/เสีย่และคนรกั ตามดวยการตดิตามสบื

หาขอมลูของภรรยาปา/เสีย่ การแบงเงนิใหคนรกัใช  การ

โทรศพัทตดิตามบอยครัง้ ทำใหกลมุตวัอยางบางรายและ

เพื่อนรวมชั้นเรียนเสียสมาธิระหวางศึกษา การตักตวง

เรยีกใชบรกิารถี ่ทำใหนกัศกึษาหญงิกลมุตวัอยางบางราย

ไมมเีวลาในการทบทวนบทเรยีน สงผลการเรยีนตกต่ำลง

ปญหาทีส่ำคญัอกีประการหนึง่กลมุตวัอยางบางรายทีเ่พิง่

จบการศกึษา มงีานทำมัน่คงรายไดด ีมคีนรกัหวงัตัง้ตน

ชวีติใหม  แต ปา/เสีย่ไมยอมเลกิความสมัพนัธ ยงัคงมงุ

หวังใหกลุมตัวอยางอยูในสถานภาพ"เมียนอยหรือเมีย

เกบ็"ตอไป

6. ดานผลการเรยีนระหวางดำรงสถานภาพเดก็ปา

/เดก็เสีย่  ผลการศกึษาพบวากลมุตวัอยางสวนใหญรกัษา

ระดับผลการเรียนเดิมไวสม่ำเสมอเพื่อไมใหผูปกครอง

สงสัย โดยมากผลการเรียนอยูระหวาง 2.51-3.00

มีจำนวนมากที่สุด มีเพียงจำนวนนอยที่ผลการเรียนอยู

ระหวาง 3.51-4.00 นอกจากนีพ้บวาสาเหตทุีท่ำใหกลมุ

ตวัอยางบางรายมผีลการเรยีนตกต่ำลง เพราะไมใสใจตอ

การศึกษา ใชเวลาหมดเปลืองไปกับการเที่ยวเตรสถาน

บนัเทงิยามราตร ีกบัคานยิม "ชอ็ปปง กนิ ดืม่ เทีย่ว"

