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รายงานผลการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ
เรื่อง
International Conference of Social Science (CONFSS)
ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฏาคม 2559
ณ Premier Hotel Tsubaki Sapporo เมืองซับโปโร เกาะฮอกไกโด
ประเทศญี่ปุ่น

1. กล่าวนา
การประชุมวิชาการระหว่างประเทศครั้งนี้ คือ International Conference of Social Science
(CONFSS) ซึ่งในสถานที่ประชุมผู้จัดประชุมได้มีการจัดประชุมวิชาการด้านอื่นอีก 4 ด้าน ประกอบด้วย 1)
International Business Research, Economics, Finance and MIS Conference (BREFM) 2) Global
Conference on Engineering and Applied Science (GCEAS), 3) International Symposium on
Biological Engineering and Natural Sciences (ISBENS), และ 4) Asian Conference on Civil,
Material and Environmental Sciences (ACCMES)
โดยในกลุ่ม International Conference of Social Science (CONFSS), การจัดกลุ่มหัวข้อการ
ประชุมเป็นกลุ่มต่างๆ โดยหัวข้อการประชุมที่เกี่ยวข้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์จะอยู่ในกลุ่ม Business &
Economics ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ที่เป็นการนาเสนอด้วยปากเปล่า หัวข้อการประชุมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
วิชาเศรษฐศาสตร์ประกอบด้วย 10 หัวข้อย่อย ทั้งนี้บางหัวข้ออยู่ในกลุ่ม BREFM1 ดังนี้
1. An Application of the Analytic Hierarchy Process in Local Identity Selection for
Local Product Development
โดย Kasem Kunasri และคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่
2. Factors Influencing Consumer Purchasing Behavior towards Northern Thai Food
Chiang Mai Province, Thailand
โดย Pacharaporn Arkornakul, และ Woraphon Yanaka มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. Alternative Logistics Systems of Rice in the Northern of Thailand
โดย Chanita Panmanee จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Kasem Kunsri มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ
Roengchai Tunsuchat มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การขออนุมตั ิทนุ เดินทางไปประชุมวิชาการต่างประเทศในครัง้ นี ้ ข้ อไปร่วมประชุมในกลุม่ CONFSS แต่เมื่อเดินทางไปแล้ว เข้ารับฟังการเสนอ
ผลงานของนักวิจยั /นักวิชาการของทั้ง 2 กลุ่ม ที่มีหวั ข้อที่เกีย่ วข้องกับทางเศรษฐศาสตร์
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4. Chromic Disease and Employment
โดย Chun-Chih Chen จาก National Taipei University
5. Insights from Science on Business for Corporate Fiasco Prevention
โดย Thang Nhut Nguyen จาก California State University Long Beach
6. Deconstructing Global Research Barriers: Creating New International Applications
for Graduate Global Business Research
โดย Bob Barrett จาก American Public University ประเทศสหรัฐอเมริกา
7. FDI Policy, Multinationals Entry Mode and Quality-Technology Transfer
โดย Ho-Chyuan Chen จาก national Chung-Cheng University ประเทศไต้หวัน
8. Research on Mechanism of Enterprise Upgrading Based on Evolutionary
Economics
โดย Ye Yuan จาก Beijing University of Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
9. Influent Factors of the Farmer Decision for Cultivating Thai Local Breeding Rice
โดย Chao Phetcharat, Nuttamon Teeskul และ Tuangporn Janthok จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10. Inequality in Food Consumption
โดย Ming-Feng Hsieh จาก ประเทศไต้หวัน
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารน าเสนอผลงานวิ ช าการในรู ป ของโปสเตอร์ อี ก จ านวนหนึ่ ง เช่ น กั น ส าหรั บ
สาระสาคัญของหัวข้อผลงานวิชาการที่มีการนาเสนอในรูปปากเล่าจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป ทั้งนี้ในการเข้า
ร่วมประชุมครั้งนี้ ได้เข้ าไปรับฟังหัวข้ออื่นๆทางด้านการจัดการและบริหารธุรกิจด้วย แต่ในที่นี้นามาสรุป
เฉพาะที่เกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์โดยตรง

2. Keynote Speech ของการประชุม
ผู้ ก ล่ า ว Keynote Speech ของการประชุ ม CONFSS คื อ Dr. Macolm Sim ซึ่ ง เป็ น ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ จ ากคณะ International Liberal Arts, Akita International University ประเทศญี่ ปุ่ น ใน
หัวข้อ English-Medium Education in Japan: Insights from an International Liberal Arts University
การที่ในการประชุมครั้งนี้นาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ใช้ใ นระบบ
การศึ ก ษาของประเทศญี่ ปุ่ น เนื่ อ งจากการใช้ ภ าษาอั ง กฤษเป็ น ภาษากลาง (English as a medium of
