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คํานํา 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการประชุมทางวิชาการและการ

นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  “มสธ.วิจัย ประจําป 2560” เรื่อง “นวัตกรรมการวิจัย: สังคมไทยกาว

ไกลสูสากล” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีสาธารณะดานการวิจัยและวิชาการใหกับคณาจารย 

นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป ไดแลกเปลี่ยนความรู เพื่อสรางเครือขายความ

รวมมือทางวิชาการ การพัฒนาตอยอดงานวิจัย เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนางานวิจัยที่เขมแข็ง ยั่งยืน 

และตอบสนองความตองการของสังคมและประเทศชาติโดยรวม 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบพระคุณคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการดําเนินงานการประชุม

วิชาการฯ ผูทรงคุณวุฒิที่ใหเกียรติตรวจพิจารณาผลงานวิจัย คณะวิทยากรอภิปราย วิทยากรวิพากษ

ผลงานวิจัย ผูนําเสนอผลงานวิจัยทุกทาน รวมทั้งบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาทุกทานที่มีสวน

ทําใหการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวาองคความรูจาก

การประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้จะเปนประโยชนตอวงวิชาการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป 

 

 

คณะกรรมการดําเนนิงาน 

การประชุมทางวิชาการและการนําเสนอผลงานวจิัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย ประจําป 2560” 

เมษายน 2560 
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สารบัญ 

หนา 

กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

1. การวิเคราะหประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ

ขาวโพดลกูผสมพันธุนครสวรรค 3 เพื่อการพัฒนา

ธุรกิจของสมาชิกสหกรณนคิมแมสอด จํากัด 

จังหวัดตาก 

นายสมควร ธิศักดิ ์ 1 

2. ปจจัยที่มีผลตออัตราผลตอบแทนของราคาสินคา

เกษตรลวงหนาและ ความสัมพันธของราคาใน

ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย  

ดร.ชัยวัฒน โฆษภัทรพิมพ 13 

3. การพัฒนาแบบจําลองเพื่อทํานายพฤติกรรมการยืม

เงินของลูกหนี้เงินยืม ของสํานักงานหลักประกนั

สุขภาพแหงชาติ (สปสช.)  

นายจรัญ พันธพูล 24 

 

 

กลุมสังคมศาสตรและมนษุยศาสตร 

1. การศึกษาความเปนไปไดในการเขาเปนภาคีพิธี

สารเลือกรับฉบับที่สองของกตกิาระหวางประเทศ 

วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเพื่อการ

ยกเลิกโทษประหาร  

ผูชวยศาสตราจารยวิชัย ศรีรัตน 43 

2. THE IMPACT OF ASEAN INTERNATIONAL 

TRADE ON AGRICULTURAL SECTOR 

GROWTH OF THAILAND 

รองศาสตราจารย ดร.อนุชา  

ภูริพันธุภิญโญ 

63 

3. การพยากรณราคาและผลผลิตปาลมน้ํามันของไทย นายบรรจบ ซุนสุวรรณ 76 

4. ปจจัยที่เกี่ยวของกับการลาออกของพนักงาน

บริษัทขามชาติ (กรณีศกึษาบริษัทขามชาติแหง

หนึ่ง) 

นางสาวหนึ่งฤทัย เอ้ือกนกพนัธ 94 

5. การวิเคราะหเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย

และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม 

นายสมาน เละเซ็น 107 
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สารบัญ (ตอ) 
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6. ปจจัยที่เกี่ยวกับความรนุแรงในครอบครัวของ

นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต 

นางสาวกิ่งแกว บุญทองแกว 130 

7. อาสาสมัครกับการพฒันาคณุภาพชวีิต กรณีศกึษา

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย

จังหวัดสงขลา  

นางนงนุช จิตตะเสโณ 144 

8. บริการของสถานสงเคราะหเดก็ที่สงเสริมอิทธิบาท

สี่แกวัยรุนในอุปการะ  

รองศาสตราจารย ดร.อําไพรัตน 

อักษรพรหม 

160 

9. แนวทางการพัฒนาสถานรับเล้ียงเด็กเอกชนตาม

มาตรฐานศูนยเดก็เล็กแหงชาต ิกรณีศกึษาอุนไอรัก

เนอสเซอรี่ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

นางสาวลัลนลลิต อริยพยัคฆ 175 

10. ปญหาและผลกระทบของครอบครัวไทยที่มีบตุร

เปนดาวนซินโดรม: กรณีศกึษาเฉพาะครอบครัวที่

ดอยโอกาส 

นายปราโมทย อัศวมานะศักดิ ์ 189 

กลุมการศกึษา 

1. การพัฒนาชุดฝกอบรมทางไกล เรื่องการออกแบบ

ระบบการผลิตและการใชส่ือการสอนสําหรับครูใน

โรงเรียนจังหวัดนนทบุร ี

รองศาสตราจารย ดร.วาสนา  

ทวีกุลทรัพย  

204 

2. การพัฒนาชุดฝกอบรมทางไกลเรื่อง “การพัฒนา

ความรูทางเทคโนโลยกีารสื่อสารระหวางผูปกครอง 

ครูและผูเรียน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. สิริพิชญ 

วรรณภาส  

218 

3. ความคดิเห็นของนกัศกึษาที่มีตอประมวลสาระและ

แนวการศกึษาในหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต 

แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

รองศาสตราจารย ดร. วาสนา 

ทวีกุลทรัพย 

230 

4. การสังเคราะหงานวิจัยของนักศกึษาระดับ

บัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการแนะแนว สาขาวิชา

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

รองศาสตราจารย ดร.ลัดดาวรรณ 

ณ ระนอง 

250 
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5. รูปแบบการจดัการเรยีนการสอนเชิงบูรณาการกับ

การทํางาน (WIL) ของสถาบันสมาชิกเครือขาย

พัฒนาสหกิจศกึษาภาคใตตอนบน  

อาจารยโสภนา สุดสมบูรณ 261 

6. การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนตามแนวคิด

การพัฒนาดานจิตพิสัย เพื่อสรางเสริมสุขภาพของ

นักศกึษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ดร.เกษม ชูรัตน 275 

7. การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาคร ูกศน. 

ตําบล ในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

สํานักงานสงเสริมการศกึษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นางสาวจรัสศร ีหัวใจ 290 

8. แนวทางการพัฒนาความรูในเนื้อหาผนวกวิธีสอน

สําหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

นางสาวดวงจันทร แกวกงพาน 306 

9. การศึกษาความพึงพอใจของนกัศกึษาที่มีตอการจดั

กิจกรรมการเรียนรู รายวิชาการพัฒนารูปแบบการ

จัดการเรียนรู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทร ปการศกึษา 2559 

นางสาวสุพัตรา คําสุข 323 
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การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  

“มสธ. วิจัย ประจําป 2560” 

วันศุกรที่ 24 มีนาคม 2560 

ณ หองประชุมสามศร อาคารอเนกนิทศัน มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีพันธกิจหลักที่สําคัญในการใหบริการดานการวิจัย การ

สรางสรรคผลงานวิจัย สนับสนุน สงเสริมการเผยแพรและการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน และ

การสนับสนุนและสรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพดานการวิจัยใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย และการบริหาร

จัดการเชงิยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย 

เพื่อเปนการตอบสนองตอพันธกิจดังกลาว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงไดจัดการประชุมวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติอยางตอเนื่อง 

เพื่อเปนเวทีสาธารณะดานการวิจัยและวิชาการใหกับคณาจารย นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา 

และบุคคลท่ัวไป ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู อันจะนําไปสูการสรางเครือขายความรวมมือทาง

วิชาการ เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนางานวิจัยใหเขมแข็ง ยั่งยืน และตอบสนองความตองการของ

สังคมและประเทศชาติตอไป 

วัตถุประสงค 

  เพือ่เปนเวทีใหคณาจารย นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ไดเผยแพร

ผลงานวิจัยสูสาธารณะ รวมทั้งไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการวิจัยและขอ

คนพบจากการวิจัยรวมกัน 

กลุมเปาหมาย 

  ผูเขารวมประชุมประกอบดวย คณาจารย นักวิจัย นักวชิาการ นิสิต/นักศกึษา และบคุคล

ทั่วไป จํานวน 150 คน 
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รูปแบบกิจกรรม 

1. พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัย ประจําป 2559 

2. การอภิปรายทางวิชาการ  

3. การนําเสนอผลงานวิจยัภาคบรรยาย  

4. การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยจากนกัวจิัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ

ผลงานวิจัยของศูนยวิจัยเฉพาะทาง 

วัน เวลา และสถานที ่

  วันศุกรที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ หองประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน และหอง

ประชุมยอย อาคารสัมมนา 1 - 2 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

  1. คณาจารย นกัวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นกัศึกษา และบุคคลทั่วไป มีเวทีในการนําเสนอ

ผลงานวิจัยไปสูสาธารณะ 

 2. คณาจารย นกัวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นกัศึกษา และบุคคลทั่วไป ไดแลกเปลี่ยนความรู จาก

ผลงานวิจัยที่มานําเสนอ เพื่อนําไปสูการสรางเครือขายงานวิจัยรวมกัน  

  3. ผูใชงานวจิัยสามารถเลือกสรรงานวิจัยที่มคีุณคาไปใชในการพัฒนาตอยอดการศึกษา

ไดมากขึ้น 

ผูรับผดิชอบโครงการ 

  ฝายพัฒนาและเผยแพรงานวจิัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ขอบขายการนําเสนอผลงานวิจัย 

  เปนผลงานวิจัย วิทยานิพนธ หรือดุษฎีนิพนธระดับบัณฑิตศึกษา (ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ

การศึกษาที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว) ของคณาจารย นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป จาก

หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับองคความรู ใน 3 กลุม ดังนี้ 

 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 กลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

 กลุมการศกึษา 
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ลักษณะผลงานวิจัยที่นําเสนอ 

  1. ผลงานวิจัยที่นําเสนอของคณาจารย นักวิจัย และนักวิชาการ ตองไมเคยตีพิมพเผยแพรใน

วารสารหรือนําเสนอในการประชุมทางวิชาการที่ใดมากอน 

  2.  วิทยานิพนธ หรือดุษฎีนิพนธระดับบัณฑิตศึกษา ตองดําเนินการเสร็จสิ้นตาม

กระบวนการของบัณฑิตวิทยาลัยเรียบรอยแลว และผลงานดังกลาวตองไมเคยตีพิมพเผยแพรใน

วารสารหรือนําเสนอในการประชุมทางวิชาการที่ใดมากอน โดยตองมีอาจารยที่ปรึกษาหลักลงนาม

ในใบรับรองการนําเสนอผลงานวิจัยดวย 

  3. การนําเสนอผลงานวิจัย เปนการนําเสนอในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) 

ประกอบ PowerPoint ใชเวลาในการนําเสนอผลงานเรื่องละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที รวมเวลา 20 นาท ี

ขั้นตอนการสงบทความ 

  1. ลงทะเบียนในระบบออนไลนที ่http://ird.stou.ac.th/stouconference 

  2. ดาวนโหลดแบบฟอรมการสงบทความ 

  3. สงบทความและชําระคาลงทะเบียน จํานวน 3,000 บาท   

                  (บุคลากร มสธ.ไดรับยกเวนคาลงทะเบียน) 

  4. ติดตามสถานะบทความผานระบบออนไลน 

  5. ปรับแกไขรูปแบบบทความ 

  6. ปรับแกไขบทความตามขอเสนอแนะของผูทรงคณุวุฒิ (กรณีบทความผานการพจิารณา) 

 

เงื่อนไขการสงบทความ 

   1. ผูสงบทความจะตองลงทะเบียนในระบบออนไลนที่ http://ird.stou.ac.th/stouconference 

 2. ผูสงบทความที่เปนนิสิต/นกัศึกษา ตองมีอาจารยที่ปรึกษาหลักลงนามในแบบฟอรม 

   3. สถาบันวิจัยและพัฒนา จะสงบทความเพ่ือใหผูทรงคุณวฒุิพิจารณา เมื่อไดรับการชําระ

คาลงทะเบียนนําเสนอบทความเรยีบรอยแลว โดยขอสงวนสิทธิ์ในการพจิารณาและดําเนนิการ ดังนี้

     3.1 การเลือกกลุมการนําเสนอผลงานที่เหมาะสม 

     3.2 บทความจะไดรับการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิตามความเชี่ยวชาญ และไดรับความ

เห็นชอบจากผูทรงคณุวุฒิ 2 ใน 3 คน จึงจะผานเกณฑ 

     3.3 ผูวิจัยจะถกูตัดสิทธ์ิการเสนอผลงานวจิัยในกรณีตอไปนี้ 

            1) ไมปรับแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ โดยไมมีเหตุอันควร 