7. มุมมองแนวคิดตอการเปนเด็กปา/เด็กเสี่ยใน

ปจจุบันและอนาคต ผลการศึกษาพบวาสวนใหญไม

ประสงคจะใหนกัศกึษาหญงิรายอืน่เขามาวงการนี ้ เพราะ

มันไมไดสบายตามที่กระแสคานิยมกลาวอาง  ชีวิตมี

ความทกุข  รองลงมาคอื ถาปา/เสีย่รายปจจบุนัทอดทิง้

จะยงัคงเสาะแสวงหารายใหม  และมมีมุมองวาการมพีฤติ

กรรมเด็กปา/เด็กเสี่ยเปนเรื่องสิทธิสวนบุคคล ตามดวย

การเปรียบเทียบผลประโยชนตางตอบแทนที่ไดรับภาย

ในกลุมเพื่อนเด็กปา/เด็กเสี่ย หากพบวาตนเองมีรายได

นอย จะพยายามสรรหาปา/เสี่ยที่ใหผลตอบแทนสูงกวา

เดมิ    สวนมมุมองในอนาคตพบวาโดยมากมแีนวคดิถา

พบกับชายที่รักจริงยอมรับเบื้องหลังตนเองได มีความ

ประสงคเริม่ตนสรางชวีติครอบครวัใหมเชนปกตใินสงัคม

รองลงมา ถาปา/เสี่ยยังคงใหผลประโยชนเชนนี้หลัง

จบการศึกษาจะยังคงสถานภาพการเปนเด็กปา/เด็กเสี่ย

เพราะเห็นวางานสบายรายไดดี  ตามดวยถาปา/เสี่ยไม

ยอมเลิกความสัมพันธ จะขอใหสรางความมั่นคงทาง

อาชพีดวยการลงทนุเปดกจิการสวนตวัอยางจรงิจงั   มบีาง

ที่ใหมุมมองวา ดวยสถานการณทางเศรษฐกิจบีบคั้น มี

ความเชือ่วานกัศกึษาหญงิจะเขาสวูงการเดก็ปา/เดก็เสีย่

มากขึ้น

2. ขอเสนอแนะ แนวทางการจัดการปญหาพฤติ

กรรมเด็กปา/เด็กเสี่ยของนักศึกษาหญิงแบบเชิงรุก

ผศูกึษาไดรวบรวมขอเสนอแนะแนวทางเลอืกการ

จดัการปญหาพฤตกิรรมเดก็ปา/เดก็เสีย่ของนกัศกึษาหญงิ

แบบเชิงรุก จากผูมีสวนไดสวนเสียในสังคมและกลุม

ตวัอยางนกัศกึษาหญงิเดก็ปา/เดก็เสีย่  สามารถสรปุแนว

คดิ แบงออกเปน 6  แนวทาง  ดงัตอไปนี้

แนวทางที ่1  เปนมาตรการเชงิรกุขัน้รนุแรง  มี

วตัถปุระสงคเพือ่สะกดักัน้ระงบัยบัยัง้มใิหนกัศกึษาหญงิ

รายอืน่ๆ เขามาสวูงการเดก็ปา/เดก็เสีย่เพิม่ขึน้ จำกดัขอบ
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เขตของปญหามใิหขยายวงกวางโดยมแีนวคดิการดำเนนิ

งานดงันี้

1.1 เผยแพรขอมูลดานภยันตรายของพฤติกรรม

เด็กปา/เด็กเสี่ยตอสาธารณะ ผานระบบสื่อสาร การ

ประชาสมัพนัธของสถาบนัอดุมศกึษา โดยเฉพาะขอเสยี

ของการมีพฤติกรรมรวมเพศคราเดียวกันหลายคน

(Multiplesex  Partners)   การตดิเชือ้โรคเพศสมัพนัธ  การ

เกดิมะเรง็ทางอวยัวะชองคลอด และวงจรอทิธพิลอบุาทว

"ลกูโซสามานย"  คอื การทีน่กัศกึษาหญงิตองการปลกีตวั

ไปตั้งตนชีวิตใหมกับคนรัก อาจพบอันตรายถึงชีวิตจาก

อทิธพิลของปา/เสีย่ทีไ่ดลงทนุไวแลว ตองการเอา ไวครอบ

ครองแตเพยีงผเูดยีว

1.2  การบงัตบัใชกฏระเบยีบของสถาบนัอดุมศกึษา

ควบคุมความประพฤตินักศึกษาหญิงที่มีพฤติกรรมเด็ก

ปา/เดก็เสีย่

1.3  การตั้งหนวยงานชวยเหลือใหคำปรึกษานัก

ศกึษาหญงิทีป่ระสบปญหา ในระดบัปจเจกบคุคล โดยการ

หาปจจยั สาเหตทุีแ่ทจรงิเพือ่แกไข  ปองกนัปญหาใหตรง

จดุ

1.4 การบังคับใชกฏหมายคาประเวณีแกบุคคลที่

เกีย่วของ 3 ฝายคอืฝายปา/เสีย่ ฝายตวักลางผเูปนธรุะจดั

หา และฝายนกัศกึษาหญงิ ผใูหบรกิารทางเพศ

แนวทางที่ 2 มุงเนนวางโครงสรางพื้นฐานการ

พฒันาทรพัยากรมนษุย อยางมศีกัยภาพ มัน่คง  ยัง่ยนื

โดยมีวัตถุประสงคใหเด็กเยาวชนมีภูมิคุมกันทางจิตใจ

วฒันธรรมทีเ่ขมแขง็ปรบัตวัอยางรเูทาทนักบัการเปลีย่น

แปลงของสังคมพลวัตรทามกลางกระแสเทคโนโลยี่

ปจเจกชนนยิม และระบบการบรโิภควตัถนุยิม ตระหนกั

ถงึคณุคา ศกัดิศ์รขีองความเปนมนษุยทีเ่ทาเทยีมกนั  โดย

มแีนวคดิดงันี้

2.1 การสรางหลักสูตรภาคบังคับพรอมอบรมเชิง

ปฏบิตักิาร เรือ่ง "ครอบครวัศกึษา"