instruction : EMI) ที่ใช้ในการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น
และมหาวิทยาลัยที่มีการสอนที่เป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ มีจานวนเพิ่มขึ้น
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เช่นเดียวกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแม้แต่ในประเทศญี่ปุ่นเองที่ผ่านมาไม่นิยมใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการ
สอน แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษในระบบการศึกษาใน
ประเทศต่างๆ มีมากขึ้น รวมทั้งในประเทศญี่ปุ่นเองที่เดิมเน้นเฉพาะภาษาญี่ปุ่น อันเนื่องมาจากแรงกดดันจาก
ภายในระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาของญี่ปุ่นเองและแรงกดดันจากรัฐบาลที่พยายามให้ มุ่งสู่ความเป็น
นานาชาติมากขึ้น รวมทั้งแรงกดดันจากสังคม และความนิยมของนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเข้าไปศึกษาใน
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งล้วนแล้วต้องอาศัยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารและการจัดการเรียนการ
สอน
อย่างไรก็ตามแม้ว่าในระดับมหภาค ความนิยมในการใช้ ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) มีมากขึ้นนั้น แต่ในระดับจุลภาคแล้วมีสิ่งที่ควรนามาพิจารณาซึ่งในการกล่าวของ Keynote
speaker ครั้งนี้ เป็นการนาเสนอผลการศึกษาที่ได้จากการเก็บรวบรวมความคิดเห็นต่างๆ จากอาจารย์ผู้สอน
ในหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยชั้นนาแห่ งหนึ่งที่ใช้ระบบการเรียนการสอนดังกล่าว รวมทั้ง
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการวิ จั ย ที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล จากผู้ ส อนพบว่ า การเรี ย นการสอนที่ ใ ช้ ภ าษาอั ง กฤษมี ค วามพอใจเพี ย ง
ประมาณร้อยละ 35 พอใจบ้างร้อยละ 59 ส่วนที่เหลือไม่พอใจ และเป็นที่น่าสังเกตว่าประสิทธิ ผลและการ
แสดงออกของนักศึกษาที่เป็นคนญี่ปุ่นกับนักศึกษาต่างชาติ ความแตกต่างกัน โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็น
ในห้ อ งเรี ย นที่ ใ ช้ ภ าษาอั ง กฤษ ซึ่ ง ในประเด็ น นี้ ผู้ บ รรยายเสนอว่ า ควรเน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาคิ ด ค าถามเป็ น
ภาษาอังกฤษให้ได้

3. สาระสาคัญของการประชุมการนาเสนอผลงานวิชาการ
สาระสาคัญของการประชุมแต่ละหัวข้อมีดังนี้
3.1 An Application of the Analytic Hierarchy Process in Local Identity Selection
for Local Product Development
ในการศึกษาครั้ งนี้ เน้ น ไปที่ Analytical Hierarchy Process (AHP) ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการ
ตั ด สิ น ใจที่ เ กี่ ย วกั บ กระบวนคิ ด ของมนุ ษ ย์ ว่ า อะไรมี ล าดั บ ความส าคั ญ ท่ า มกลางสิ่ ง ต่ า งๆ ที่ ต้ อ งมี ก าร
เปรียบเทียบลาดับความสาคัญโดยการประเมินอย่างมีตรรกะ (logically evaluated) ซึ่งในการศึกษาผู้วิจัย
ต้องการจั ดล าดับ ความส าคัญผลิ ตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ผ ลิ ตขึ้นในชุมชนหมู่บ้านต่างๆ ในอาเภอแม่แตงจังหวัด
เชียงใหม่ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจานวน 415 ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนสมาชิกของชุมชน ผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่ศึกษาแบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ คือ การท่องเที่ยว แหล่งโบราณคดี วัฒนธรรมและประเพณี ความรู้
และภูมิปัญญาท้องถิน่ และการเกษตร ซึ่งการศึกษาพบว่าแหล่งท่องเที่ยว คือ Mae Taman Elephant Camp
ได้รับลาดับความสาคัญสูงสุ ดในทั้งในกลุ่มการท่องเที่ยวเองและเทียบกับกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ ส่วนในกลุ่มอื่นๆ
ที่เป็น
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ผลิตภัณฑ์สาคัญ ได้แก่ แหล่งโบราณคดี ประเพณีและวัฒนธรรม ความรู้และภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและการเกษตร
คื อ Wat Bandon Sa-ree Sri Muang Gaen, Phra Budda Satavasmuni image bathing ceremony,
Hand embroidered cloth และ Natural production of brown rice ตามลาดับ
3.2 Factors Influencing Consumer Purchasing Behavior towards Northern Thai
Food Chiang Mai Province, Thailand
การศึกษานี้ต้องการค้นหาพฤติกรรมในการซื้อสินค้าที่เป็นอาหารเหนือและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมในการซื้อสิ น ค้าดังกล่ าวของนั กท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างประเทศ ที่มาท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นการวิจัยเชิงสารวจที่เก็บตัวอย่างโดยการสัมภาษณ์และแบบสอบถามจากตัวอย่าง 400 ราย และ
ใช้ Logit model ในการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนใหญ่รับประทานอาหารในช่วงเวลา 11.01 a.m. – 3.00 p.m.
