บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญของปัญหา
การบริ จาคการกุศลในมุมมององค์กรธุ รกิจที่ไม่แสวงหาผลกาไรเป็ นกิจกรรมการกุศลที่
ซับซ้อนในการดาเนินงานส่ งผลต่อวิกฤตต่อการตั้งวัตถุประสงค์ขององค์กรธุ รกิจ เหตุน้ ีองค์กร
ธุ รกิจที่ไม่แสวงหาผลกาไรพึงสร้างกิจกรรมการตลาดเรี่ ยไรเพื่อการกุศล จึงเป็ นกลยุทธ์หลักต่อการ
สร้างรายได้ แต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเสมอมักเป็ นกรณี การใช้จ่ายเงินในการดาเนินการเพื่อการได้มา
ซึ่ งเงินบริ จาคการกุศลต่าง ๆ แสดงสภาวะความไม่โปร่ งใสในการเก็บรักษาหรื อใช้จ่าย ซึ่ งแต่เดิม
สังคมไม่เคยมีคาถามว่าเงินบริ จาคใช้ไปในด้านใดและอย่างไร จึงเกิดการติดตาม สอบสวน
ข้อเท็จจริ งทุกกรณี จากทุกภาคส่ วนว่าเงินบริ จาคได้มาอย่างไรและใช้ไปอย่างไรเพื่อสังคม (Bradley
et al., 2003) จึงเป็ นประเด็นที่ควรให้ความสนใจในการศึกษา
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรในประเทศสหรัฐอเมริ กามีรายรับ $700 ล้านล้านดอลล่าร์
(ค.ศ. 2001) ทั้งนี้มีทรัพย์สิน 2 พันล้านดอลล่าร์ (Gallagher, 2004) ในอุตสาหกรรมใดไม่วา่ จะเป็ น
การแสวงหาผลกาไรหรื อไม่แสวงหาผลกาไรขององค์กรธุ รกิจส่ งผลต่อการได้มาซึ่ งรายได้ยอ่ มต้อง
ควบคุมสถานภาพการเงินให้มนั่ คง หากมิฉะนั้นก็จะประสบปั ญหาในการดาเนินธุ รกิจ แต่เหตุใด
ภาคธุ รกิจที่ไม่แสวงหาผลกาไรพบว่ามีข่าวและเรื่ องราวอื้อฉาว และข้อกล่าวหาในการทาบุญและ
กิจกรรมการบริ จาคกุศล สังคมได้ต้ งั คาถามการบริ หารการเงิน โดยเฉพาะการตัดสิ นใจใช้เงิน
บริ จาค ผูบ้ ริ จาคคาดหวังว่าการอุดหนุนจะถูกนาไปใช้เพื่อการกุศลโดยแท้ ขณะที่หน่วยงานอิสระ
และรัฐที่คอยเฝ้ าดูและตรวจสอบอุตสาหกรรมการกุศลขาดมาตรฐาน กฎระเบียบเพื่อเป็ นแนว
ทางการใช้จ่ายเงินการกุศลเหล่านี้อย่างโปร่ งใส กรณี องค์กรการกุศลในประเทศไทยพบว่าต่างมี
กฎเกณฑ์ตามระเบียบกรมสรรพากรโดยการหัก ณ ที่จ่ายหรื อเงินได้นิติบุคคล (กรมสรรพากร
,
2557)
ดังนั้น งานวิจยั นี้ตอ้ งการสารวจปฏิกิริยาโต้ตอบของผูบ้ ริ จาคทั้งผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปที่ไม่ได้
ทางานด้านธุ รกิจหรื อผูท้ างานด้านธุ รกิจ ถึงความคิดเห็นในการบริ จาคเงินเพื่อช่วยเหลือสังคมโดย
อิงกิจกรรมการตลาดประเภทใดที่ผบู ้ ริ โภคพึงประสงค์ หลักการที่ยอมรับได้โดยทัว่ ไปสาหรับการ