2.2 การสรางหลกัสตูรอบรมเชงิปฏบิตักิารสงเสรมิ

พฒันาอบรมจติใจใหมจีติสำนกึดานคณุ ธรรม  จรยิธรรม

ตามคำสอนของศาสนาตนในทกุชวงวยั

2.3 การสรางเสรมิกระบวนการคดิวเิคราะหปญหา

และการสรรหาแนวทางปองกนั  แก ไขปญหาในรปูแบบ

How To ใหกบัเดก็  เยาวชน ดวยการสรางหลกัสตูรภาค

บงัคบั

แนวทางที ่3  ขบวนการขบัเคลือ่นสรางจติสำนกึ

ตอสวนรวมและการบำเพญ็ประโยชนตอสาธารณะ ไดแก

3.1 การเปดโอกาสใหเดก็ เยาวชน นกัศกึษาไดมี

สวนรวมการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม  ในรูปแบบสภา

เด็ก เยาวชนรวมกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ  ภาค

เอกชน  องคกรอสิระ เชนแนวคดิการสรางความรวมมอื

ในกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมรวมกัน ที่เรียกวา

Corporate Social  Responsibility  หรอื CSR

3.2 ภาครัฐควรใหงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม

ของ เดก็ เยาวชน ใหมากขึน้ ตามนโยบายแผนพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่10

แนวทางที่ 4 การประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงกบัการดำรงชวีติประจำวนัในวยัศกึษา โดย สราง

แบบแผนการดำเนินงานความรวมมือระหวางสถาน

ศกึษากบัผปูกครองและนกัเรยีน มกีารนำองคความรแูละ

การฝกปฏิบัติการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพรอม

ประยุกตใชในชีวิตจริงประจำวันของนักเรียน โดยใหผู

ปกครองเปนตนแบบอยางการใชชีวิตแบบพอเพียง

สามารถดำรงตนอยางปลอดภัยทามกลางสังคมบริโภค

วัตถุนิยม

แนวทางที่ 5  การสรางทัศนคติความเสมอภาค

เทาเทียมกันทางเพศ ดวยการสรางหลักสูตรการศึกษา

เรือ่งความเสมอภาคเทาเทยีมกนัทางเพศตัง้แตระดบัเดก็

เลก็จนถงึระดบัผใูหญ  เพือ่ปรบักระบวนการคดิของผชูาย

ใหตระหนกัถงึคณุคาของผหูญงิวามใิชวตัถทุางเพศ และ

ตัวผูหญิงเองตองเห็นคุณคาในตนเองวามีความสามารถ

ไมนอยไปกวาผชูาย พรอมเปดโอกาสใหผหูญงิไดแสดง

ความคดิเหน็ การทำงานในฐานะผนูำควบคกูบัผชูาย

แนวทางที ่6 การปฏริปูสือ่ใหนำเสนออยางสราง

สรรค  วธิกีาร ไดแก การขอความรวมมอืจากภาคสือ่ตางๆ

กลัน่กรอง เนือ้หาการนำเสนอ ควรลดการสรางภาพ "ผู

หญงิเสมอืนวตัถทุางเพศ"  ลดการสรางคานยิมฟมุเฟอย

กบัระบบบรโิภควคัถนุยิม โดยเฉพาะสิง่ทีย่ัว่ยเุยาวชนให

เลยีนแบบกจิกรรม "ชอปปง กนิ ดืม่ เทีย่ว" ทำใหเดก็ เยาว

ชนนกัศกึษา ตองเสาะแสวงหาเงนิดวยรปูแบบตางๆ เชน

การมีพฤติกรรมเด็กปา/เด็กเสี่ยเพื่อนำเงินที่ไดมาใชใน
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กจิกรรมเหลานี ้ สือ่ควรนำเสนอขาวทีส่รางสรรคนำบคุคล