ความถี่สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้ออาหารเหนือที่ประกอบด้วย แกงฮังเล green
chili dip, ไส้อั่ว ลาบ pork rind และ sour pork ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อแกงฮังเลมากที่สุดคือคุณภาพของ
อาหาร สาหรับ green chili dip คือรสชาติ สาหรับไส้อั่วคือราคา สาหรับลาบคือ สถานะของผู้บริโภค สาหรับ
pork rind คือ ความถี่ในการบริโภคและสาหรับ sour pork คือการส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ผลการศึกษา.
ในคั้งนี้ได้สรุปความเห็นจากตัวอย่างว่า ผู้ผลิตควรให้ความสาคัญกับการบรรจุหีบห่อที่สวยงามที่เป็นเอกลักษณ์
ของภาคเหนือ ถูกสุขอนามัย และสะอาด รวมทั้งการมีการรับรองคุณภาพ พบจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะมีผล
ต่อการตัดสินใจในการซื้อเป็นของที่ระลึกมากขึ้น
3.3 Alternative Logistics Systems of Rice in the Northern of Thailand
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเพื่อหาทางเลือกของระบบโลจิสติกส์ข้าวทางเลือกในภาคเหนือของ
ประเทศไทย โดยเน้นไปที่ต้นทุนโลจิสติกส์และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการออกแบบโลจิสติกส์ที่มี
คุณภาพและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการขนส่ง โดยการเก็บข้อมูลจากเกษตรกร 300 ราย และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 20 ราย ในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน และแบบ snowball
ซึ่งผลการศึกษาพบว่า โรงสีมีสัดส่วนต้นทุนการขนส่งสูงสุด ในขณะที่เกษตรกรมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสูงสุดซึ่งผลการศึกษานี้ชี้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะทาให้ ลดความสามารถในการแข่งขันจึงนาเสนอระบบโลจิ
สติกส์ที่ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและสะอาด (lean and green logistics) เพื่อเพิ่มศักยภาพ ผลิตภาพและ
ขีดความสามารถของโรงสี เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในระยะยาว
3.4 Chromic Disease and Employment
การศึกษานี้ ต้ อ งการศึ กษาผลกระทบจากการที่ แรงงานมีโ รคเรื้ อรั ง 4 ประเภท ที่ไม่ใช่ เ ป็ น
โรคติดต่อ ที่มีผลต่อการจ้างงานในประเทศไต้หวัน โดยใช้ข้อมูลจาก National Health Interview Survey :

6
NHIS ของไต้หวัน โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือข้อมูลพื้นฐาน สถานะด้านสุขภาพ ประวัติการเป็นโรคเรื้อรังของ
ครอบครัว และพฤติกรรมการใช้ชีวิต โดยใช้ Probit model และBivariate probit model ซึ่งผลการศึกษา
พบว่าเงื่อนไขการเป็ น โรคเรื้ อรั งมีผ ลต่ อ การมี งานท าทั้ งในช่ว งวัยกลางคน (mid-ages) และคนหนุ่มสาว
(young adults) ทั้งที่เป็นเพศหญิงและชาย
3.5 Insights from Science on Business for Corporate Fiasco Prevention
การศึกษานี้ต้องการศึกษาปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมของมนุษย์ในการป้องกันความล้มเหลว
ในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ผู้วิจัยต้องการชี้ให้เห็นว่า ในการตัดสินใจทางธุรกิจของมนุษย์ (ผู้ประกอบการ) นั้น
มีปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน ซึ่งล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การวางแผนของธุรกิจ การจัดการห่วง
โซ่อุปทาน การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และการดาเนินการด้านอื่นๆ ในการประยุกต์ การสนับสนุนการดาเนินการ
ของสถาบัน โดยปัจจัยทางด้านสถาบัน ตลาด และเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยหลักที่มีความสาคัญในการตัดสินใจ ใน
ขณะเดียวกัน ในการตัดสินใจนั้นต้องเข้าใจกฎของธรรมชาติ ปัจจัยทางชีววิทยาที่มีผลต่อวิธีคิดของมนุษย์ ซึ่ง
ในการศึกษาผู้วิจัยได้มีการวัดค่าออกมาเป็นเชิงปริมาณเพื่อหาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยการศึกษานี้ชี้ว่าใน