            2) เมื่อตรวจสอบพบในภายหลังวาบทความเคยมกีารตีพิมพเผยแพรที่ใดที่หนึ่ง 

มากอน ไมวาในรูปแบบใดก็ตาม 
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  4. ผูสงบทความจะเปนผูรับผิดชอบการตรวจสอบความถูกตองของการสะกดคําในบทความ

ของตนเอง 

 5. บทความที่สงเขามาจะตองผานการตรวจสอบความถูกตอง และรูปแบบตามที่มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราชกําหนด 

  6. สงบทความและชําระคาลงทะเบียนนําเสนอบทความ จํานวน 3,000 บาท ภายในวันที่  

31 ตุลาคม 2559 (ชําระเงินคาลงทะเบียนภายใน 1 สัปดาหหลังจากการสงบทความ) 

  7. ผูสงบทความตองมานําเสนอบทความวิจัยดวยตนเองในวันงาน หากไมสามารถมา

นําเสนอบทความดวยตนเอง มหาวิทยาลัยจะไมตีพิมพเผยแพรบทความในครั้งนี้และจะทําหนังสือ

แจงไปยังสถาบัน/หนวยงานตนสังกัดของทานตอไป 

อัตราคาลงทะเบียน 

ประเภท คาลงทะเบียน 

ผูนําเสนอผลงานวิจัย  (คณาจารย นกัวิจัย นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป นักศกึษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 

3,000 บาท 

ผูเขารวมประชุมวิชาการ 500 บาท 

ผูนําเสนอผลงานวิจัย และผูเขารวมประชุมวิชาการที่เปนบคุลากรของมหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช 

ไมมีคาใชจาย 
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กําหนดการ 

การประชุมทางวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติ “มสธ.วิจัย ประจําป 2560” 

วันศุกรที่ 24 มีนาคม 2560 

ณ หองประชุมสามศร อาคารอเนกนิทศัน มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร 

08.30 - 08.45 น. พิธีเปดการประชุมโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

08.45 - 09.00 น. พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัย ประจําป 2559 

09.00 - 12.00 น. การอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมการวิจัย: สังคมไทยกาวไกลสูสากล” 

วิทยากรอภปิราย 

1. ศาสตราจารยกติตคิุณ ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน 

    ราชบณัฑิต ประเภทวิชาศกึษาศาสตร สํานกัธรรมศาสตรและการเมือง ราชบัณฑิตยสภา 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุสรณ  ธรรมใจ 

     รองอธิการบดีฝายวิจัยและบรกิารวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต 

3. ดร.สุรอรรถ  ศุภจัตุรัส 

     ผูแทนจากสํานกังานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 

4. ดร.เสาวรัจ  รัตนคําฟ ู

     ผูแทนจากสถาบันวจิัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 

วิทยากรดําเนนิรายการ 

รองศาสตราจารย ดร.ชลาภรณ  สุวรรณสัมฤทธ์ิ  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. 

 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน หองสุโขทัย อาคารอเนกนทิัศน 

13.00 - 16.00 น. แบงกลุมนําเสนอผลงานวิจัย 

 อาคารสัมมนา 1 

 หองประชุม 5206-7   - ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 อาคารสัมมนา 2 

 หองประชุม 231        - ดานสังคมศาสตรและมนษุยศาสตร                                                     

 หองประชุม 232        - ดานสังคมศาสตรและมนษุยศาสตร                                                      

 หองประชุม 233        - ดานการศึกษา                                                      

 หองประชุม 234        - ดานการศึกษา                                                      

16.00 น. ปดการประชุม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ และการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิ

“มสธ.วิจัย ประจําป 2560” 

------------------------------ 

  ดวยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กําหนดจัดการประชุมวิชาการ

และการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย ประจําป 2560” ในวันศุกรที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 

08.30 - 16.30 น. ณ หองประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 เพื่อใหการดําเนนิงานดังลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการจดั

ประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวจิัยระดับชาติ  “มสธ.วิจัย ประจําป 2560” จํานวน 19 ราย 

ดังนี ้

1. รองศาสตราจารย ดร.สมจนิต  สันถวรกัษ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ที่ปรึกษา 

2. รองศาสตราจารย ดร.สุจนิต  วิศวธีรานนท 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ประธานกรรมการ 

3. ศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย  สินลารัตน 

รองอธิการบดีสายงานวิจยั มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย 

กรรมการ 

4. ดร.อภิเทพ  แซโคว 

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ บณัฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด 

กรรมการ 

5. ผูชวยศาสตราจารยณรงศกัดิ์  จกัรกรณ 

ผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

กรรมการ 

6. ดร.มารยาท โยทองยศ 

ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการวิจัยและพัฒนานวตักรรม 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

กรรมการ 
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7. รองศาสตราจารย ดร.ธงชัย  สุวรรณสิชณน 

ผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนาแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารณุี  อริยวริิยะนนัท 

ผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

กรรมการ 

9. ดร.สิงหแกว  ปอกเทิ่ง 

ผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กรรมการ 

10. รองศาสตราจารยนภัทร  วัจนเทพินทร 

ผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

กรรมการ 

11. รองศาสตราจารย ดร.โกสุม  สายใจ 

ผูอํานวยการสํานกัวจิัยและนวตักรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ 

กรรมการ 

 

12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนะศกึ  ชินานนท 

ผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

กรรมการ 

13. รองศาสตราจารย ดร.พงษจนัทร  อยูแพทย 

ผูอํานวยการสถาบันวจิัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

กรรมการ 

14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุบิน  ยุระรัช 

ผูอํานวยการศนูยสงเสริมและพัฒนางานวจิัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

กรรมการ 

15. อาจารยประสิทธิชัย  เดชขํา 

วิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง 

กรรมการ 

16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพยพาพร  มหาสินไพศาล 

ผูอํานวยการสงเสริมวิชาการ และรักษาการผูอํานวยการสํานักวจิัย

และพัฒนา สถาบันการจดัการปญญาภวิัฒน 

กรรมการ 

17. รองศาสตราจารยฐปนรรต  พรหมอินทร 

ผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

กรรมการและ

เลขานุการ 

18. นางสาวรสิกา  อังกูร 

หัวหนาฝายพัฒนาและเผยแพรงานวิจัย  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 
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19. นางอินทิรา นาคนัตร 

นักวจิัยชํานาญการพิเศษ  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

กรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการ 

 

  ใหคณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่ใหคําปรึกษาในการดําเนนิการจดัประชุมทางวิชาการ

ระดับชาติ คดัเลือกผลงานและเสนอรายชื่อผูทรงคุณวฒุิประเมินบทความ 

    ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม  พ.ศ.2559 

                                                              

(รองศาสตราจารย ดร.สุจินต  วิศวธีรานนท) 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการและวจิัย 

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย 

ในการประชุมทางวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติ “มสธ.วิจัย ประจําป 2560” 

(บุคคลภายนอก) 

ลําดบัที ่ รายชื่อ สังกัด 

1 ศาสตราจารย ดร.จตุรนต  ถิระวัฒน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2 ศาสตราจารย ดร.พรชัย  ชุนหจินดา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

3 ศาสตราจารยปรารถนา  พฤกษศร ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4 รองศาสตราจารย ดร.จิตตนิันท  บุญสถิรกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5 รองศาสตราจารย ดร.ณรงค  สมพงษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

6 รองศาสตราจารย ดร.ณาณนิ  โอภาสพัฒนกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ 

7 รองศาสตราจารย ดร.ไตรรัตน  โภคพลากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

8 รองศาสตราจารย ดร.ทัศนีย  ลิ้มสุวรรณ นักวิชาการอิสระ 

9 รองศาสตราจารย ดร.ธนิศ  ภูศิร ิ นักวิชาการอิสระ 

10 รองศาสตราจารย ดร.นวรตัน  อุดมประเสริฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

11 รองศาสตราจารย ดร.นิคม  ทาแดง นักวิชาการอิสระ 

12 รองศาสตราจารย ดร.บุญเสริม  หุตะแพทย นักวิชาการอิสระ 

13 รองศาสตราจารย ดร.ปฐมา  วิสุทธิพิทักษกุล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

14 รองศาสตราจารย ดร.พรอมพิไล  บัวสุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

15 รองศาสตราจารย ดร.พิชัย  ทองดีเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

16 รองศาสตราจารย ดร.เลิศพร  ภาระสกุล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

17 รองศาสตราจารย ดร.วรรณภา  โพธิ์นอย นักวิชาการอิสระ 

18 รองศาสตราจารย ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร 

19 รองศาสตราจารย ดร.วินัย  พุทธกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ลําดบัที ่ รายชื่อ สังกัด 

20 รองศาสตราจารย ดร.สนธิสุข  ธีระชัยชยุต ิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

21 รองศาสตราจารย ดร.สุริยะ  สะวานนท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

22 รองศาสตราจารย ดร.เสนีย  คําสุข มหาวิทยาลัยบูรพา 

23 รองศาสตราจารย ดร.อุดมศักดิ ์ ศีลประชาวงศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

24 รองศาสตราจารยจรนิทร  เทศวาณิช นักวิชาการอิสระ 

25 รองศาสตราจารยณรงค  ใจหาญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

26 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กลาหาญ  ณ นาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

27 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กังสดาล  เชาววัฒนกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

28 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัมปนาท   เพ็ญสุภา ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยกุต 

29 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงจิตต  ฤทธิรงค มหาวิทยาลัยมหิดล 

30 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดารณ ี เอ้ือชนะจิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

31 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวพร  วิสิฐพงศพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร

เหนือ 

32 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประทีป  จินงี ่ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

33 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปานเพชร  ชินินทร นักวิชาการอิสระ 

34 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะ  กิตตภิาดากุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

35 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภารด ี อนันตนาว ี มหาวิทยาลัยบูรพา 

36 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ราตร ี เรืองไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

37 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วภิาวด ี ลี้ม่ิงสวัสดิ ์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

38 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิทธิกร  สุมาลี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

39 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุบิน  ยุระรัช มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

40 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพล  บุญลือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี
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ลําดบัที ่ รายชื่อ สังกัด 

41 ผูชวยศาสตราจารยอรณุศร ี จันทรทรง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

42 อาจารย ดร.นติิพงศ  หอมวงษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

43 อาจารย ดร.สมบูรณ  อาศิรพจน โรงเรียนปญญาวุฒกิร 

44 อาจารย ดร.สุรมงคล  นิ่มจิตต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

45 อาจารย ดร.สุรางคศร ี วาเพชร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

46 อาจารยยุพา  อินทราเวช กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

47 อาจารยสุภัชชา  สุทธิพล กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย 

48 พระมหาสุรไกร ชินพุธิศิร ิ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

49 แพทยหญิงนพวรรณ  ศรีวงคพานิช สถาบันราชานุกูล 

 

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย 

ในการประชุมทางวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติ “มสธ.วิจัย ประจําป 2560” 

(บุคลากรมหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธิราช) 

 

ลําดบัที ่ รายชื่อ สังกัด 

1 รองศาสตราจารย ดร.กัญจนา  ลินทรัตนศิรกิุล สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

2 รองศาสตราจารย ดร.จิตตนิันท  เดชะคุปต สาขาวิชามนษุยนิเวศศาสตร 

3 รองศาสตราจารย ดร.เชาว  โรจนแสง สาขาวิชาวิทยาการจดัการ 

4 รองศาสตราจารย ดร.ทวีวัฒน  วัฒนกุลเจรญิ สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

5 รองศาสตราจารย ดร.ทวีศักดิ ์ จินดานุรกัษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

6 รองศาสตราจารย ดร.บุญศร ี พรหมมาพันธุ สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
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ลําดบัที ่ รายชื่อ สังกัด 

7 รองศาสตราจารย ดร.พอพันธ  อุยยานนท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

8 รองศาสตราจารย ดร.ราณ ี อิสิชัยกุล สาขาวิชาวิทยาการจดัการ 

9 รองศาสตราจารย ดร.สารีพันธุ  ศุภวรรณ สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

10 รองศาสตราจารย ดร.อัจฉรา  จิตตลดากร สาขาวิชาเกษตรศาสตรและสหกรณ 

11 รองศาสตราจารย ดร.อัจฉรา  โพธิ์ด ี สาขาวิชาเกษตรศาสตรและสหกรณ 

12 รองศาสตราจารยฐปนรรต  พรหมอินทร สาขาวิชารัฐศาสตร 

13 รองศาสตราจารยณัฏฐพร  พิมพายน สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

14 รองศาสตราจารยพูนศิร ิ วัจนะภูม ิ สาขาวิชามนษุยนิเวศศาสตร 

15 รองศาสตราจารยวรญัญา  ปุณณวัฒน สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

16 รองศาสตราจารยศรีธนา  บุญญเศรษฐ สาขาวิชาวิทยาการจดัการ 

17 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลกานต  อภิวัฒนลังการ สาขาวิชามนษุยนิเวศศาสตร 

18 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทกัษ  ศรีสุขใส สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

19 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รชพร  จันทรสวาง สาขาวิชาวิทยาการจดัการ 

20 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัลภา  สบายยิ่ง สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

21 อาจารยกิตต ิ ลี้สยาม สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 



ด 

 

 

รายชื่อผูนาํเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดบัชาต ิ 

"มสธ.วิจัย ประจําป 2560" 

วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. 

กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี หองประชุม 5206 – 7 

 

ลําดบัที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อบทความ เวลา 

1 นายสมควร ธิศักดิ ์ การวิเคราะหประสิทธิภาพการผลิตเมล็ด

พันธุขาวโพดลูกผสมพันธุนครสวรรค 3 เพื่อ

การพัฒนาธุรกิจของสมาชิกสหกรณนิคมแม

สอด จํากัด จังหวัดตาก 

13.00 - 13.20 น. 

2 นายชัยวัฒน โฆษภัทรพิมพ ปจจัยที่มีผลตออัตราผลตอบแทนของราคา

สินคาเกษตรลวงหนาและ ความสัมพันธของ

ราคาในตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหง

ประเทศไทย  

13.21 - 13.40 น. 

3 นายจรัญ พันธพูล การพัฒนาแบบจําลองเพื่อทํานายพฤติกรรม

การยืมเงินของลูกหนี้เงินยืม ของสํานักงาน

หลักประกันสขุภาพแหงชาติ (สปสช.)  

13.41 - 14.00 น. 
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กลุมสังคมศาสตรและมนษุยศาสตร  หองประชุม 231 อาคารสัมมนา 2 

 

ลําดบัที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อบทความ เวลา 

1 ผูชวยศาสตราจารย วิชัย ศรีรัตน การศึกษาความเปนไปไดในการเขาเปนภาคี

พิธีสารเลือกรับฉบับที่สองของกติการะหวาง

ประเทศ วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมืองเพื่อการยกเลิกโทษประหาร  

13.00 - 13.20 น. 

2 รองศาสตราจารย ดร. 

อนุชา ภูริพันธุภิญโญ 

THE IMPACT OF ASEAN 

INTERNATIONAL TRADE ON 

AGRICULTURAL SECTOR GROWTH 

OF THAILAND 

13.21 - 13.40 น. 

3 นายบรรจบ ซุนสุวรรณ การพยากรณราคาและผลผลิตปาลมน้ํามัน

ของไทย 

 

13.41 - 14.00 น. 

4 นางสาวหนึ่งฤทัย  เอ้ือกนกพนัธ ปจจัยที่เกี่ยวของกับการลาออกของพนักงาน

บริษัทขามชาติ (กรณีศกึษาบริษัทขามชาติ

แหงหนึ่ง) 

 

14.01 - 14.20 น. 

5 นายสมาน เละเซ็น การวิเคราะหเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานของธนาคารอิสลามแหงประเทศ

ไทยและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม 

14.21 - 14.40 น. 
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ลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร หอง 232 อาคารสัมมนา 2 

 

ลําดบัที ่ ชื่อ – นามสกุล ชื่อบทความ เวลา 

1 นางสาวกิ่งแกว บุญทองแกว ปจจัยที่เกี่ยวกับความรนุแรงในครอบครัว

ของนักเรียนโรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย จังหวัด

ภูเก็ต 

13.00 - 13.20 น. 

2 นางนงนุช จิตตะเสโณ อาสาสมัครกับการพฒันาคณุภาพชวีิต 

กรณีศกึษาอาสาสมัครพฒันาสังคมและความ

มั่นคงของมนษุยจังหวัดสงขลา  

13.21 - 13.40 น. 

3 รองศาสตราจารย ดร.อําไพรัตน 

อักษรพรหม 

บริการของสถานสงเคราะหเดก็ที่สงเสริม

อิทธิบาทส่ีแกวัยรุนในอุปการะ  

13.41 - 14.00 น. 

4 นางสาวลัลนลลิต อริยพยัคฆ แนวทางการพัฒนาสถานรับเล้ียงเด็กเอกชน

ตามมาตรฐานศูนยเด็กเล็กแหงชาต ิ

กรณีศกึษาอุนไอรักเนอสเซอรี่ อําเภอ

หาดใหญ จังหวัดสงขลา 

14.01 - 14.20 น. 

5 นายปราโมทย อัศวมานะศักดิ ์ ปญหาและผลกระทบของครอบครัวไทยที่มี

บุตรเปนดาวนซินโดรม: กรณีศึกษาเฉพาะ

ครอบครัวท่ีดอยโอกาส 

14.21 - 14.40 น. 
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กลุมการศกึษา หอง 233 อาคารสัมมนา 2 

ลําดบัที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อบทความ เวลา 

1 รองศาสตราจารย ดร.วาสนา  

ทวีกุลทรัพย  

การพัฒนาชุดฝกอบรมทางไกล เรื่องการ

ออกแบบระบบการผลิตและการใชส่ือการ

สอนสําหรับครูในโรงเรียนจังหวัดนนทบุร ี

13.00 - 13.20 น. 

2 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สิริพิชญ 

วรรณภาส  

การพัฒนาชุดฝกอบรมทางไกลเรื่อง “การ

พัฒนาความรูทางเทคโนโลยีการสื่อสาร

ระหวางผูปกครอง ครูและผูเรียน 

13.21 - 13.40 น. 

3 รองศาสตราจารย ดร. วาสนา  

ทวีกุลทรัพย 

ความคดิเห็นของนกัศกึษาที่มีตอประมวล

สาระและแนวการศกึษาในหลักสูตรศึกษา

ศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

13.41 - 14.00 น. 

4 รองศาสตราจารย ดร.ลัดดาวรรณ 

ณ ระนอง 

การสังเคราะหงานวิจัยของนักศกึษาระดับ

บัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการแนะแนว 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย-สุโขทัย

ธรรมาธิราช 

14.01 - 14.20 น. 

5 อาจารยโสภนา สุดสมบูรณ รูปแบบการจดัการเรยีนการสอนเชิงบูรณา

การกับการทํางาน (WIL) ของสถาบัน

สมาชิกเครือขายพัฒนาสหกิจศกึษาภาคใต

ตอนบน  

14.21 - 14.40 น. 
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กลุมการศกึษา หอง 234 อาคารสัมมนา 2 

ลําดบัที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อบทความ เวลา 

1 อาจารยเกษม ชูรัตน การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนตาม

แนวคิดการพฒันาดานจิตพิสัย เพื่อสราง

เสริมสุขภาพของนักศกึษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

13.00 - 13.20 น. 

2 นางสาวจรัสศร ีหัวใจ การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาคร ู

กศน. ตําบล ในการจัดการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ สํานักงานสงเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

13.21 - 13.40 น. 

3 นางสาวดวงจันทร แกวกงพาน แนวทางการพัฒนาความรูในเนื้อหาผนวกวิธี

สอนสําหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

13.41 - 15.00 น. 

4 นางสาวสุพัตรา คําสุข การศึกษาความพึงพอใจของนกัศกึษาที่มีตอ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชาการพัฒนา

รูปแบบการจดัการเรยีนรู คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร  

ปการศึกษา 2559 

15.01 - 15.20 น. 

 

 

 

 



สรุปการอภิปรายทางวิชาการ  

เรื่อง นวัตกรรมการวิจัย: สังคมไทยกาวไกลสูสากล 

วันที่ 24 มีนาคม 2560  

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

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน (ราชบัณฑิตยสภา) 

 ตัวอยางงานวิจัยทางดานสังคมศาสตรที่พอจะทําในเชิงนวัตกรรม ไดแก  

 1. วิธีการบริหารคูปองการศึกษาที่จัดใหครูคนละ 10,000 บาท ทําอยางไรจึงจะไดผล 

  2. บริบทในการสรางองคความรูในลักษณะของสังคมไทย ซึง่ไมเหมือนประเทศอื่น  

 3. ธรรมาภิบาลในวงการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยในกํากับ ความมีอิสระในการบรหิารถาใชไมถูก

ทางก็จะเกิดปญหาในการบรหิารมหาวิทยาลัยได 

 4. การจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา  ทําอยางไรใหบณัฑิตที่จบออกมาเปนคนดี (Being a 

good person)  รวมทั้ง จะทําอยางไรทีจ่ะประกันความดีของบัณฑิตดวย ดังทีส่มเดจ็พระเทพฯ ไดบรรยาย

ใหชาวตะวันตกฟงถึงวิธีการสรางความสามัคคีที่ดีทีสุ่ด คือการทําเพือ่คนอื่น (work for the other, 

happiness from within, the joy of giving)  

 ทั้งนี้ ในทางสังคมศาสตร นโยบายทีม่าจากฐานงานวิจัย คือ นวัตกรรม โดยงานวิจัยนั้นๆ ตองเปน

งานวิจัยทีส่รางองคความรูใหม เปนงานวิจัยคนหาวิธีการพฒันาทั้งในเชิงวิชาการและการนําไปประยกุตใช 

ขณะเดียวกันงานวิจัยนั้น ตองเปนวิจัยทีม่ีทั้งคุณภาพ และนวภาพ มีความเชื่อถือไดในกระบวนการวิจัย และ

มีการออกแบบการวจิัยไดสอดคลองกบัสิง่ทีจ่ะศึกษา 

 สรปุสิง่ที่งานวิจัยทางสังคมศาสตร ควรม ี
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนสุรณ  ธรรมใจ (มหาวิทยาลัยรังสติ) 

 บทบาทของมหาวิทยาลัย ในการกาวสูประเทศไทย 4.0  

 1. ผลิตบัณฑิต ใหเกงและดี สําหรบัประเทศไทย อาเซียน และโลก  โดยมีสํานึกพื้นฐานการเปน

พลเมืองโลก มสธ.เปนมหาวิทยาลัยที่ใหโอกาส สรางความเทาเทียม และเขาถึงการศึกษา  

 2. ระบบการเรียนการสอน ควรตองปรับมาเนน Project Based และ การคิดวิเคราะหใหมากขึ้น 

 3. วิจัย วิจัยไทยยังมีติดระดบัโลก ความไมเสมอภาคทางเศรษฐกิจ  การเมือง การศกึษา 

 4. บริการวิชาการ มีวิธีการบูรณาการอยางไร ในการตอบโจทยพลวัตของยทุธศาสตร พลวัตของ

โลก ประเทศเยอรมันเปนประเทศทีม่ีการบูรณาการดานอุตสาหกรรมที่ชัดเจนมาก มีพฒันาการจากลางสุดสู

สูงสุด  

 นวัตกรรมเกิดจากการคนพบสิ่งใหม เชน ตัวยารักษาโรคใหมๆ  เทคโนโลยีชีวภาพที่ทําใหพันธุขาว

มีคุณภาพสูงขึ้น  องคความรูทางสังคมศาสตรการสรางทฤษฎีใหมๆ ที่ไมไดยืมมาจากตางประเทศ นวัตกรรม

จะเกิดไมไดถาไมมเีสรีภาพ  นโยบายของรัฐตองใหความสําคัญกับการคิดทะลุ  มหาวิทยาลัยตองบรูณาการ

รวมกับภาคเศรษฐกิจ/ภาคอุตสาหกรรม  และมหาวิทยาลัยตองมียุทธศาสตรการวจิัยที่ชัดเจน 

 นอกจากนีก้ารจะสรางใหเกิดนวัตกรรมการวจิัยใหได ตองมาจากฐานการคิดที่วา “เราจะมี

นวัตกรรมการวิจัยอะไรบาง และเราจะวิจัยอะไรบาง เพื่อสรางใหเกิดนวัตกรรม” 

 

ดร.สรุอรรถ  ศุภจัตุรัส  (สํานกังานนวัตกรรมแหงชาติ องคการมหาชน) 

 นวัตกรรม มี 3 องคประกอบ คือ ความใหม (Newness)  มีที่มาขององคความรูที่ทําใหเกิดความ

ใหม (Knowledge/ Creativity) และ สามารถแพรกระจาย/นําไปใชประโยชนได เกิดคุณคา/ผลกระทบตอ

สังคม (Commercialization/ Implementation/ Diffusion) 

 การวิจัย โดยตัวเองไมใชนวัตกรรม  เปนเพียงการสรางองคความรูขึ้นมาเพื่อใหเกิดนวัตกรรม  

     การวิจัย เปนการใชเงิน เพื่อสรางองคความรู   (Money  Knowledge) 

 นวัตกรรม เปนการใชองคความรูที่ไดมา ใหกลายเปนเงิน/มลูคา  (Knowledge  Money) 

 งานวิจัยทางสังคมศาสตรทําใหเกิดนวัตกรรมได  โดยตองมี 3 สิ่งคือ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การนําไปใช 
(Implementation)  

