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แบบฟอรม์การเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านเผยแพรผ่ลงานวิจยัและงานสรา้งสรรค ์
  
 
1. ช่ือ-สกลุ ผู้เล่าเร่ือง      ผศ.ดร. รัตพงษ ์สอนสุภาพ                 คณะวชิา/หน่วยงาน……..วทิยาลยันวตักรรมสงัคม 
2. ช่ือ-สกลุ ผู้บันทกึ        นางสาวเปรมณชั โภชนสมบูรณ์       คณะวชิา/หน่วยงาน.........วทิยาลยันวตักรรมสงัคม 
 
3. บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของผู้เล่าเร่ือง 

ปัจจุบนั ด ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการหลกัสูตรหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และ
การเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต) วิทยาลยันวตักรรมสังคม มหาวิทยาลยัรังสิต และไดรั้บแต่งตั้งให้
เป็นคณะกรรมการ RSU Cyber University มหาวทิยาลยัรังสิต  

อดีตท่ีผา่นมา มีบทบาทท าหนา้ท่ี รองคณบดีฝ่ายวชิาการ   ผูอ้  านวยการหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาผูน้ า
ทางธุรกิจ การเมือง และสังคม  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต) และผูอ้  านวยการหลกัสูตรศิลปศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง อีกทั้งเป็นกรรมการบริหารหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาผูน้ า
ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง ระหว่างปีการศึกษา 2556-2558  รวมถึงเป็นประธานคณะกรรมการจัดท าเอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการระดบัชาติประจ าปี 2558 (Proceedings CSI National Conference 2015) นอกจากนั้นยงัมี
โอกาสไดร่้วมงานกบัองคก์รระดบัชาติหลายแห่ง อาทิ  ปี 2550-2558 ด ารงต าแหน่งอนุกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ปี 2549-2550 เป็นคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจริง บริษทั อสมท จ ากดั  )มหาชน (  และ ปี 
2549-2550 เป็นคณะกรรมปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร บริษทั อสมท จ ากดั )มหาชน (  

 

4.  เร่ืองทีเ่ล่า   งานวจิยัคือ ความรู้และชีวติ  
5.  ความเป็นมาของเร่ืองทีเ่ล่า  

อาชีพ อาจารยห์รือนกัวชิาการ จะตอ้งมีความรู้ในสาขาท่ีเราเช่ียวชาญ และความรู้จะเกิดข้ึนไดห้ลากหลายทาง  ทั้ง
จากการอ่านเป็นจ านวนมาก  การพูดคุยแลกเปล่ียนจากผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ในเร่ืองนั้นๆ  หรือการคน้ควา้ท า
วจิยัโดยตรง ทั้งน้ีตลอดช่วง 3-5 ปีท่ีผา่นมา ผมถือวา่เป็นคนหน่ึงท่ีโชคดีมากๆ ท่ีมีโอกาสไดท้ าวจิยัในเร่ืองท่ีเราชอบ ซ่ึง
จะใช ้แนววิเคราะห์แบบเศรษฐศาสตร์การเมือง (Political Economy Approach) โดยส่วนใหญ่ท าวิจยัเก่ียวกบัธรรมา        
ภิบาลและคอร์รัปชัน่ รวมทั้งเศรษฐกิจการพนนั ซ่ึงมีงานวจิยัหลายต่อหลายเร่ืองท่ีไดรั้บความสนใจจากส่ือมวลชนแขนง
ต่างๆ ทั้ง ทีว ีหนงัสือพิมพท์ั้งไทยและต่างประเทศ รวมทั้งส่ือออนไลน์ต่างๆ ตวัอยา่ง เช่น  

 เร่ือง หวยใตดิ้น : ทุนเชิงสัญลกัษณ์ โดยไดทุ้นสนับสนุนวิจัยจากศึกษาปัญหาการพนันคณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและส านกังานกองทุนสนบัสนุนเสริมสร้างสุขภาพในปี 2558 แต่ท าอยูเ่กือบ 2 ปี 
ระหวา่ง ปี 2558-2559 เป็นงานท่ีไดรั้บความสนใจและถูกตีพิมพใ์น“Illegal Lottery : A Large Size of Illegal 
Economy in Thailand”. Proceeding in “The 4th International Symposium on Business and Social Science” 
20-22 July 2015, Renaissance Sapporo Hotel Sapporo ,Hokkaido ,Japan.และใน Journal of Business and 
Economics (ISSN 2155-7950), a professional journal published by Academic Star Publishing Company, 
USA.  