เรือ่งราวทีเ่ปนแบบอยางทีด่ตีอสงัคม หรอื การสรางเสรมิ

กจิกรรมในการดงึให เดก็  เยาวชนออกมาจากการกระทำ

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค

3. การอภปิรายผลบรบิทการเกดิปรากฏการณ

พฤตกิรรมเดก็ปา/เดก็เสีย่

นักศึกษาหญิงสวนใหญมาจากครอบครัวเดี่ยวที่มี

บตุร 1-2 คน พอแมยงัคงอยดูวยกนัประกอบอาชพีธรุกจิ

สวนตัวฐานะทางเศรษฐกิจดีจนถึงระดับปานกลาง

ลกัษณะการเลีย้งดบูตุรแบบตามใจและประชาธปิไตย ยงั

ผลใหมีบุคลิกภาพและอุปนิสัยที่เชื่อมั่นตนเอง กลาคิด

ตดัสนิใจ  ตามใจตนเอง บางรายจะเอาอะไรตองเอาใหได

ชอบตามกระแสนยิมของสงัคมแวดลอม มนีสิยัฟมุเฟอย

มนษุยสมัพนัธด ีราเรงิสนกุสนาน ตดิกลมุเพือ่น ชอบทอง

เทีย่วสถานบนัเทงิยามราตรหีรขูองกรงุเทพมหานคร ไม

ชอบทำงานหนกั รกัความสะดวกสบาย

เมือ่ยายถิน่ (Migration) จากภมูลิำเนาเดมิเขามา

ศกึษาตอในระดบัอดุมศกึษาของสถาบนัภาครฐัหรอืภาค

เอกชนเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล สถานทีอ่าศยั

เปนหอพัก คอนโดมิเนียม บานพักอยูเขตความเจริญ

ของกรงุเทพมหานคร โดยมกีารพกัอยรูวมกบัเพือ่นและ

อยูเพียงลำพังขึ้นกับฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว

สำหรบัรายไดทีค่รอบครวัสงเสยี15,000-30,000 บาทตอ

เดือนไมรวมคาที่พักอาศัย มีหลายรายยังสรางรายได

เสริมจากการเปนสาวพริตตี้  สวนผูมาจากครอบครัว

ฐานะยากจนจะมรีายไดตอเดอืนต่ำกวา 10,000 บาท ตอง

ทำงานอาชพีเสรมิพเิศษ เชน สาวพรติตี ้สาวเชยีรเบยีร

และสาวนั่งดริ๊งค เพื่อนำเงินมาเปนคาใชจายในชีวิต

ประจำวนั คาการศกึษาเลาเรยีน คาทีพ่กัอาศยั

เมือ่ตองหางไกลจากการดแูลของพอแม  กลมุเพือ่น

ที่คบหามีบทบาทอิทธิพลโนมนาวใหมีพฤติกรรมกระทำ

ตามกลุมและการยอมรับเขากลุม (Identification) โดย

พบวา มกีารคบหาสมาคมกลมุเพือ่นทีม่คีวามหลากหลาย

แตกตาง (Differential Association or friend  circle) เชน

กลมุเพือ่นเทีย่วสถานบนัเทงิยามราตร ี กลมุเพือ่นรวมชัน้

เรียน กลุมเพื่อนรวมอาชีพเสริม เชน พริตตี้ สาวเชียร

เบยีร สาวนัง่ดริง๊ค  กลมุเพือ่นทีม่อีาชพีเปนตวักลางธรุะ

จดัหาสาวคาบรกิารทางเพศ กลมุเพือ่นเสพยา กลมุเพือ่น

รวมที่พักอาศัย ซึ่งพบวาในทุกกลุมเพื่อนเหลานี้มีนัก

ศกึษาหญงิเดก็ปา/เดก็เสีย่แฝงตวัอยอูยางนอย 1-2 คน