คุณคา 
(Value)  

การแพรกระจาย 
(Diffusion)
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การพยากรณ์ราคาและผลผลิตปาล์มน ้ามันของไทย 
FORCASTING OF OIL PALM PRICE AND PRODUCTION IN THAILAND 

 

บรรจบ  ซุ้นสุวรรณ (Banjob Soonsuwan)1  สมบัติ  พันธวิศิษฏ์ (Sombat Phanthawisit)2 

อรรฆย์คณา  แย้มนวล (Ugkana Yamnoul)3 
 

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพทั่วไป การผลิต การแปรรูป และการตลาด

อุตสาหกรรมปาล์มน้้ามัน รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้อง และ 2) เลือกแบบจ้าลองที่เหมาะสมส้าหรับใช้

พยากรณ์ราคาปาล์มน้้ามันที่เกษตรกรขายได้และผลผลิตปาล์มน้้ามันรายเดือนในประเทศ 

ด้าเนินการวิจัยโดยพรรณนาสภาพทั่วไปของการผลิต การแปรรูป และการตลาด

อุตสาหกรรมปาล์มน้้ามัน และพยากรณ์ข้อมูลด้วยวิธี Exponential Smoothing Method, ARIMA  

และ SARIMA โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาราคาและผลผลิตปาล์มน้้ามันรายเดือนของไทย                    

เดือนมกราคม 2548 ถึง เดือนธันวาคม 2558 แล้วเลือกแบบแบบจ้าลองที่เหมาะสมที่สุดในการ

พยากรณ์จากแบบจ้าลองที่มีค่าความผิดพลาดก้าลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error ; RMSE)  

ต่้าที่สุด 

   ผลการวิจัยพบว่า 1) ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้้ามัน ปี 2558 จ้านวน 4.70 ล้านไร่                      

เน้ือที่ให้ผล 4.28  ล้านไร่ ผลผลิต 11.02 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ย 2.58 ตันต่อไร่  มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

3.13 บาทต่อกิโลกรัม หรือ 8,062 บาทต่อไร่ ผลิตน้้ามันปาล์มดิบได้ 2.07 ล้านตัน ใช้บริโภค 0.99                  

ล้านตัน และใช้ผลิตไบโอดีเซล 0.81 ล้านตัน 2) การพยากรณ์ราคาและผลผลิตปาล์มน้้ามันรายเดือน 

พบว่า (1) การพยากรณ์ราคาปาล์มน้้ามันที่เกษตรกรขายได้ด้วยวิธี SARIMA แบบจ้าลอง C AR(1) 

AR(2) MA(1) MA(2) SMA(12) มีความเหมาะสมในการน้าไปใช้พยากรณ์ราคาปาล์มน้้ามันมาก

ที่สุด เนื่องจากมีค่า RMSE ต่้าที่สุด เท่ากับ 0.455673  (2) การพยากรณ์ผลผลิตปาล์มน้้ามันด้วยวิธี 

Exponential Smoothing แบบจ้าลอง  Holt-Winters Additive  มีความเหมาะสมในการน้าไปใช้

พยากรณ์ผลผลิตปาล์มน้้ามันมากที่สุด เนื่องจากมีค่า RMSE ต่้าที่สุด เท่ากับ 105236.1      

ค้าส้าคัญ : การพยากรณ์ราคาปาล์มน้้ามัน พยากรณ์ผลผลิตปาล์มน้้ามัน ปาล์มน้้ามันของไทย  
 
1 นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   bunjob@oae.go.th      
2 รองศาสตราจารย์ ประจ้าสาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช sombat_2544@hotmail.com  
3รองศาสตราจารย์ ประจ้าสาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช y1akkana@yahoo.com 
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ปจจัยที่เกี่ยวของกบัการลาออกของพนักงานบรษิัทขามชาติ 

(กรณีศึกษาบริษทัขามชาตแิหงหนึ่ง) 

Factors related to Employee Resignation in a multinational Company  

 
                หนึ่งฤทัย เอือ้กนกพนัธ, ชูเกียรติ จากใจชน, ศรีสมร สนิทับ, จิราภรณ โภชกปริภัณฑ, หยกตระการ พิพัฒนศริิศักดิ ์

        คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนตหลุยส  

                       chukiat@slc.ac.th,srisamorn@slc.ac.th, jiraporn@slc.ac.th, nungruthai_bow@hotmail.co.th 

 

บทคัดยอ 

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของลักษณะสวนบุคคล  ไดแก  เพศ  อายุงาน และความพึง

พอใจในงานที่มีตอการลาออกของพนักงานในบริษัทขามชาติแหงหนึ่งชวงป พ.ศ.2556-2559  คณะผูวิจัย

ทําการศึกษาโดยใชแบบสอบถาม และวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสราง ในเรือ่งความคิดเห็นของพนักงาน

จํานวน 67 คน ที่กําลังจะลาออกจากบริษัทไป ซึ่งอยูในขั้นตอนสุดทายของสัญญาจางและปฏิบัติตาม

ขั้นตอนกอนการสิ้นสุดการวาจางพนักงาน  

 ผลการวิจัยพบวา พนักงานที่มีอายุงานไมเกิน 2 ป ที่ลาออกในชวงป พ.ศ.2556-2559 มีคาเฉลี่ยของ

ความคิดเห็นในเรื่องความกาวหนาในวิชาชีพตางจากพนักงานที่มีอายุงานมากกวา 2 ป ที่ลาออกในชวงป 

พ.ศ.2556-2559 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  กลาวคือ  พนักงานที่มีอายุงานมากกวา 2 ป ที่ลาออก

ในชวงป พ.ศ.2556-2559 มีความพึงพอใจในเรื่องความกาวหนาในวิชาชีพนอยกวาพนักงานที่มีอายุงานไม

เกิน 2 ป พนักงานที่ลาออกชวงป พ.ศ.2556-2559 มีความพึงพอใจนอกงาน ไดแก ระบบการบริหารงาน

ภายใน/ผูบังคับบัญชา สภาพการทํางาน การติดตอส่ือสาร/ประสานงาน คาตอบแทน/สวัสดิการสูงกวาความ

พึงใจในงาน  อันไดแก   ความกาวหนาในวิชาชีพและการฝกอบรมและพัฒนา  นอกจากนี้ยังพบ

ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานแตละดานกับความพึงพอในงานดานอื่นๆ 

คําสําคัญ : บริษัทขามชาติ การลาออก ความพึงพอใจในงาน  

 

Abstract 

              The purposes of this research about factors related to employee resignation in a multinational 

company: in Bangkok were to investigate factors, for example, gender, years of service and job 

satisfaction related to employee resignation in the multinational and to study factor intercorrelations for six 

subscales of job satisfaction. The data obtained for this survey was from questionnaire and structured 

Interview constructed from reviewing relevant literatures researches about employees’ job satisfaction for 

collecting data from 67 resigning employees After hypothesis testing, the results showed that less than 2-

jiraporn
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service-year employees had got higher score in employees’ career growth needs when compared to more 

than 2-service-year employees. After analyzing intrinsic and extrinsic satisfaction employees hadn’t got 

higher score in intrinsic satisfaction when compared to extrinsic satisfaction. The results also showed that 

there were intercorrelations among six subscales of resigning employees’ job satisfaction.  

Keywords: multinational company, job satisfaction, resignation 

 

บทนํา 

   ปจจุบันองคการตางๆไมวาจะเปนองคการธุรกิจขามชาติ หรือธุรกิจในประเทศตางหันมาให

ความสําคัญในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลกันเปนจํานวนมาก และตระหนักดีวาทรัพยากรบุคคล ของ

แตละองคการนั้นนับเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งของทุกองคการที่มีผลกระทบตอความสําเร็จของการ

ดําเนินงานของธุรกิจไมยิ่งหยอนไปกวาปจจัยอื่นๆ  ไดแก เงินทุน เครื่องจักร หรือวัตถุดิบ  สภาวะการ

แขงขันทางธุรกิจในโลกที่ไรพรมแดนมีการขยายตัวมากมายทั้งดานการลงทนุ การเพิ่มทุน การขยายกิจการ 

และนํามาซ่ึงเทคโนโลยีจํานวนมากจึงจําเปนตองใชบุคลากรที่มีสมรรถนะและมีทักษะในการทํางานเพิ่ม

สูงขึ้นดวย ที่จะเปนตัวชวยในการขับเคลื่อนใหภารกิจขององคการสามารถดําเนินการไปไดดวยดี ดังนั้นการ

พยายามท่ีจะรักษาทรัพยากรมนุษยใหอยูกับองคการ และปองกันการสูญเสียพนักงานจากการลาออก จึงเปน

เรื่องที่มีความจําเปนอยางมาก 

  ในยุคปจจุบันการลาออกของพนักงานกอใหเกิดผลกระทบตอองคการในดานอื่นๆ เชน การสูญเสีย

คาใชจายในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่จะเขามาทํางานแทนที่คนที่ลาออกไปเปนปญหาที่มี

ความสําคัญตอองคการในการแกไขปญหานี้ไดนั้นจะตองทราบสาเหตุที่แทจริงที่ทําใหพนักงานลาออกจาก

งานเสียกอนจึงจะสามารถดําเนินการแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพ (พัฒนพงศ  ขุนวิทยา, 2551), ประคัลภ 

ปณฑพลังกูร. (2555). กลาววา จากงานวิจัยของ Career Builder ซึ่งเปนเว็บไซตเกี่ยวกับการจัดหางาน  

ไดศึกษาเกี่ยวกับเหตุผลของพนักงานที่ลาออกจากงานในชวงตนป 2014 พบวา 1)ไมพึงพอใจในงานที่ทําอยู 

54% จึงวางแผนหางานใหมท่ีตนอาจจะชอบมากกวางานเดิม 2) ไมมีโอกาสกาวหนาในการทํางาน 45% 3)

ขาดความสมดุลระหวางการทํางานกับการดําเนินชีวิต 39% 4) ไดรับคาตอบแทนที่ต่ํากวาตลาดทั่วไปใน

ตําแหนงงานเดียวกัน 39% 5) งานที่กอใหเกิดความเครียด 39% 6) การไดรับการปฏิบัติดวยความอยุติธรรม

จากหัวหนางาน 37% 7) ถูกมองขามในเรื่องของผลงานและไมไดรับการเลื่อนตําแหนง 36%  8) ไมไดรับ

การขึ้นเงินเดือนเมื่อปที่ผานมา 28% จะเห็นวาจากผลการสํารวจ 3 อันดับแรกนั้น สาเหตุเปนเรื่องเกี่ยวกับตัว

งาน และความกาวหนาในการทํางาน และสภาพแวดลอมของการทํางานเปนหลัก เรื่องของคาจางเงินเดือนก็

เริ่มเปนประเด็น แตก็เปนในลักษณะที่ไมไดรับความเปนธรรมในการจายคาจางมากกวา กลาว คือ จายต่ํา

กวาตลาดที่ควรจะเปน 
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 ดังนั้นคณะผูวิจัยดําเนินการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อใหไดขอมูลปอนกลับจากการสํารวจมาใชในการ

กําหนดกลยุทธดานการธํารงทรัพยากรมนุษย ในบริษัทขามชาติแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อ

นําขอมูลทีไ่ดไปเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาองคการตอไป 

 

วัตถุประสงค 

             เพื่อศึกษาผลของลักษณะสวนบุคคล  ไดแก  เพศ  อายุงานที่มีผลตอการลาออกของพนักงานใน

บริษัทขามชาติแหงหนึ่ง ในชวงป พ.ศ.2556-2559   

             เพื่อศึกษาความพึงพอใจในงานทีผ่ลมีตอการลาออกของพนักงานในบริษัทขามชาติแหงหนึ่งชวงป 

พ.ศ.2556-2559   

 
สมมติฐานการวิจัย 

               ลักษณะสวนบุคคลแตกตางกันจะมีผลตอการลาออกของพนักงานในบริษัทขามชาติแหงหนึ่ง 

ในชวงป พ.ศ.2556-2559 ที่แตกตางกัน 

              ความพึงพอใจในงานแตกตางกันจะมีผลตอการลาออกของพนักงานในบริษัทขามชาติแหงหนึ่ง 

ในชวงป พ.ศ.2556-2559 ที่แตกตางกัน 

              มคีวามสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานแตละดานกับความพึงพอใจในงานดานอื่นๆ            

 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

  ทําใหทราบปจจัยที่เกี่ยวของกับการลาออกของพนักงานในบริษัทขามชาติแหงหนึ่งชวงป พ.ศ.