 เร่ือง ผลกระทบขององคก์รธุรกิจจากการป้องกนัและปราบปรามการคอร์รัปชัน่ของ ป.ป.ช. มาตรา 103/7  เป็น
งานท่ีท าวิจยัร่วมกบัท่านรองศาสตราจารย ์ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค ์โดยไดทุ้นสนบัสนุนวิจยัจากส านกังาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยัในปี 2557 เป็นงานท่ีไดรั้บความสนใจและถูกตีพิมพใ์นวารสารประชาคมวิจยั 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฉบับท่ี 117 ปีท่ี 20 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2557 หน้า 5-6 และการ
สมัภาษณ์ของส่ือแขนงต่างๆ  
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 เร่ือง สลากกินแบ่งรัฐบาล : โครงสร้างอ านาจและผลประโยชน์ของใคร. โดยไดทุ้นสนับสนุนวิจยัจากศูนย์
ศึกษาปัญหาการพนนัคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและส านกังานกองทุนสนบัสนุนเสริมสร้าง
สุขภาพ ในปี 2554 เป็นงานท่ีได้รับความสนใจและถูกตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 13 กรกฎาคม –ธันวาคม 2555 ตีพิมพใ์นรายงานประจ าปี 2555 ศูนยศึ์กษา  
ปัญหาการพนนั คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั รวมทั้งถูกสัมภาษณ์จาก Mark Magnier, From 
Los Angeles Times, November 12, 2012. นอกจากนั้นงานวจิยัดงักล่าวยงัไดรั้บเชิญจากคณะกรรมาธิการ จาก
รัฐสภาหลายคณะไปให้ขอ้มูลส าคญัเพ่ือจดัท าขอ้เสนอให้มีการปฏิรูปส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล และยงั
ไดไ้ปใหข้อ้มูลส าคญัต่อตุลาการศาลปกครองสูงสุดในการพิจารณาขอ้พิพาทระหวา่งส านกังานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลกบัประชาชนผูฟ้้องร้อง 

 ส่วนผลงานวจิยัเร่ืองอ่ืนๆ มีดงัน้ี 
o “Systematic Corruption : A case study of big deal in Thai Stock Exchange” .Proceeding in “RSU 

International Research Conference 2016” April 29, 2016 Rangsit University, Pathumthani, 
Thailand. 

o “Corruption on Listed Company in Thai Stock Exchange”.Proceeding in “International Academic 
Conference on Social Sciences and Management” July 29-31, 2015  Okinawa, Japan. 

o  “Guidelines on Resolution and Prevention of Corruption of Thai Listed Companies in the Stock 
Exchange”. Proceeding in 1th National and International Conference on Administration and 
Management, KU Home, Bangkok, Thailand, January 3 ,2015. 

o “Corruption in the State Enterprise Listed as Public Company in the Stock Exchange of Thailand 
(SET) : A Case Study of MCOT Public Company”. Proceeding in The 6th International 
Conference on Financial Criminology, Rangsit University, Pathumthani, Thailand Friday 5 
September 2014.  

6. วธีิการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการทีท่ าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ทีใ่ช้  ผู้มส่ีวนร่วม อุปสรรค
หรือปัญหาในการท างาน และแนวทางการแก้ไข 

 กระบวนการท่ีท าใหง้านประสบความส าเร็จ คือ 1) จะตอ้งใหเ้วลาในการท าวจิยัอยา่งจริงจงั 2) มีความสมัพนัธ์
ท่ีดีกบัแหล่งขอ้มูลทุกระดบั และ 3) ผูว้จิยัจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีน่าเช่ือถือต่องานวจิยัท่ีท า 

 ปัญหาในการท างาน คือ 1) ขอ้จ ากดัในเร่ืองเวลา  2) การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลส าคญั และ 3) การยกระดบั
ผลงานวจิยัในการตีพิมพใ์นระดบันานาชาติ   

 แนวทางการแกไ้ข คือ 1) ควรบริหารจดัการเวลาใหเ้หมาะสมเพียงพอ 2) ผูว้จิยัจะตอ้งสร้างความน่าเช่ือถือต่อ
แหล่งขอ้มูลส าคญั และ 3) ฝึกฝนและพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอต่อการน าเสนอผลงานวจิยัในการตีพิมพใ์น
ระดบันานาชาติ   

7. ผลลพัธ์หรือความส าเร็จทีเ่กดิขึน้ และส่ิงทีผู้่เล่าเร่ืองทีไ่ด้เรียนรู้จากประสบการณ์ดงักล่าว 
ผลลพัธ์ คือ การเรียนรู้ เพราะพรมแดนของความรู้ในแต่ละศาสตร์ยงัมีชายแดนท่ียาวไกล ดงันั้นการท าวิจยัจะ

เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ทั้งต่อเติมและต่อยอดความรู้เก่าท่ีมีอยูเ่ดิมแลว้ ส่วนความส าเร็จของงานวิจยั คือ 
องค์กร หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และสังคมโดยรวมได้ประโยชน์จากการน าผลงานวิจัยไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์นั้นๆ หรือมีขอ้วพิากษว์จิารณ์ถกเถียงกนัเพ่ือต่อยอดงานวจิยัใหแ้ตกแขนงต่อไป 