บริ จาคให้กบั องค์กรที่แสวงหาผลกาไรย่อมแสดงถึงประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารการเงิน “เงินต่อ
เงิน” แต่มิจาเป็ นว่าจะเป็ นความจริ งเสมอไปในกรณี องค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลกาไร เพราะองค์กรที่
ไม่แสวงหาผลกาไรต่างตระหนักถึงการถูกตาหนิอย่างรุ นแรงจากสาธารณะ รวมถึงจากสื่ อมวลชน
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ต่อการใช้เงินบริ จาคในทางที่ไม่เหมาะสมต่อเจตนารมณ์ผบู ้ ริ จาค เช่น กรณี กาชาดสากลถูกกล่าวหา
กรณี 9/11 กันยายน และการใช้เงินบริ จาคสาหรับ UnitedWay (Jacobs, 2004 ; Slone, 2002) ซึ่งเป็ น
กรณี ที่แสดงความไม่เหมาะสมตามเจตนารมณ์ของผูบ้ ริ จาคเป็ นที่กล่าวถึงทัว่ โลก
องค์กรอิสระต่างให้ขอ้ เสนอแนะมาตรฐานแก่องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร หากแต่ไม่ได้
รับการตอบรับหรื อส่ งรายงานให้กบั องค์กรอิสระ แต่อย่างใด ตราบจนร่ างกฎระเบียบเป็ นแนว
ปฏิบตั ิข้ ึนและออกเป็ นญัตติกฎหมายมาตรฐานการบริ จาคการกุศล (Hager, 2004)
การวิจยั นี้จึงเริ่ มต้นสร้างแนวคิดรู ปแบบการบริ จาคการกุศล เพื่อสร้างความเข้าใจและ
ความรู ้สึกของผูบ้ ริ จาคและการนาเงินบริ จาคไปใช้ซ่ ึ งผูบ้ ริ จาคต่างคาดหวังด้วยความบริ สุทธิ์ ใจใน
การใช้เงินบริ จาคให้เหมาะสม ดังนั้นเป้ าประสงค์งานวิจยั จึงนาเสนอรู ปแบบแนวทางสาหรับ
ผูบ้ ริ หารกิจกรรมการตลาดสาหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรควรพิจารณาบริ หารเงินบริ จาคให้
เหมาะสม มิฉะนั้นการโต้ตอบจากสาธารณชน อาจรุ นแรงเกินกว่าที่จะคาดเดาและเยียวยาได้
นอกจากนี้การบริ จาคการกุศลเกิดจากปั จจัยสาเหตุใดที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการตลาดที่องค์กร
ที่ไม่แสวงหาผลกาไรควรรับรู ้ ซึ่ งเชื่อมโยงกับการบริ จาคการกุศลเพิ่มมากขึ้น หากแต่องค์กรที่ไม่
แสวงหาผลกาไรสามารถนาไปใช้ได้กบั การรับรู ้ขององค์กรให้เหมาะสมกับสังคมในปั จจุบนั และ
อนาคตได้ยงั่ ยืน
คาถามการวิจัย
1. ผูบ้ ริ โภคไทยมีความคิดเห็นต่อการทา กิจกรรมการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคม ในระดับ
ใด
2. ปั จจัยใดมีความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุต่อการทากิจกรรมการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคม
3. รู ปแบบการทา กิจกรรมการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคมในมิติผบู ้ ริ โภคไทยที่พฒั นาขึ้น