เปนตนแบบผถูายทอดขอมลูชวีติเดก็ปา/เดก็เสีย่ รวมถงึ

การใชชวีติคานยิม "ชอ็ปปง กนิ ดืม่ เทีย่ว" ผลจากการ

ปฏสิงัสรรค (Interaction) กบัเพือ่นนกัศกึษาหญงิทีม่พีฤติ

กรรมเดก็ปา/เดก็เสีย่  ทำใหไดรบัทราบเรือ่งผลประโยชน

ตางตอบแทน (Individualistic exchange benefits) ทีไ่ด

รบัจากการแลกเปลีย่นใหบรกิารทางเพศแบบเพือ่นคนูอน

แกปา/เสีย่ แบบประจำบคุคลมมีลูคาสงูนาสนใจ อาท ิเชน

เงนิเดอืนประจำ 20,000 - 100,000 บาท พรอมสถานที่

พกัอาศยั เชน คอนโดมเินยีม อปุกรณคอมพวิเตอร โนต

บุคส โทรศัพทมือถือราคาแพงทันสมัย รถยนตนั่งสวน

บคุคล และการดแูลคารกัษาพยาบาลยามเจบ็ปวย เปน

ตน   ประกอบกบัมกีารสรางกระแสคานยิมเชงิบวกตอการ

เปนเดก็ปา/เดก็เสีย่ดวยวธิกีารบอกปากตอปากเปนทอดๆ

ใหกลายเปนกระแสแฟชัน่ (fashions) ของสงัคมวยัรนุใน

สถาบนัอดุมศกึษาภาครฐัและภาคเอกชน ในลกัษณะเปน

สิง่โกเก ทาทายความสามารถ งานสบายรายไดด ีเสมอืน

การสรางสิง่เราแรงจงูใจทำใหเกดิความอยากร ู อยากเหน็

อยากทดลองหาประสบการณชวีติ และยงัไดเงนิ วตัถสุิง่

ของเปนรางวลัตอบแทน  อกีทัง้สวนใหญผานการมคีนรกั

และเพศสัมพันธตั้งแตระดับมัธยมศึกษามีคานิยมเรื่อง

เพศสัมพันธแบบเสรีตะวันตก นอกจากนี้บางรายยังมี

คนรกัทีม่คีวามสมัพนัธแนบแนนอยใูนขณะนัน้  จงึตดัสนิ

ใจเอาอยางเลยีนแบบ (imitation) เพือ่นเขาสวูงการเดก็ปา

/เด็กเสี่ย ดวยการแนะนำชักชวนและพาเขาพบปา/เสี่ย

ของเพือ่นนกัศกึษาหญงิเดก็ปา/เดก็เสีย่ รวมถงึเพือ่นทีม่ี

อาชพีแฝงเปนนายหนา เชน นกัศกึษาสาวประเภทสองใน

กลมุ เมือ่เขาสสูถานภาพเดก็ปา/เดก็เสีย่พบวา นกัศกึษา

หญิงสวนใหญมีพฤติกรรมทางเพศแบบมีคูรวมเพศครา

เดยีวกนัหลายคน  ซึง่ยงัความสมุเสีย่งตอการตดิเชือ้โรค

เพศสัมพันธอันตรายถึงชีวิต เชน เอชไอวีเอดส ซิฟลิส

กามโรคชนดิตางๆ มะเรง็ในชองคลอดและปากมดลกู

นอกจากนี ้ นกัศกึษาหญงิทีม่อีาชพีเสรมิพเิศษ เชน

สาวพรติตี ้สาวเชยีรเบยีร สาวนัง่ดริง๊ค  จะมปีระสบการณ

เชีย่วชาญดานการปฏสิงัสรรคสญัลกัษณ (Symbolic In-

teraction) เจรจาตอรอง ไดพบเรยีนรขูอมลูเกีย่วกบัแหลง

สถานที ่อบุายวธิกีารเสาะแสวงหาปา/เสีย่จากเพือ่นสาว

รวมอาชพีทีต่นคบหา ซึง่มสีถานภาพเปนเดก็ปา/เดก็เสีย่
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หลังจากนั้นจะเปนผูติดตอปา/เสี่ยโดยตรง  สวนมาก