2556-2559 

              บริษัทสามารถวางแผนกําหนดกลยุทธ/โปรแกรมการจัดสวัสดิการ การพัฒนาความกาวหนาใน

อาชีพ และการฝกอบรมและพัฒนาใหเหมาะสมกับพนักงาน เพื่อลดและธํารงรักษาพนักงานของบริษัทไว 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

                ในการศึกษาครั้งนี้ เปนการใชวิธีผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่

ใชเปนแบบสอบถามและการสัมภาษณแบบมีโครงสราง ในเรื่องความพึงพอใจในงานตลอดจนความคิดเห็น

ของพนักงานที่ตัดสินใจลาออกจากบริษัทแลว ซึ่งอยูในขั้นตอนสุดทายของสัญญาจางและปฏิบัติตาม

ขั้นตอนของแรงงานสัมพันธ  กอนการสิ้นสุดการวาจางพนักงาน คณะผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

ตั้งแตเดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคม ในชวงป พ.ศ.2556-2559   
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  ประชากรและกลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัย 

              ประชากรทีใ่ชในการวิจัย  ไดแก  พนักงานทีต่ัดสนิใจลาออกจากบรษิัทแลว ทีอ่ยูในขั้นตอนสุดทาย

ของสัญญาจาง และปฏิบัติตามขั้นตอนของแรงงานสัมพนัธ  กอนการสิ้นสุดการวาจางพนกังาน ตั้งแตเดือน

มกราคมถึงเดือนธันวาคม ในชวงป พ.ศ.2556-2559  จํานวน 72 คน   

              กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดจากการสุมตัวอยางอยางงายและตามสัดสวนของพนักงานที่

ลาออกในแตละป ในชวงป พ.ศ.2556-2559  ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางขนาดประชากร

ของยามาเน (1970, pp. 580-581) ที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.03 โดยขนาดกลุมตัวอยางของพนักงาน

ที่ลาออกจํานวน 67 คน 

 

  เครื่องมอืที่ใชในการวิจัย 

              การศึกษาครั้งนี้ใชเครื่องมือเปนแบบสอบถามและบทสัมภาษณในดานความพึงพอใจในงานที่

ดัดแปลงมาจาก Minnesota Satisfaction Questionnaires (MSQ)โดยแบบสอบถามประกอบดวย 6 ดาน คือ  

1) ระบบการบริหารงานภายใน/ผูบังคับบัญชา 2) สภาพการทํางาน 3) การติดตอสื่อสาร/การประสานงาน   

4) ความกาวหนาในวิชาชีพ 5) คาตอบแทน/สวัสดิการ และ 6) การฝกอบรมและพัฒนา ปรากฏตาม

ตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 

 
ความพึงพอใจในงาน จํานวนขอคําถาม Cronbach’s Alpha 

1) ระบบการบริหารงานภายใน/ผูบังคับบัญชา   4 .941 
2) สภาพการทํางาน 6 .796 
3) การตดิตอส่ือสาร/การประสานงาน   3 .791 
4) ความกาวหนาในวิชาชีพ   2 .757 
5) คาตอบแทน/สวัสดกิาร   2 .775 
6) การฝกอบรมและพัฒนา 2 .772 
ทั้งฉบับ 19 .894 

              จากการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของพนักงานที่ลาออกชวงป พ.ศ.2556-2559  ไดแก  จํานวนพนกังาน

ที่ลาออก  อัตราการลาออก จํานวนพนกังานที่ลาออกในแตละเดือน  และอายุของพนักงานที่ลาออกชวงป 

พ.ศ.2556-2559  ปรากฏตามตารางที่ 2 ถึงตารางที่ 4 ดังนี ้
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ตารางที่ 2   แสดงจํานวนพนกังานที่ลาออก  และอัตราการลาออกในชวงป พ.ศ.2556-2559 
ป พ.ศ. จํานวน (คน) รอยละ อัตราการลาออกตอป 
2556 14 20.9 7.77% 
2557 14 20.9 7.77% 
2558 22 32.8 12.22% 
2559 17 25.4 9.44% 
รวม 67 100 - 

หมายเหตุ: อัตราเต็มของกําลังพนกังานทั้งหมด คือ 180 คนตอป 

              ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 2 พบวา อัตราการลาออกตอป (Turn Over Rate) ชวงป  

พ.ศ.2556-2559 อยูระหวาง 7.77% - 12.22% 

 

ตารางที่ 3   แสดงจํานวนพนกังานที่ลาออก ในแตละเดือนชวงป พ.ศ.2556-2559 

เดือน 2556 2557 2558 2559 รวม (คน) 

มกราคม 0 0 3 0 3 

กุมภาพันธ 0 0 2 4 6 

มีนาคม 1 1 1 0 3 

เมษายน 1 0 3 0 4 

พฤษภาคม 1 1 1 3 6 

มิถุนายน 1 3 2 5 11 

กรกฎาคม 2 2 1 0 5 

สิงหาคม 2 3 0 4 9 

กันยายน 1 0 0 1 2 

ตุลาคม 0 0 0 0 0 

พฤศจิกายน 5 3 3 0 11 

ธันวาคม 0 1 6 0 7 

รวม (คน) 14 14 22 17 67 

              ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 3 พบวา  พนักงานที่ลาออกสวนมากจะลาออกในเดือนมิถุนายน 

และเดือนพฤศจิกายนของทุกปซึ่งตรงกับชวงเวลาที่บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการแบง

จายเงินรางวัลตามผลประกอบการของบริษัททุกครั้งป 
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ตารางที ่4   แสดงอายุงานของพนักงานที่ลาออก  ในชวงป พ.ศ.2556-2559               
อายุงาน จํานวน (คน) รอยละ 

ไมถึง 1 ป 10 27.03 
มากกวา 1 ป  แตไมเกิน 2 ป 7 18.92 

2-4 ป 10 27.03 
5-10 ป 6 16.22 
11-15 ป 2 5.40 
16-20 ป - - 
21-25 ป 2 5.40 

รวม 37 100 

              ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 4 พบวา  พนักงานที่มีอายุงานนอยกวา 5 ป  มีจํานวนการลาออก

มากที่สุด รองลงมา คือ พนักงานที่มีอายุงาน 5-10 ป และพนักงานที่มีอายุงานมากกวา 10 ปขึ้นไปมีการ

ลาออกนอยท่ีสุด  

               คาเฉลี่ยของอายุงานของพนักงานที่ลาออก  ในชวงป พ.ศ.2556-2559 คือ  2.83 ป  อายุงานนอย

ที่สุดของพนักงานที่ลาออก  ในชวงป พ.ศ.2556-2559 คือ  0.8 ป  และอายุงานมากที่สุดของพนักงานที่

ลาออก ในชวงป พ.ศ.2556-2559 คือ  23 ป   

 

ตารางที่ 5   แสดงความพึงพอใจในงานของพนกังานที่ลาออก  ในชวงป พ.ศ.2556-2559 

 

ความพึงพอใจในงาน Χ�  SD ลําดบั ระดับ 

1) ระบบการบริหารงานภายใน/ผูบังคับบัญชา   2.85 .80 5 ดี 

2) สภาพการทํางาน 3.07 .50 6 ดี 

3) การตดิตอส่ือสาร/การประสานงาน   2.83 .61 4 ดี 

4) ความกาวหนาในวิชาชีพ   2.37 .71 2 พอใช 

5) คาตอบแทน/สวัสดกิาร   2.60 .78 3 ดี 

6) การฝกอบรมและพัฒนา 2.21 .86 1 พอใช 

ภาพรวม 2.79 .46 - ด ี

การแปลผลคะแนน: 3.26-4.00 = ดีมาก 2.51-3.25 = ดี 1.76-2.50 = พอใช 1.00-1.75 = ปรับปรุง 

   

            ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 5 เมื่อเรียงลําดับความพึงพอใจในงานจากนอยที่สุดไปหามาก

ที่สุด  พบวา พนักงานที่ลาออกสวนใหญมีความพึงพอใจในงานดานการฝกอบรมและพัฒนานอยที่สุด  
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ถัดมา คือ เรื่องความกาวหนาในวิชาชีพ  คาตอบแทน/สวัสดิการ การติดตอสื่อสาร/การประสานงาน ระบบ

การบริหารงานภายใน/ผูบังคับบัญชา  และสภาพการทํางาน  ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 6   เปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของพนกังานชายและหญิงท่ีลาออกชวงป พ.ศ.2556-2559 

ความพึงพอใจในงาน ชาย 

(n = 35) 

หญิง 

(n = 32) 

 

t 

 

p value 

Χ�  SD Χ�  SD 

1) ระบบการบริหารงานภายใน/

ผูบังคับบัญชา   

2.73 .80 2.99 .80 -1.293 .201 

2) สภาพการทํางาน 2.98 .48 3.17 .51 -1.521 .133 

3) การตดิตอส่ือสาร/การ

ประสานงาน   

2.72 .66 2.94 .53 -1.504 .137 

4) ความกาวหนาในวิชาชีพ   2.27 .70 2.46 .71 -1.078 .285 

5) คาตอบแทน/สวัสดกิาร   2.63 .71 2.57 .86 .280 .781 

6) การฝกอบรมและพัฒนา 2.06 .85 2.38 .87 -1.492 .141 

ภาพรวม 2.71 .48 2.87 .43 -1.274 .207 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

              จากตารางที่ 6 แสดงวา พนักงานชายที่ลาออก ชวงป พ.ศ.2556-2559 จํานวน 35 คน  มีคาเฉลี่ยของ

ความพึงพอใจในงานทุกดานไมแตกตางจากพนักงานหญิงที่ลาออก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

คือ ความพึงพอใจในงานของพนักงานชายและหญิงท่ีลาออก ชวงป พ.ศ.2556-2559 ไมแตกตางกัน  

              ผลลัพธที่ไดจากตารางที่ 6 คือ พนักงานชายที่ลาออกชวงป พ.ศ.2556-2559 จํานวน 35 คน  

มีคาเฉลี่ยของภาพรวมของความพึงพอใจในงานทุกดาน 2.71 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .48  สําหรับ

พนักงานหญิงท่ีลาออก ชวงป พ.ศ.2556-2559  จํานวน 32 คน มีคาเฉลี่ยของภาพรวมของความพึงพอใจใน

งานทุกดาน 2.87 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .43   

              ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 6  แสดงวา ความพึงพอใจในงานของพนักงานชายที่ลาออก ชวงป 

พ.ศ.2556-2559 ไมแตกตางจากความพึงพอใจในงานของพนักงานหญิงที่ลาออกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับ .05  คือ ความพึงพอใจในงานของพนักงานชายและหญิงที่ลาออกชวงป พ.ศ.2556-2559 ไมแตกตาง

กัน  

ตารางที่ 7  เปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของพนกังานที่มีอายุงานตางกัน ชวงป พ.ศ.2556-2559 

ความพึงพอใจในงาน อายุงาน 

ไมเกิน 2 ป 

(n = 44) 

อายุงาน 

มากกวา 2 ป 

 (n = 23) 

 

t 

 

p value 

Χ�  SD Χ�  SD 

1) ระบบการบริหารงานภายใน/

ผูบังคับบัญชา   

2.94 .73 2.69 .91 1.184 .241 

2) สภาพการทํางาน 3.07 .54 3.07 .42 .025 .980 

3) การตดิตอส่ือสาร/การประสานงาน   2.83 .64 2.82 .57 .045 .964 

4) ความกาวหนาในวิชาชีพ   2.51 .71 2.09 .64 2.330 .023* 

5) คาตอบแทน/สวัสดกิาร   2.71 .80 2.38 .70 1.634 .107 

6) การฝกอบรมและพัฒนา 2.18 .89 2.27 .82 -.398 .692 

ภาพรวม 2.83 .49 2.71 .42 1.008 .317 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

             จากตารางที่ 7 พบวา พนักงานที่มีอายุงานไมเกิน 2 ป ที่ลาออกชวงป พ.ศ.2556-2559 มีคาเฉลี่ยของ

ความพึงพอใจในงานในดานความกาวหนาในวิชาชีพ  2.51 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .71 สําหรับพนักงาน

ที่มีอายุงานมากกวา 2 ป ที่ลาออกชวงป พ.ศ.2556-2559 มีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานในดาน

ความกาวหนาในวิชาชีพ  2.09 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .64 

            ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 7  แสดงวา  พนักงานที่มีอายุงานไมเกิน 2 ป ที่ลาออกชวงป พ.ศ.