อย่างเหมาะสมมีลกั ษณะเป็ นเช่นไร
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการทากิจกรรมการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคมในมิติผบู้ ริ โภคไทย
2. เพื่อศึกษารู ปแบบความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุระหว่ างลักษณะพืน้ ฐานส่ วนบุคคล รู ปแบบ
การบริ จาคที่มีต่อการทากิจกรรมการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคมในมิติผบู้ ริ โภคไทย
3. เพื่อพัฒนารู ปแบบการทากิจกรรมการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคมในมิติผบู้ ริ โภคไทย
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ข้ อมูลพืน้ ฐานการตลาดอิงการกุศล
การตลาดกิจกรรมอิงการกุศลสามารถแบ่งออกเป็ น 6 ประเภท ซึ่งสนับสนุนการรณรงค์กล
ยุทธ์การตลาด ได้แก่ (1) กิจกรรมการตลาดการกุศลอิงการส่ งเสริ มการตลาด ได้แก่ กองทุน การ
บริ จาค หรื อแหล่งทรัพยากรองค์กรช่วยเหลือสังคม เพื่อเพิ่มเตือนและช่วยสังคม ทั้งนี้การเรี่ ยไร การ
มีส่วนร่ วมและจิตอาสา องค์กรธุ รกิจสามารถทาเองหรื อเป็ นผูส้ ่ วนร่ วมกับองค์กรการกุศล (2)
การตลาดอิงการกุศลโดยบริ จาครายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การให้กบั องค์กรการกุศลหรื อ
มูลนิธิหนึ่งโดยเฉพาะ (3) การตลาดเพื่อสังคมโดยองค์กรธุ รกิจโดยสนับสนุน พัฒนา และ
ดาเนินการรณรงค์เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในสังคมเพื่อพัฒนาสุ ขภาพอนามัย ความปลอดภัย
สภาพแวดล้อมหรื อการเป็ นอยูท่ ี่ดีในชุมชน (4) องค์กรธุ รกิจอิงการกุศลโดยตรงมักอยูใ่ นรู ปแบบ
เงินสดอุดหนุนการบริ จาคการบริ การ (5) อาสาสมัครชุมชนโดยให้พนักงาน หุ น้ ส่ วนค้าปลีก และ
สมาชิกแฟรนชายส์สนับสนุนการออกกาลังกายให้กบั ชุมชนในเวลาอิสระ (6) ความรับผิดชอบต่อ
การจัดการธุ รกิจโดยลงทุนสนับสนุนปรับปรุ งชุมชนและปกป้ องสภาพแวดล้อม (Kotler & Lee,
2005)
การใช้เงินไปเพื่อการบริ จาคไม่เหมือนกับการใช้เงินเพื่อการบริ โภคหรื อลงทุน เพราะมักจะ
ไม่หาข้อมูลก่อนตัดสิ นใจ และเมื่อจ่ายไปแล้วก็มกั จะไม่สนใจติดตามผลลัพธ์ของการบริ จาคอีก
ต่างหาก หลักเศรษฐศาสตร์ สามารถจะช่วยให้แง่คิดกับผูบ้ ริ จาคดังนี้เป็ นเรื่ องปกติของทุก ๆ ปลายปี
ต่อเนื่องจนถึงต้นปี ที่ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่นิยมทาบุญ ทาทาน ทากุศล หรื อบริ จาคทั้งเงินและสิ่ งของ