สถานที่ไปเสาะหาเปนสถานบันเทิงหรู ยานทองหลอ

เอกมยั รชัดาภเิษก สขุมุวทิ สลีม อารซเีอ และถนนขาว

สาร ใชระยะเวลาการปฏิสังสรรคศึกษาอุปนิสัยกันราว

เกอืบหนึง่เดอืนจงึมกีารเจรจาผลประโยชนตางตอบแทน

อยางเปนรปู ธรรมแบบสญัญาใจ เมือ่ทัง้สองฝายพงึพอใจ

ในขอตกลง จึงมีการยอมรับเขาสูสถานภาพเด็กปา/เด็ก

เสีย่

รปูแบบเดก็ปา/เดก็เสีย่ทีพ่บในปจจบุนัม ี3 รปูแบบ

ไดแก 1. รปูแบบมกีารอปุถมัภ เลีย้งดกูึง่สถานภาพเมยี

นอย เมียเก็บซึ่งเปนที่ชื่นชอบของนักศึกษาหญิงผูนิยม

ชวีติเดก็ปา/เดก็เสีย่  2. รปูแบบเพือ่นคนูอนประจำบคุคล

คลายโสเภณีชั้นสูงที่ไมมีการเลี้ยงดูอุปถัมภ จะจายคา

บรกิารทางเพศเปนคราวไป สนนราคาไมกีพ่นับาทจนถงึ

ไมเกนิหนึง่หมืน่บาท ซึง่เปนรปูแบบทีพ่บมากทีส่ดุ  3. รปู

แบบการยอมรบัประทบั ตรา"เมยีนอย"ในระหวางศกึษา

และหลงัจบการศกึษา ซึง่กลมุนีเ้กดิจากการตดิตอของปา

/เสีย่โดยตรงหลงั จากมคีวามประทบัใจตัง้แตแรกพบนกั

ศกึษาหญงิไดใชพยายามกลวธิหีรอืสรางอบุาย เชน หลอก

วาเปนโสด หมั่นดูแลเอาใจใส รับสงประจำระหวางการ

ปฏสิงัสรรคอยางตอเนือ่ง จนนกัศกึษาหญงิเกดิความรกั

สรางความผูกพันตอกัน

ดวยระบบเศรษฐกิจที่มุงเนนดานการบริโภควัตถุ

นยิมซึง่เปนสิง่เราจงูใจทางสงัคม ทำใหนกัศกึษาหญงิราย

อื่นๆ ที่ขัดสนทางเศรษฐกิจ มีภูมิคุมกันทางจิตใจ

วัฒนธรรมจริยธรรมคุณธรรมศีลธรรมไมเขมแข็ง ตอง

การเขามาแสวงหาผลประโยชนตางตอบแทนรูปแบบนี้

มากขึน้ ประกอบกบักระแสการสรางคานยิมการเปนเดก็

ปา/เด็กเสี่ยในสถาบันอุดมศึกษามีความเขมขนจากผูมุง

แสวงหาผลประโยชนทั้งทางตรงและทางออม ตองการ

หาสมาชกิเขากลมุใหมากขึน้เพือ่แสดงวาใครๆ  เขากก็ระ

ทำกนั (Rationalization) ในการปองกนัปฏกิรยิาโตตอบ

เชิงลบของสังคมที่แสดงทัศนะวาเปนพฤติกรรมที่ไมพึง

ประสงคของเยาวชนทีอ่ยใูนภาคการศกึษา อาท ิเชน นกั

วิชาการผูทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี (2551,

บทสมัภาษณ, 29 สงิหาคม) กลาววา พฤตกิรรมเดก็ปา/

เดก็เสีย่เปนพฤตกิรรมเบีย่งเบน (deviant  behavior) แบบ

เฉพาะกลุม

เมือ่ปรมิาณนกัศกึษาหญงิเดก็ปา/เดก็เสีย่เพิม่สงูขึน้

ไดมีขบวนการผุดบังเกิด (TheEmergence Process)

ดำเนนิอยางตอเนือ่ง ตางมกีารปฏสิงัสรรคจบักลมุรวมตวั

กนั (Self Organization) ตัง้แตกลมุขนาดเลก็ (bottom)