2556-2559 มคีาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงาน ดานความกาวหนาในวิชาชีพตางจากพนักงานที่มีอายุงาน

มากกวา 2 ป ที่ลาออกชวงป พ.ศ.2556-2559 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  คือ  พนักงานที่มีอายุงาน

มากกวา 2 ป ที่ลาออกชวงป พ.ศ.2556-2559 มีความพึงพอใจในเรื่องความกาวหนาในวิชาชีพนอยกวา

พนักงานที่มีอายุงานไมเกิน 2 ป 

              ผลลัพธท่ีไดจากตารางที่ 7 คือ  พนักงานที่มีอายุงานไมเกิน 2 ป ที่ลาออกชวงป พ.ศ.2556-2559 
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จํานวน 44 คน  มีคาเฉลี่ยของภาพรวมทุกดาน 2.83 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .49  สําหรับพนักงานที ่

มีอายุงานมากกวา 2 ป ที่ลาออกชวงป พ.ศ.2556-2559  จํานวน 23 คน  มีคาเฉลี่ยของภาพรวมทุกดาน  2.71 

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .42   

              จากตารางที่ 7 สรุปไดวา ความพึงพอใจในงานของพนักงานที่มีอายุงานไมเกิน 2 ป ที่ลาออก ชวงป 

พ.ศ .2556-2559 ไมแตกต างจากความพึงพอใจในงานของพนักงานที่มีอายุ งานมากกว า  2 ป  

ที่ลาออก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  คือ ภาพรวมของความพึงพอใจในงานทุกดานของพนักงานที่

มีอายุงานแตกตางกัน ที่ลาออกชวงป พ.ศ.2556-2559 ไมแตกตางกัน 
 

ตารางที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจภายในงานและภายนอกงานที่สงผลตอการลาออกของ 

                พนักงาน 

ความพึงพอใจ ภายในงาน       ภายนอกงาน 
   SD   SD 
 2.89 .46 2.31 .67 

              ผลการวิเคราะหขอมูล  จากตารางที่ 8  พบวา  คาเฉลี่ยของความพึงพอใจภายในงาน ซึ่งหมาย

รวมถึง  ความกาวหนาในวิชาชีพและการฝกอบรมและพัฒนา  คือ 2.31 อยูในระดับพอใช สวนความพึง

พอใจภายนอกงานซึ่งหมายรวมถึงระบบการบริหารภายใน/ผูบังคับบัญชา การติดตอสื่อสาร/การ

ประสานงานและคาตอบแทน/สวัสดิการ คือ  2.89  อยูในระดับดี แสดงวา พนักงานที่ลาออกชวงป พ.ศ.

2556-2559 มีความพึงพอใจภายนอกงานสูงกวาความพึงพอใจภายในงาน 

ตารางที่ 9 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานแตละดานกับความพึงพอในงาน 

                 ดานอื่นๆ 
ความพงึพอใจใน

งาน 

ระบบการบริหาร

ภายใน/

ผูบังคับบัญชา 

สภาพการ

ทํางาน 

การติดตอสื่อสาร/

การประสานงาน 

ความกาวหนาใน

วิชาชีพ 

คาตอบแทน/

สวัสดิการ 

การฝกอบรมและ

พัฒนา 

ระบบการบริหาร

ภายใน/

ผูบังคับบัญชา 

1.000 .371** .305* .446** .140 .274* 

สภาพการทํางาน  1.000 .605** .582** .493** .555** 

การติดตอสื่อสาร/

การประสานงาน 

  1.000 .465** .170 .545** 

ความกาวหนาใน

วิชาชีพ 

   1.000 .417** .504** 

คาตอบแทน/

สวัสดิการ 

    1.000 .351** 

การฝกอบรมและ

พัฒนา 

     1.000 

นัยสําคัญแบบ 2 ทาง (2 – tailed significant) * p < .05,  ** P < .01 
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 ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 9  พบวา   

              1) ระบบการบริหารภายใน/ผูบังคับบัญชามีความสัมพันธทางบวกกับสภาพการทํางานและ

ความกาวหนาในอาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .371 และ .446 ตามลําดับ) และระบบการ

บริหารภายใน/ผูบังคับบัญชามีความสัมพันธทางบวกกับการติดตอสื่อสาร/การประสานงานและการ

ฝกอบรมและพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .305และ .274 ตามลําดับ) 

              2) สภาพการทํางาน มีความสัมพันธทางบวกกับการติดตอสื่อสาร/การประสานงาน ความกาวหนา

ในอาชีพ คาตอบแทน/สวัสดิการ และการฝกอบรมและพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = 

.605, .582, .493 และ .555 ตามลําดับ) 

              3) การติดตอสื่อสาร/การประสานงาน มีความสัมพันธทางบวกกับ ความกาวหนาในอาชีพและ 

การฝกอบรมและพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .465 และ .545 ตามลําดับ) 

              4) ความกาวหนาในอาชีพ มีความสัมพันธทางบวกกับคาตอบแทน/สวัสดิการและการฝกอบรมและ

พัฒนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .417 และ .504 ตามลําดับ) 

              5) คาตอบแทน/สวัสดิการ มีความสัมพันธทางบวกกับการฝกอบรมและพัฒนา อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 (r = .351) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในงานของพนักงานชายที่ลาออกชวงป  พ.ศ.2556-2559  

ไมแตกตางจากความพึงพอใจในงานของพนักงานหญิงที่ลาออก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

คือ ความพึงพอใจในงานของพนักงานชายและหญิงท่ีลาออก ชวงป พ.ศ.2556-2559 ไมแตกตางกัน 

              ความพึงพอใจในงานของพนักงานที่มีอายุงานไม เกิน 2 ป  ที่ลาออกชวงป  พ.ศ.2556-2559  

ไมแตกตางจากความพึงพอใจในงานของพนักงานที่มีอายุงานมากกวา 2 ป ที่ลาออกอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ที่ระดับ .05  คือ ความคิดเห็นตอภาพรวมทุกดานของกรณีการลาออกของพนักงานทีม่ีอายุงานแตกตาง

กัน ที่ลาออกชวงป พ.ศ.2556-2559 ไมแตกตางกัน  

             พนักงานที่มีอายุงานไมเกิน 2 ป ที่ลาออกในชวงป พ.ศ.2556-2559 มีคาเฉลี่ยของความพึงพอในใน

ดานความกาวหนาในวิชาชีพตางจากพนักงานที่มีอายุงานมากกวา 2 ป ที่ลาออกชวงป พ.ศ.2556-2559  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ พนักงานที่มีอายุงานมากกวา 2 ป ที่ลาออกชวงป พ.ศ.2556-2559  

มีความพึงพอใจในดานความกาวหนาในวิชาชีพนอยกวาพนักงานที่มีอายุงานไมเกิน 2 ป 

            พนักงานที่ลาออกชวงป พ.ศ.2556-2559 มีความพึงพอใจภายนอกงานสูงกวาความพึงพอใจภายใน

งานนอกจากนี้ยังพบความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานแตละดานกับความพึงพอในงานดานอื่นๆ 

เปนตนวา ระบบการบริหารภายใน/ผูบังคับบัญชามีความสัมพันธทางบวกกับสภาพการทํางานและ

ความกาวหนาในอาชีพ และระบบการบริหารภายใน/ผูบังคับบัญชามีความสัมพันธทางบวกกับการ
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ติดตอสื่อสาร/การประสานงานและการฝกอบรมและพัฒนา  สภาพการทํางาน มีความสัมพันธทางบวกกับ

การติดตอส่ือสาร/การประสานงาน ความกาวหนาในอาชีพ คาตอบแทน/สวัสดิการ และการฝกอบรมและ

พัฒนา  การติดตอสื่อสาร/การประสานงาน มีความสัมพันธทางบวกกับ ความกาวหนาในอาชีพและการ

ฝกอบรมและพัฒนา  ความกาวหนาในอาชีพ มีความสัมพันธทางบวกกับคาตอบแทน/สวัสดิการและการ

ฝกอบรมและพัฒนา และคาตอบแทน/สวัสดิการ มีความสัมพันธทางบวกกับการฝกอบรมและพัฒนา  

 

อภิปรายผล 

              ขอคนพบที่สําคัญของการศึกษาในครั้งนี้  คือ พนักงานที่ลาออกสวนใหญแสดงความคิดเห็นใน

ดานความพึงพอใจในเรื่องการฝกอบรมและพัฒนามากที่สุด รองลงมา คือ เรื่องความกาวหนาในวิชาชีพ   

คาตอบแทน/สวัสดิการ การติดตอส่ือสาร/การประสานงาน ระบบการบริหารงานภายใน/ผูบังคับบัญชา และ

สภาพการทํางาน   

   ผลการวิจัยในครั้งนี้สรุปไดวาปจจัยตางๆทั้ง 6 ประการ ไดแก  ระบบการบริหารภายใน/

ผูบังคับบัญชา  สภาพการทํางาน  ความกาวหนาในอาชีพ การติดตอสื่อสาร/การประสานงาน  และการ

ฝกอบรมและพัฒนาตางมีความสัมพันธกันจากการวิเคราะหคาเฉลี่ยของปจจัยจูงใจภายในและภายนอกที่

สงผลตอการลาออกของพนักงาน พบวา  ปจจัยจูงใจภายในซึ่งหมายรวมถึง ความกาวหนาในวชิาชีพและการ

ฝกอบรมและพัฒนา คือ  2.31 อยูในระดับพอใช แสดงวาพนักงานตองการไดรับการยกยองเชิดชูและ

ตองการบรรลุถึงความสําเร็จในวิชาชีพมากกวา ดังนั้นการตอบสนองเชิงนโยบาย/กลยุทธดานทรัพยากร

บุคคลของบริษัทขามชาติ   คือ ควรสง เสริมสนับสนุนใหการยอมรับ ใหสถานภาพ /ตําแหนง  

ความรับผิดชอบในงานที่สําคัญ และมอบหมายงานที่ทาทาย  เพิ่มโอกาสในการพัฒนา  ความกาวหนา   

การเติบโตในอาชีพ  และสนับสนุนใหพนักงานไดสรางสรรคสิ่งใหมๆ ในสวนของปจจัยจูงใจภายนอก

สงผลตอการลาออกของพนักงาน ซึ่งหมายรวมถึงระบบการบริหารภายใน/ผูบังคับบัญชา /การติดตอส่ือสาร/

การประสานงาน  และคาตอบแทน/สวัสดิการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.89 อยูในระดับดี หากมีการอางอิงทฤษฎี

สองปจจัยของเฮอรสเบิรก (1959) มาใชในการสนับสนุนผลการวิเคราะห ในครั้งนี้สามารถสรุปไดวา  

แมปจจัยจูงใจภายนอกจะไมสรางผลกระทบตอความไมพึงพอใจของพนักงาน แตก็ยังไมจูงใจใหพนักงาน

คงอยูทํางานกับบริษัทไดเทากับปจจัยจูงใจภายในซึ่งสรางผลกระทบมากกวาและทําใหพนักงานลาออกจาก

งานไป 

              ในประเด็นความพึงพอใจในงานของพนักงานที่ลาออกตอเรื่องการฝกอบรมและพัฒนา 

และความกาวหนาในวิชาชีพ  ผลของการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวจิัยของ ประคัลภ ปณฑพลังกูร (2555)  

ที่ศึกษาปจจัยที่ทําใหพนักงานอยากออกจากงาน หรืออยูทํางานตอกับองคกร กลุมตัวอยางเปนพนักงาน

จํานวน 2,400 คน ทีท่ํางานสาขาวิชาชีพในองคกรตางๆ ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งพบวา ปจจัยอันดับที่ 3 โอกาส
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ในการเรียนรูและการฝกอบรม 48% ลาออกเพราะพนักงานรับรูวา ทํางานกับองคกรนี้แลว ไมมีโอกาสใน

การเรียนรูสิ่งใหมๆ และไมมีโอกาสในการฝกอบรมอะไรเลย มีแตนั่งทํางานแบบเดิมๆทุกวันโดยไมมี

ความรูอะไรใหมเขาสูตัวเอง และอันดับที่ 6 โอกาสความกาวหนาทางสายอาชีพ 41% ของพนักงานลาออก

เพราะเหตุผลวาทํางานแลวไมมีโอกาสในความกาวหนาของตนเองเลย ไมมีการเติบโตตามสายอาชีพ  

ทํางานไปแลวก็ไมรูวาตนเองจะไปอยูตรงไหนขององคกรในอนาคต นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัย

ของ วรรณวิสา  ดํารงสกุลวงษ (2557) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานใน

อุตสาหกรรมฟอกหนัง: กรณีศึกษาบริษัท อินเตอรไฮค จํากัด (มหาชน)  พบวา ปจจัยดานความกาวหนาใน

การปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับแนวโนมการลาออกจากงานของพนักงานบริษัท อินเตอรไฮค จํากัด 

(มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

             ผลการวิจัยในสวนของตัวแปรเพศ เรื่องความแตกตางทางเพศ จากผลการวิจัยไมพบความแตกตาง 

เนื่องจากความพึงพอใจในงานของพนักงานชายและหญิงท่ีลาออก ชวงป พ.ศ.2556-2559 ไมแตกตางกันแต

ก็อาจจะเปนไปไดที่บริษัทขามชาติแหงนี้ มีสัดสวนของพนักงานชายและหญิงในสัดสวนที่เทาเทียมกันและ

มีการบริหารดวยหลักความยุติธรรมภายใตคุณลักษณะของบุคคลจึงยังไมพบประเด็นหรือปญหาใดๆที่