ต่าง ๆ อาจเรี ยกได้วา่ เป็ นเทศกาล แต่การบริ จาคซึ่ งนับเป็ นรายจ่ายอย่างหนึ่ง มีความแตกต่างกับ
รายจ่ายทัว่ ไป เพราะประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าและคุณภาพของสิ นค้า หรื อแม้แต่รายจ่ายเพื่อการ
ลงทุนหรื อการออมหรื อการยกเว้นภาษีรายได้ ส่ วนใหญ่ก็ทาคล้าย ๆ กัน คือหาข้อมูลไปก่อน
บริ จาคไปก่อน แต่มกั ไม่ได้ทากับการบริ จาคโดยแท้จริ ง
การตัดสิ นใจบริ จาคส่ วนใหญ่จึงมักถูกพิจารณาจากทาเลที่สะดวก มูลนิธิที่รู้จกั หรื อการ
บอกต่อ ๆ ที่บริ จาคไปเพื่อประชาสัมพันธ์ มักไม่ได้สนใจว่ามูลนิธิจะเอาเงินบริ จาคไปทาอะไร ที่
ไหน หรื ออย่างไร พฤติกรรมการบริ จาคให้กบั มูลนิธิดงั กล่าวจึงอาจนามาสู่ ความไม่โปร่ งใสของ
การบริ จาคได้ในภายหลังและเริ่ มมีการวิพากษ์วจิ ารณ์ในสังคมไทย
ข้ อควรคานึงในการบริจาคของผู้บริโภค
ประการที่ 1
: ผูบ้ ริ โภคมักจะบริ จาคให้กบั มูลนิธิประเภทและขนาดที่มีตน้ ทุนการบริ หาร
จัดการและจัดหาทุนต่า เช่น มูลนิธิเพื่อการศึกษาของเด็กยากจนกับมูลนิธิเพื่อรณรงค์ลดการทารุ ณ
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สัตว์ป่า หรื อแม้แต่เป็ นมูลนิธิที่ทาหน้าที่แบบเดียวกันก็ยงั อาจมีตน้ ทุนไม่เท่ากันดาเนินการบริ จาค
จากผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปหรื อผ่านทางองค์กรธุ รกิจ
ประการที่ 2
: ผูบ้ ริ โภคมักจะบริ จาคให้กบั มูลนิธิที่ยอมให้ขอ้ มูลระบุการนาเงินบริ จาคไป
ใช้อย่างไรอาจอธิ บายในรู ปบัญชีค่าใช้จ่ายหรื อการหักภาษี
ประการที่ 3
: ผูบ้ ริ โภคมักจะคิดว่ายากได้แสดงความรักความเมตตา ความสงสารเพื่อน
มนุษย์อนั ยิง่ ใหญ่หากบริ จาคให้กบั มูลนิธิหลาย ๆ แห่งในคราวเดียวกัน การดาเนินงานของมูลนิธิแต่
ละแห่งมีตน้ ทุนธุ รกรรมในการจัดหาและใช้เงินบริ จาค ซึ่ งต้นทุนส่ วนนี้ข้ ึนอยูก่ บั ประสิ ทธิ ภาพของ
มูลนิธิน้ นั ๆ และก็ข้ ึนอยูก่ บั จานวนผูบ้ ริ จาคและเงินบริ จาคด้วย
ประการที่ 4
: ผูบ้ ริ โภคมักคิดว่าผูร้ ับอยากได้ในสิ่ งที่ตอ้ งการให้ คุณค่าและความสาคัญ
มากกว่ากับสิ่ งที่อยูใ่ นความสนใจ ส่ วนตัวอาจเป็ นเพราะต้องการสร้างภาพลักษณ์ในสังคม
ภาพลักษณ์องค์กรหรื อแม้แต่สินค้าและบริ การ
ประการที่ 5
: ผูบ้ ริ โภคมักจะ บริ จาคให้กบั มูลนิธิที่เป็ นที่ประสบความสาเร็ จทางการตลาด
ได้ใช้กิจกรรมการตลาดในการรณรงค์บริ จาคเงินการกุศลและเป็ นมูลนิธิขนาดใหญ่ มีชื่อเสี ยง
สนับสนุนโดยรัฐบาลหรื อเอกชน