ราว 2-3 คน สูกลุมที่ใหญขึ้น (up) ทั้งภายในและตาง

สถาบันการศึกษา มีการสรางเครือขายเพื่อนชวยเพื่อน

ของนักศึกษาหญิงเด็กปา/เด็กเสี่ย ตลอดจนวัฒนธรรม

ยอย (subculture) ของกลมุชวยเหลอืดานขอมลูตางๆ เชน

การแลกเปลีย่นเปรยีบเทยีบผลประโยชนทีไ่ดรบั การชวย

หาปา/เสี่ยประเภท "ไฮโซตัวจริง" เมื่อประสบผลสำเร็จ

จะมีการเลี้ยงฉลองตอบแทนกัน ตอมาพบวานักศึกษา

หญงิเดก็ปา/เดก็เสีย่รายใดผานการเรยีนรรูะบบตวักลาง

ธุระจัดหามีภาวะผูนำมนุษยสัมพันธดีการเจรจาตอรอง

เกง รูจักกลุมปา/เสี่ยมาก จะทำหนาที่เปนนายหนามือ

สมคัรเลน หาปา/เสีย่ใหกบัเพือ่นนกัศกึษาหญงิทีส่นใจเปน

เดก็ปา/เดก็เสีย่ โดยคาตอบแทนทีไ่ดรบัแลวแตการตกลง

นอกจากนั้นมีการพัฒนาสรางเครือขายพันธมิตรทาง

ธุ รกิ จกับขบวนการหา เด็ก ใหนาย เพื่ อแสวงหา

ผลประโยชนรวมกัน

ภาคสงัคมใหการปฏสิงัสรรคสญัลกัษณฝายปา/เสีย่

วา "เฒาหวัง ู(dirty  oldman)"  หรอื "ววัแกอยากกนิหญา

ออน" สำหรับฝายนักศึกษาหญิง ใหการปฏิสังสรรค

สญัลกัษณวา "เดก็ปา  เดก็เสีย่ หรอืเดก็เสีย่เลีย้ง" รศ.สรุชิยั

หวนัแกว (2549) ใหทรรศนะวาการเปลีย่นแปลงทางสงัคม

จากระดับบุคคลยกระดับขึ้นสูระดับกลุมสังคม ถามี

ปรมิาณเพิม่ขึน้อยางมนียัสำคญั อาจทำใหเกดิการเปลีย่น

แปลงทางสงัคมได ดงันัน้ ปรากฏการณพฤตกิรรมเดก็ปา

/เดก็เสีย่ของนกัศกึษาหญงิ  ซึง่เปนพฤตกิรรมทีไ่มพงึประ

สงคของเยาวชนซึ่งอยูในภาคการศึกษา ถาภาคประชา

สงัคมปลอยละเลย  จะทำใหปญหานีข้ยายขอบขายสกูาร

เปนปญหาสาธารณะจนยากเกนิกวาการแกไขควบคมุ จงึ

มคีวามจำเปนอยางยิง่ตองตดัไฟแตตนลม  หาแนวทาง

สะกดั ระงบั ยบัยัง้ มใิหปญหาลกุลามสรูะดบัเดก็นกัเรยีน

มัธยมศึกษาหรือกลุมคอซองตอไป

ขอจำกัดในการศึกษา
การหากลมุตวัอยางแบบเฉพาะเจาะจง รปูแบบที่

ปา/เสี่ยใหการอุปการะเลี้ยงดูมีความยากลำบากมาก

เพราะไมมใีครปรารถนาจะเปดเผยเรือ่งราวของตน  กลมุ

ตัวอยางที่เสียสละครั้งนี้สวนใหญจะมาจากสถาบันอุดม
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ศึกษาที่มีคาเลาเรียนสูง ทำใหลักษณะกลุมตัวอยางมา

จากครอบครวัฐานะเศรษฐกจิดเีปนสวนมาก  ดวยจดุแขง็

งานวิจัยเชิงคุณภาพแบบเจาะลึกทุกฝายที่เกี่ยวของกับ

ปญหา  ทำใหไดขอมลูทีต่อเนือ่งนาเชือ่ถอื สามารถนำไป

จัดทำรูปแบบขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการปองกัน

แกไขปญหาพฤตกิรรมเดก็ปา/เดก็เสีย่  การคาบรกิารทาง

เพศ และหรอืพฤตกิรรมไมพงึประสงคของเดก็ เยาวชนไทย

อื่น ที่สงผลตอการเกิดปญหาความตกต่ำดานคุณธรรม

จรยิธรรมของเยาวชนไทย เปนตน  เพราะจดุมงุหมายของ

ขอเสนอแนะเชงินโยบายทีศ่กึษามานี ้มวีตัถุประสงคหลกั

เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยในทุกชวงวัยใหมีสมรรถนะ

ศกัยภาพ กอใหเกดิทนุมนษุย ทนุทางปญญา เพือ่สรางตน

ทุนทางสังคมที่ดีงามอยางยั่งยืน สัมพันธสอดคลองกับ

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาตฉิบบัที ่10
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เนือ้หาทีจ่ะลงพมิพในวารสารฉบบันี ้ ม ี 2  ประเภท  คอื
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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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