เกิดขึ้น   

            ในสวนของตัวแปรอายุงานที่ตางกัน  ซึ่งพบวา พนักงานที่มีอายุงานไมเกิน 2 ป ที่ลาออกในชวง 

ป พ.ศ.2556-2559 มคีาเฉลี่ยของความคิดเห็นในเรื่องความกาวหนาในวิชาชีพตางจากพนักงานที่มีอายุงาน

มากกวา 2 ป ที่ลาออกชวงป พ.ศ.2556-2559 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ พนักงานที่มีอายุงาน

มากกวา 2 ป ที่ลาออกชวงป พ.ศ.2556-2559 มีความพึงพอใจในเรื่องความกาวหนาในวิชาชีพนอยกวา

พนักงานที่มีอายงุานไมเกิน 2 ป  ในขณะทีค่วามคิดเห็นตอภาพรวมทุกดานกรณีลาออกของพนักงานที่มีอายุ

งานแตกตางกันที่ลาออกชวงป พ.ศ.2556-2559 ไมแตกตางกันในประเด็นนี้อายุงานมีความสัมพันธโดยตรง

กับอายุของบุคลากรที่ตางวัยหรือท่ีเรียกวาตาง generation โดยบุคลากรแตละชวงวัยจะมีวิถีชีวิตที่ตางกันใน

ขณะทีพ่นักงานรุนใหมที่มีอายุงานนอยมคีวามตองการ การเติบโตบนเสนทางอาชีพอยางรวดเร็ว เปนกลุม

คนเกงหรือ Talent ของหนวยงาน ในขณะทีพ่นักงานรุนเกา(บางสวน) ที่มีอายุงานมากกวา เริ่มหมดแรงจูงใจ

หรือมีขอจํากัดในศักยภาพ และโอกาสในการเลื่อนตําแหนง กลายเปนปญหาความไมพอใจตอนโยบายของ

ผูบริหาร การเลื่อนตําแหนงงานโดยไมคํานึงหลักอาวุโส  แมจะเปนไปตามหลักผลงาน หรือศักยภาพแต

บางครั้งก็ยากทีพ่นักงานบางคนจะยอมรับสภาพการณเชนนี้ได จึงอาจเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหพนักงานที่มี

อายุงานมากกวา 2 ป ที่ลาออกชวงป พ.ศ.2556-2559 มีความพึงพอใจในเรื่องความกาวหนาในวิชาชีพนอย

กวาพนักงานที่มีอายุงานไมเกิน 2 ป   
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ขอเสนอแนะ 

 1.ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเจาะลึก การสังเกต หรือการสนทนากับผูที่ลาออก 

เพื่อทําความเขาใจเหตุผลหลักและปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการลาออก 

  2. ผูบริหารของบริษัทควรใหความสําคัญตอพนักงานใหมีการพัฒนาการเรียนรู ศึกษาหาความรู

เพิ่มเติม ใหมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ควรจะสงเสริมใหนําความรูความสามารถไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด

กับองคการ สงเสริมความกาวหนาในหนาที่การงานตามศักยภาพของแตละคน ควรมีการปรับวุฒิการศึกษา

ในระบบงานตางๆของบริษัท ตลอดจนมีการปรับคาตอบแทน/สวัสดิการตางๆ เพื่อเปนแรงจูงใจใหกับ

พนักงาน ลดการลาออกของพนักงานลดคาใชจายในการสรรหาพนักงานใหมลดคาใชจายในการฝกอบรม

และเปนการรักษาทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสบการณในการทํางานใหอยูกับองคกรตอไป 

 3. ควรศึกษาแนวทางการรักษาพนักงานโดยการสัมภาษณผูบริหารของแตและฝายงาน ควบคูไปกับ

การสํารวจทัศนคติของพนักงานที่มีตอองคการเพื่อหาปจจัยทางดานนโยบายที่สงผลตอการรักษาพนักงานที่

สามารถนํามาใชในการจูงใจพนักงาน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษา
จากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกคณะท างานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสงขลา จ านวน 36 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจงจากอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดสงขลาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะท างาน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา จ านวน 2 คน และ
ชาวบ้านผู้มีส่วนได้เสีย จ านวน16 คน โดยสุ่มแบบเจาะจงจากผู้ที่ขึ้นทะเบียนการได้รับความ
ช่วยเหลือจากอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา รวมทั้งสิ้น จ านวน 54 คน 

ผลการวิจัย พบว่า อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาเป็น
กลไกการขับเคลื่อนงานด้านสังคมของส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
สงขลาในพื้นที่ชุมชนทั้งในระดับจังหวัด อ า เภอ และต าบล  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
กลุ่มเป้าหมายให้ดีขึ้น โดยการค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ยังเข้าไม่ถึงบริการและเฝ้าระวังสถานการณ์ทาง
สังคมในพื้นที่ การประสานงานกับเครือข่ายในระดับชุมชนและนอกชุมชน การส่งต่อผู้รับบริการ 
และการเป็นผู้เชื่อมโยงการท างานระหว่างภาครัฐกับท้องถิ่นการเป็นผู้ผลักดันและกระตุ้นให้ชุมชน
ร่วมมือ ร่วมใจกัน และระดมความคิดเพื่อจัดท าแผนของชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเด็ก เยาวชน ครอบครัว สตรี ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และ
ผู้สูงอายุ ให้สามารถเข้าถึงสิทธิบริการของภาครัฐตามพระราชบัญญัติต่าง  ๆ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องที่พึงได้รับในเบื้องต้น รวมทั้งการประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจักน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดสงขลาต่อไป 
ค าส าคัญ : อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 



 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
การประชุมทางวิชาการและ 

การน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ



 

 

ศาสตราจารย์กติตคุิณ ดร.สมหวงั  พธิิยานุวฒัน์ 

ราชบัณฑิต ประเภทวชิาศึกษาศาสตร์  

ส านักธรรมศาสตร์และการเมอืง ราชบัณฑิตยสภา 









 





 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ 
รองอธิการบดฝี่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยรังสิต



นวตักรรมการวจิยั : สังคมไทยก้าวไกลสู่สากล 

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ 

ประธานอนุกรรมการจัดเตรียมแผนการศึกษาชาติ 15 ปี สภาการศึกษา/
อดีตผู้ทรงคุณวุฒสิภาการศึกษา        

รองอธิการบดีฝ่ายวจิัยและบริการวชิาการ มหาวทิยาลัยรังสิต 

 

24 มีนาคม 2560  
 



THAILAND FUTURE : FIRST WORLD NATION 

Moral Society 

Just Society  

Productive  
Society  

Opportunity 
Society 

Objective 
Function of 
Education 

Access 

Equity 

Quality Efficiency 

Relevancy 

Source: Sasin Institute for Global Affairs (SIGA)     
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EDUCATION PROVISION OF THAILAND 

Manpower production 
not responding to 

country needs  

Ed system (curricula, 
administration, stakeholders’ 
involvement, teachers, etc) 

not responding to 21st century 
world and country need   Most graduates lack 

essential working skills  

Quality of small-sized schools 

Inappropriate development of 
30% of early children 

Popularity of general ed than 
TVET 

Learners lack skills, 
competencies for 21st 

century world   

International 
assessments and 

rankings (PISA, TIMMS 
etc. 

Out-of-school children and  
pre-mature  Low R &D per GDP 

Special target groups lack 
appropriate support  
เอกสารประกอบการบรรยาย ผศ.ดร.อนสุรณ์  ธรรมใจ 3 



COUNTRY REFORM NEEDS EDUCATION 

Education Reform Country Reform 

Security 

Prosp
erity  

Sustaina
bility 

Thai 
Children 
: 3R 8C 
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การจดัท ากรอบทศิทาง  
“แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ ” 

เป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาในโลกศตวรรษที่ ๒๑  
 การเข้าถงึ (Access) 
 ความเท่าเทียม (Equity) 
 คุณภาพ (Quality) 
 ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 ตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
 (สามารถก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง) 

โครงสร้าง 
ประชากร 

กรอบวิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ให้ความส าคัญกับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ และรองรับ
การศึกษา การเรียนรู้ และความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ ๒๑ 

หลักการ/แนวคิด  
•รัฐมีหน้าที่จัดการให้พลเมืองทุกคนได้รับการศึกษา จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม 
• รัฐจะประกันโอกาสและความเสมอภาคของผู้เรียน ตามศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคล 
• การแยกบทบาทและอ านาจหน้าที่ให้ชัดเจน เพื่อมิให้เกิดการขัดกนัซึ่งผลประโยชน์ 
• การปฏิบัติต่อสถานศึกษาของ รัฐ อปท. และ เอกชน อย่างเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
• ทุกภาคส่วนของสังคมต้องมีส่วนร่วมระดมทุนและรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 
• สถานศึกษาต้องบริหารจัดการที่แสดงความรับผิดชอบต่อผู้เรียน 
• ก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาก าลังคนที่สอดคล้องกบัความต้องการของประเทศ 
 หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ที่ยดืหยุ่น หลากหลาย   

- การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เอกสารวิจัย 
- ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
- การปฏิรูปการศึกษา ของ สนช. สปช. 
- การปฏิรูปการศึกษาของ กก. อ านวยการ  ปฏิรูปการศึกษา 
และอนุกรรมการฯ ๗ คณะ 
- กรอบทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

 
บริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองการปกครอง  
ความเชื่อ ค่านิยม  
และสังคมโลก 
 

บริบท 
ด้านการศึกษา 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผศ.ดร.อนสุรณ์  ธรรมใจ 5 



ALIGNMENT OF NATIONAL EDUCATION SCHEME B.E. 2560-2574 AND 12TH NATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT PLAN  
PLAN FOR DRIVING AND REFORMING HRD AND EDUCATION SYSTEM AND 20-YEAR STRATEGIES 

(SOURCE: เอกสารประกอบการบรรรยายงานสมัมนาสภาการศกึษา โดย ดร. วฒันากร ระงบัทกุข์)  

Accessibility 

Equity 

Quality 

Efficiency 

Response to 
changing 
contexts 

- Manpower production to drive 
country development 

- Strengthen and develop potentials 
of human capital 
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15 – year National  
Education Scheme 

12th National Economic and 

Social Development Plan  

Targets 

- Uplifting education quality and 
standards at all levels and types 

- Uplifting professional standards of 
teachers and education personnel  

- Empower quality of populations at 
all ages and create lifelong 
learning society 

- ICT for education and 
administration 

- Increase efficiency in education 
administration 

- Encourage participation of 
stakeholders  

- Reform education resources and 
finance  

- Create fairness and decrease 
inequity  

- Create sustainable economic 
strength and competitiveness   

- Strengthen national security 
leading country to prosperity and 
sustainability  

- Develop science, technology, 
research and innovation 

- International cooperation for 
development 

Plan for driving and reforming 

HRD and education system 

- Develop human resources and 
create quality society for old aged  

- Decrease inequity by providing quality 
services, distributed with access  

-Create international quality personnel 
to uplift the country from middle-
income trap  

เอกสารประกอบการบรรยาย ผศ.ดร.อนสุรณ์  ธรรมใจ 6 



ความเช่ือมโยง กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ สู่การก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษา 

เป้าหมายของการพัฒนาการศึกษา 
ในโลกศตวรรษที่ ๒๑  
 การเข้าถึง (Access) 
 ความเท่าเทยีม (Equity) 
 คุณภาพ (Quality) 
 ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 ตอบโจทย์บริบทที่เปล่ียนแปลง (Relevancy) 
 (สามารถก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง) 
 

โครงสร้างประชากร บริบทด้านการศึกษา 
บริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม 

การเมืองการปกครอง  
ความเช่ือ ค่านิยม และสังคมโลก 

เป้าหมายสุดท้ายของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Ends) 

• ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มผลิตภาพของทรัพยากรมนุษย์ (productivity)  ภายใต้พลวัตของโลกศตวรรษที่ ๒๑  
• ประชากรทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  
• ผู้เรียนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคล และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ประเทศ และโลก 
• ภาคการศึกษามีทรัพยากรและทุนที่เพียงพอส าหรับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

(ร่าง) ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนาการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
 ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา 
 ยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจไปสู่สถานศึกษา 
 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม 
 ยุทธศาสตร์การปรับระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
 ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงนิเพื่อการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังตอบสนองความต้องการของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

หลักการ/แนวคิด 8 ประเด็น  

- การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เอกสารวิจัย 
- ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
- การปฏิรูปการศึกษา ของ สนช. สปช. 
- การปฏิรูปการศึกษาของ กก. อ านวยการ  
  ปฏิรูปการศึกษา และอนุกรรมการฯ ๗ คณะ 
- กรอบทศิทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
  สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