5

กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)

ลักษณะพืน้ ฐานส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. อาชีพ
5. ความศรัทธาในศาสนา
6. การสนับสนุนด้วยการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลผ่านสื่ อต่างๆ

ตัวแปรส่งผ่าน (

H1

Mediator Variables)

ตัวแปรตาม (

รู ปแบบการบริจาคอิงการกุศล
1. การสร้างภาพลักษณ์ในสังคม
2. การส่งเสริ มอาชีพการงานให้มนั่ คงก้าวหน้า
3 การลดหย่อนภาษีรายได้ส่วนบุคคล/นิติบุคคล
4. การช่วยเหลือสังคมที่ดอ้ ยโอกาส
5. ความศรัทธาในศาสนาที่นบั ถือ

H2

H3

Dependent Variables)
การทาการตลาดอิงการกุศลเพือ่ สังคม
ด้ วยกิจกรรมต่ างๆ
1. สุขภาพและการแพทย์
2. สภาพแวดล้อมสี เขียว
3. ความมัน่ คงและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. สิ ทธิมนุษย์ชน
5. ความเชื่อมัน่ ต่อศาสนา
6. คุม้ ครองสัตว์ป่า/สัตว์เลี้ยง
7. ความยากจนแร้นแค้น
8. ทหาร ตารวจ ปกป้ องอธิปไตย
3 จังหวัดภาคใต้
9. ยามสถานการณ์วกิ ฤตจากภัยธรรมชาติ
10. การสนับสนุนการกีฬา