กรอบวิสัยทศัน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ให้ความส าคัญกับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ 
และรองรับการศึกษา การเรียนรู้ และความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ ๒๑ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผศ.ดร.อนสุรณ์  ธรรมใจ 7 
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การลงทุนใน

สถาบนัอุดมศึกษา 

โดยเฉพาะการวิจยัและ

สรา้งนวตักรรม 

CoE 

CoE 

CoE 

CoE 

CoE 

CoE 

CoE 

University 

Industr
y 

Commu
nity 

Collaboration 

Country Strategy 

Knowledge 

Creation 

Value 

Creation 

Investment &   
Job Creation  
(Highly skilled  
graduated) 

 
Economic outputs 
(Productivity/          
Value creation) 
• GDP Growth  
• Income Generation 
 
WC Ranking University 

Increased  
Tax Revenues  
& Saving Costs 

Broader 
Economic  
and Social 
Benefits 

Economic Growth & Competitiveness 

New products 
& 

services New innovators 
& 

entrepreneurs 

Knowledge-based  
Industries 

Return on Investment (ROI) 
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•

•

•

•  

The way 
forward:  
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•

The way 
forward:  
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บทบาทของ มสธ ต่อ 
ระบบการศึกษาและอนาคตประเทศ  

มสธ ด าเนินภารกิจหลกั 

วิจยั 
ผลิต

บณัฑิต 

บรกิาร

วิชาการ 

ท านุบ ารุง 

ศิลปะฯ 

การบูรณาการความรู ้สูก่ารพฒันาประเทศโดยรวม 

คณุภาพชีวิตของประชาชน 

การพฒันาเศรษฐกิจท่ียัง่ยนื 

ประเทศพฒันาแลว้ 

มสธ 

ตอบสนองตอ่พลวตัโลกและภาวะการ

เปลี่ยนแปลงในไทย  

   

มหาวิทยาลยัที่ การศึกษา คือ นวตักรรม 

13 
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บทบาทของมหาวิทยาลัยเปิด  
ในการพัฒนาประเทศ 

สรา้งคน 

มหาวิทยาลยัเปิด 

สอน ผลิตบณัฑิต 

วิจยั นวตักรรม 

เพ่ือการพฒันาประเทศ 

สรา้งความรู ้

เอกสารประกอบการบรรยาย ผศ.ดร.อนสุรณ์  ธรรมใจ 



UNIVERSITIES = ENGINE FOR GROWTH & 
BRAIN OF NATION  

Business and Industrial 
sectors’ Needs 

Investing in University 
• ทุนวิจยั 

• พฒันาคณาจารย ์

• เครือ่งมืออุปกรณ ์

• Etc. 

Academic Excellence 

Economic Growth 

Value Creation 

University-Industry  
Collaboration 

Knowledge 

High-level / Skilled 
Workforces 

15 
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รูปแบบความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยักับ 
ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม 

UNIVERSITY 

R&D Laboratory 

Business 

Incubator 

Entrepreneurial 

Development 

Consultancy Service 

Work Integrated Learning 

Science Park 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผศ.ดร.อนุสรณ ์ ธรรมใจ 

INDUSTRY 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผศ.ดร.อนสุรณ์  ธรรมใจ 16 
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การปรบัโครงสรา้งอุตสาหกรรมเพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั... 

Competitive Landscape ใหม่ในการสรา้งมูลค่าส่วนเพิม่ 

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
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     Software  

Bio-technology 

  E-commerce 

Investing 

 Strategy 

Strengthening 

    Strategy อเิลก็ทรอนิกส ์

ช้ินส่วนยานยนต์ 

วิศวกรรมอตุสาหกรรม 

      Multimedia 

ท่องเที่ยว 

 อญัมณ ีพลาสติก 
สิ่งทอ 

อาหาร 
เฟอร์นิเจอร์ไม้ 

เสื้อผ้า-เคร่ืองหนัง 
ผลิตภัณฑย์าง 

ศิลปวฒันธรรมไทย 

หตัถกรรม 

Extending 

  Strategy 

  Low  

Touch 
 High 

Touch 
Level of Customization 
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อุตสาหกรรมอนาคต New S-Curve 
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New S-Curve ประกอบดว้ย 5 อุตสาหกรรม 

1.อุตสาหกรรมหุน่ยนต ์(Robotics) 

2.อุตสาหกรรมการบนิและโลจสิตกิส ์(Aviation and Logistics) 

3.อุตสาหกรรมเชือ้เพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ (Biofuels and Biochemicals) 

4.อุตสาหกรรมดจิทิลั (Digital) 

5.อุตสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร (Medical Hub) 

New S-Curve คอื อุตสาหกรรมเป้าหมายในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศ เป็นการต่อยอด
และสรา้ง S-curve ตวัใหมซ่ึง่เป็นกลไกหลกัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิเพือ่อนาคต (New Engine 
of Growth) และเป็นเครือ่งมอืในการผลกัดนัใหป้ระเทศกา้วเขา้สู ่ประเทศไทย 4.0  
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แหล่งท่ีมา : กระทรวงอตุสาหกรรม, ยทุธศาสตรก์ารพฒันาอตุสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 



EDUCATION 2030 FRAMEWORK 
(SOURCE: THE FUTURE OF EDUCATION AND SKILL BY ELIZABETH FORDHAM OECD  
งานสัมมนาสภาการศึกษา)  
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SUCCESSFUL CONDITION 
• Whether the government can raise awareness and 

understanding and   change the paradigm/mindset of 
its personnel/unit within Ministry of Education  

• Whether the government raise the awareness of 
politician as well as people, community, society and 
stakeholder for commitment and involvement in 
education reform. 

• How to create continuous system/mechanism for 
guaranteeing the continuation of operation i.e. create 
special unit/committee for  undertaking education 
reform (at least 4 years) 

• Whether the government revise relevant laws and 
regulations and use them as tools to monitor the 
administration besides the financial tools.    

เอกสารประกอบการบรรยาย ผศ.ดร.อนสุรณ์  ธรรมใจ 



ประวัติวิทยากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ 

• รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสติ 

• คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสติ 

• กรรมการสภาวิจยัแหง่ชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์   

• อดีตกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

• อดีตประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ บมจ.บางจากปิโตรเลียม  

• อดีตกรรมการนโยบายและก ากบัการบริหารหนีส้าธารณะ กระทรวงการคลงั 

• อดีตประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการ ธกส. 
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ช่องทางในการติดตามผลงาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ 

•  สามารถอา่นบทความได้ท่ี www.bangkokbiznews.com และ       

    www.oknation.com/blog รวมทัง้ Facebook/AnusornTamajai 

•  ฟังรายการทางด้านเศรษฐกิจและประวตัิศาสตร์ ได้ทาง FM 96.5  

•  วนัจนัทร์ เวลา 16.00 – 16.45 น.  รายการ ECONBIZ 

•  วนัเสาร์ เวลา  13.00 – 14.00 น. รายการย้อนอดีตสูอ่นาคต 

•  วนัพฤหสั เวลา 9.10-9.30 รายการเศรษฐกิจ FM101  

•  ชมสารคดี ผ่าน Youtube พิมพ์ Econ Anusorn TV/ บทวิเคราะห์ทางด้าน
เศรษฐกิจ ได้ท่ี Youtube: ถกอดีตสอ่งอนาคต 
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ดร.สุรอรรถ  ศุภจัตรุัส 

     ผู้แทนจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)



การจัดการนวัตกรรมกับงานวิจัยทาง
สังคมศาสตร์

ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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Innovation in a nutshell
Definition, Evolution, Types and System of innovation
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Invention

(Creativity)
Commercialization Diffusion

Innovation
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“Research” and “Innovation”

Money Knowledge
การวิจยั

Knowledge Money

นวตักรรม
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งานทางสังคมศาสตร์ นวัตกรรม

การน าไปใช้
(implementation)

แพร่กระจาย
(Diffusion)

คุณค่า
(Value)



ผลการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารฟังก์ช่ันของผู้บริโภค
450 คน



ผลการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารฟังก์ช่ันของผู้บริโภค

การน าไปใช้
(implementation)

แพร่กระจาย
(Diffusion)

คุณค่า
(Value)
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“New Product Definition and New Requirement”
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Megatrends
2025

Digital 
Future

Entrepreneurship 
rising

Global 
marketplace

Urban world

Resourceful 
planet

Health 
reimagined

Megatrends 2025

Source: EYGM Limited (2015)
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1. Digital Future
Technology is disrupting all areas of enterprise, driving myriad opportunities and challenges

Digital transformation 
is changing business 
models — including 
revenue models

Declining PC usage 
and increasing 
mobile device
adoption is driving a 
“mobile first” world

Digital and robotic 
technologies will 
increasingly
augment or replace 
workers

Workstyles and 
the means to 
engage talent are
becoming more 
agile in the digital 
world

Source: EYGM Limited (2015)
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2. Entrepreneurship rising
Entrepreneurship around the world is growing, driving the need for more supportive 

ecosystems

The face of 
entrepreneurship is 
increasingly young

The face of entrepreneurship 
is increasingly
female

Access to funding remains the biggest hurdle — a range of options is essential
Source: EYGM Limited (2015)
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3. Global marketplace
Economic power continues to shift east and south, driving new patterns of trade and investment

Global economic power will continue shifting to
rapid-growth economies

The growing global 
middle class will 

continue to
drive the emergence of 
lucrative new markets

A “new knowledge world order” is emerging, with
Asia as a hub

Source: EYGM Limited (2015)
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4. Urban world
Effective infrastructure investment and sound planning will make future cities competitive and resilient

Global cities will accrue greater economic power and affluence Demographic patterns will help steer the
trajectory of urban growth around the globe

Sustainable and resilient urbanization will be
instrumental to the world’s future prospects

Source: EYGM Limited (2015)
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5. Resourceful planet
Growing demand and shifting supply are driving innovation in the energy and resources space

Competition for limited 
resources will intensify

Water scarcity will challenge food 
and energy security

Climate change and extreme weather events will
demand proactive measures to adapt or develop
resiliency Source: EYGM Limited (2015)
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6. Health reimagined
Technology and demographics converge to drive a once-in-a-lifetime 

transformation

Health care will become more connected to daily life through the 
growth of mobile and social health solutions

Health care will become more connected to daily life through the
growth of mobile and social health solutions

Cost, quality and access 
challenges will continue
to spur health care reform 
initiatives

Source: EYGM Limited (2015)
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Unmet need

Lead user

Extreme userExtreme user
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How ???

SAY
Listening…. Focus group interview

Face-to-Face interview
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How ???

DO
Observing….
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How ???

MAKE
User Workshop
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How ???

MAKE
User Workshop
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For ???
Customer Problem…..

Unmet Need…..

Customer Need…..

Customer Economic of Use…..



การประเมินความเป็นไปได้ส าหรับการท าพาณิชยกรรมเทคโนโลยีอาหารฟังก์ชั่น



ระบบการประเมินความเป็นไปได้ส าหรับการท าพาณิชยกรรมเทคโนโลยีอาหารฟังก์ชั่น
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Thailand’s scenario / 
Thailand 4.0



1.0 2.0 3.0 4.0

Thailand 1.0 Thailand 2.0 Thailand 3.0 Thailand 4.0

Agriculture
Light industry
Low wages

Heavy industry
Advance Machine Creativity + Innovation + Smart Thailand

Thailand’s scenario / Thailand 4.0





Thailand 4.0
Smart Farm 

Total Solution
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Agricultural BiotechnologyBIOTECH
•Plant breeding, Tissue culture,  Seeding

•Bio-control,  Bio-fertilizer

Digital AgricultureDIGI
•Data collection and management, Decision management 

•Big data and analytics, Sensors

Agricultural Robotics and AutomationROBOTIC
• Farm/growing automation, Drone manufacturing

•GPS- and vision-based self-guided tractors and harvesters

Logistic and PostharvestLOGI&POST
•Cleaning  Packing & Processing

• Logistic & Supply Chain Management

BiorefinaryBIOREFI
•Bio-energy, Biochemical and biomass product 

• Functional and novel food/feed, Biopharmaceuticals

Agricultural ServiceSERVICE
•Online marketplace, E-commerce

• Farm as a service, innovative food and food supply services

Novel Agriculture ProcessPROCESS
• Integrated farming, New theory agriculture

• Sustainable agri-system
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Source: Nesta (2015)
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Food trends

Source: Bruce Campbell (2015)

Food Megatrends Consumer trends in food selection
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Brain

4 Bs Focus

Beauty

Belly (weight management) Being (well-being)
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ดร.เสาวรัจ  รัตนค าฟู 

     ผู้แทนจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) 



การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยสู่การพัฒนาเศรษฐกจิ
และสังคมให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0*

เสาวรัจ รัตนค าฟู
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

24 มีนาคม 2560
* เนื้อหาสรุปจากงานวิจัยโดยทีมวิจัยด้านนโยบายนวัตกรรม, TDRI 1



 