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั
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ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ได้ใช้เวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 สาหรับกลุ่มนัก
ธุ รกิจ/ผูป้ ระกอบการเก็บข้อมูลในบริ เวณย่านธุ รกิจสี ลม และสาหรับกลุ่มไม่ใช่นกั ธุ รกิจและไม่ใช่ผปู ้ ระกอบการ
เก็บจากห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัลปิ่ นเกล้า การเก็บข้อมูลเริ่ มตั้งแต่เวลา 11 : 00 - 14 : 00 และ 17 : 00 - 20 : 00
นาฬิกา ทุกวันพุธและพฤหัสบดี รวมทั้งวันเสาร์ และอาทิตย์ เทคนิคการสุ่ มตัวอย่างความน่าจะเป็ นไปได้
นิยามศัพท์
การทาการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคม หมายถึง กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่ วมมือระหว่างองค์กรธุ รกิจ
กับองค์กรการกุศลในการทากิจกรรมเพื่อระดมทุนให้กบั องค์กรการกุศล โดยกาหนดเป็ นพันธะสัญญาว่าจะ
บริ จาครายได้ส่วนหนึ่งจากสิ นค้าที่ขายได้ และนาเงินรายได้น้ นั ไปช่วยเหลือแก้ไขปั ญหาสังคมตามที่ระบุไว้ใน
กิจกรรม การทาการตลาดอิงการกุศล แนวทางหนึ่งในการทากิจกรรมเพื่อแสดงถึงการเป็ นองค์กรที่ร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม และเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการส่ งเสริ มการตลาด
ผูบ้ ริ โภคไทย หมายถึง บุคคลที่เกิดในประเทศไทย เชื้อชาติไทย และสัญชาติไทย มีอาชีพและระดับ
การศึกษา
องค์กรการกุศลหรื อองค์กรไม่แสวงหาผลกาไร หมายถึง มูลนิธิหรื อสมาคมที่มีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้
ตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ ซึ่ งประกอบกิจการมีรายได้และไม่รวมถึงมูลนิธิหรื อสมาคมที่
กระทรวงการคลังประกาศให้เป็ นองค์กรสาธารณกุศล
การตลาดกิจกรรมอิงการกุศล หมายถึง การสนับสนุนการรณรงค์กลยุทธ์การตลาดด้านการส่ งเสริ มการ
ตลอด การบริ จาค สังคม อุดหนุน จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อชุมชน และสภาพ -แวดล้อม
การบริ จาคการกุศล หมายถึง การที่องค์กรธุ รกิจบริ จาคเงินแก่องค์กรการกุศลที่เหมาะสมผ่านมูลนิธิ
องค์กร และโครงการบริ จาคการกุศลทัว่ โลก
การบริ จาคทางการเมือง หมายถึง การเป็ นพลเมืองดี การพัฒนาและรักษาไว้ และการดาเนินการ
ความสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล การสนับสนุนผูส้ มัครทางการเมืองผ่านบริ ษทั ที่ได้รับ
อนุมตั ิตามข้อกาหนดกฎหมาย และการอนุมตั ิของฝ่ ายกิจการรัฐ
ความเสี่ ยงการบริ จาคการกุศล หมายถึง ข้อกังวลเกี่ยวกับการบริ จาคที่ให้แก่ผสู ้ มัครทางการเมืองหรื อ
พรรคการเมืองโดยคาขอร้อง
ความศรัทธาในศาสนา หมายถึง พื้นฐานการดารงชีวติ ผูบ้ ริ โภคที่เริ่ มต้นชีวติ ด้วยสภาพแวดล้อมบน
พื้นฐานการยืดถือศาสนา การทาบุญ การเข้าวัดฟังธรรม และจิตอาสา
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องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร หมายถึง องค์กรอิสระที่สร้างรายได้จากการบริ จาคเพื่อการกุศลและนาสิ่ ง
บริ จาคเหล่านั้นให้กบั สังคม
องค์กรที่แสวงหาผลกาไร หมายถึง องค์กรธุ รกิจที่ประกอบการเชิงพาณิ ชย์
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ข้อมูลประชากรศาสตร์ที่ได้รับสามารถนามาประยุกต์ใช้สาหรับองค์กรการกุศลในการประยุกต์ใช้
การรณรงค์การส่ งเสริ มการตลาดผ่านกิจกรรมการตลาดการกุศลที่เหมาะสมกับการจัดส่ วนแบ่งการตลาด
กลุ่มเป้ าหมายและการสื่ อสารการตลาดองค์กรการกุศล ซึ่ งส่ งผลต่อองค์กรธุ รกิจเพื่อสนับสนุนหรื อจัดทา
โครงการการกุศลของธุ รกิจ
2. ระบุประเด็นปั จจัยสาคัญการตลาดกิจกรรมเพื่อสังคมได้ชดั เจนถึงสังคมไทย ผูบ้ ริ โภคไทยโดยกลุ่ม
ศึกษาให้ความกระจ่าง นาพาไปสู่ แนวโน้มและโอกาสทางการตลาดในประเทศไทยต่อองค์กรธุ รกิจไทยและ
ต่างประเทศ
3. องค์ประกอบสาคัญในโครงสร้างกิจกรรมการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคมไทยส่ งผลต่อภาวะจิตใจ
ผูบ้ ริ โภคไทยและองค์กรธุ รกิจในการดาเนินชีวติ และธุ รกิจในทิศทางที่โปร่ งใส ยัง่ ยืน และพร้อมในการแข่งขัน
ในตลาดเพื่อนบ้านและตลาดโลก
4. เข้าใจองค์กรอิสระการกุศลในการจัดกิจกรรมการตลาดจากสภาพแวดล้อมและจิตใจ
5. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการกุศลและโครงการการกุศลโดยใช้การสื่ อสารการตลาดที่เหมาะสม
กับรายรับรายจ่าย และนาเสนอข้อมูลถูกต้องตามความประสงค์ของผูบ้ ริ จาค
บทสรุ ป
การบริ จาคทรัพย์เพื่อการกุศลเป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคไทยต่างเห็นความสาคัญ เพราะเป็ นการแสดงให้เห็นถึง
การเป็ นคนดีในสังคมไทย ทั้งนี้ทุกประเทศต่างก็มีแนวคิดเช่นเดียวกัน แต่การเป็ นผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมยัง
สร้างความสงสัยว่าสิ่ งที่บริ จาคหรื อไม่ องค์กรการกุศลได้มีมาตรฐานจริ ยธรรม ทั้งกระบวนการเรี่ ยไรและการ
รายงานต่อกรมสรรพากรในการเสี ยภาษี กิจกรรมการตลาดโครงการใดที่สามารถสร้างแรงจูงใจต่อผูบ้ ริ จาค
ดังนั้นบทนี้จึงแสดงเนื้อหาในรายละเอียดให้เห็นถึงเหตุที่มาและวิธีการในแนวการศึกษา