องค์กรธุร กิจ ควรมีห น่ ว ยงานที่ดูแลภาพรวมทั้งหมดขององค์กร (Oversight organization unit) ที่ตั้งโดย
คณะกรรมการบริ ห าร (Boarding Directors) เพื่อให้ การตัดสิ นใจของผู้ บริหารเป็นไปอย่างรอบด้าน และ
รอบคอบในการป้องกันความล้มเหลวของการดาเนินธุรกิจขององค์กร
3.6 Deconstructing Global Research Barriers: Creating New International
Applications for Graduate Global Business Research
การศึกษานี้ผู้นาเสนอประเด็นที่บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาเข้าทางานในภาคธุรกิจไม่มีหรือมีน้อยที่
เกี่ ย วกั บ ประสบการณ์ ก ารท าธุ ร กิ จ ในปั จ จุ บั น ที่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ทั ก ษะการสื่ อ สาร และการแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสามารถในการเขียนและการวิจัย ในขณะที่ในการศึกษาของผู้ที่สาเร็จการศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ
ไม่ได้สะท้อนการผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้างที่แท้จริง ซึ่งการศึกษาของผู้วิจัยต้องการ
ชี้ให้เห็นถึงว่าหลักสูตรทางธุรกิจควรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการทางาน
ของแรงงานในภาคธุรกิจในปัจจุบันที่เปลี่ย นไป ทั้งการปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีใน
ห้องเรียน และการประยุกต์ใช้เนื้อหาการศึกษาในโลกแห่งความเป็นจริง เน้นความสามารถในการประยุกต์ใช้
การสร้างสรรค์ การจัดการเวลา และทักษะทางด้านเทคโนโลยีในการทางานให้นักศึกษามีความรู้ทั้งในเนื้อหา
การเรียน เข้าใจโลกธุรกิจที่เป็นจริง คิดนอกกรอบ สามารถตอบสนองอย่างสวยแต่สร้างสรรค์ซึ่งจะทาให้เป็น
บัณฑิตที่จบออกไปมีบทบาทเป็นผู้นาได้มากขึ้น ไม่ใช่เน้นให้นักศึกษาเป็นผู้เรียน คิดตาม แต่กระตุ้นให้มีความ
เป็นผู้นา มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ มีกลยุทธ์ และทักษะทางด้านการจัดการองค์กรเพื่อให้เป็นบุคลากร
ที่ออกไปทางานแล้วมีส่วนให้องค์กรมีการเติบโตและพัฒนา
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3.7 FDI Policy, Multinationals Entry Mode and Quality-Technology Transfer
การศึกษานี้ เป็นการศึกษาที่เกิดจากการที่ในปัจจุบัน นี้ รูปแบบการลงทุนจากต่างประเทศของ
บริษัทข้ามชาติที่เข้าไปลงทุนในประเทศต่างๆ นั้น มีรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งรูปแบบที่เข้าไปที่แตกต่างกันย่อม
มีผลต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับประเทศผู้รับการลงทุนที่แตกต่างกันด้วย โดยผู้วิจัยเน้นไปที่การจัดการใน
การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทข้ามชาติ และมีสมมติฐานว่าเจ้าของบริษัทต่างชาติที่เข้าไปลงทุ นนั้นมีโครงการที่
เป็นแรงจูงใจในการจัดการ (managerial incentive scheme) ให้กับผู้จัดการ ในการมอบหมายเป็นผู้แทนใน
การตัดสินใจท่ามกลางตลาดที่มีการแข่งขัน ในขณะที่ทางบริษัทภายในประเทศของผู้รับการลงทุนไม่มีโครงการ
ดังกล่าว ซึ่งย่อมมีผลต่อเนื่องถึงการตัดสินใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและรูปแบบที่เข้าไปลงทุนด้วย
ผู้ศึกษาได้กาหนดแบบจาลองของทฤษฎีเกมเป็น 4 ขั้นตอน คือ
1. เจ้าของบริษัทต่างชาติ เลือกรูปแบบการเข้าไปลงทุน
2. จัดให้มีโครงการสิ่งจูงใจให้กับผู้จัดการ
3. ตัดสินใจระดับของการถ่ายทอดเทคโนโลยี และรูปแบบการเข้าไปลงทุน
4. ผู้จัดการเลือกผลที่ได้ตามรูปแบบการแข่งขันตลาดผู้ขายน้อยรายของคูโนส์ (Cournot-compete)
กับบริษัทภายในประเทศ ในการแข่งขันในตลาดประเทศผู้รับการลงทุน
ผลการศึกษาพบว่าการเข้าไปลงทุนโดยตรง (direct-entry mode) ปกติแล้ว เลือกโครงการสิ่งจูงใจ
แก่ผู้แทน (ผู้จัดการ) สูงกว่า การลงทุนที่เข้าไปเป็นลักษณะของการร่วมลงทุนกับบริษัทผู้รับการลงทุน (ไม่มี
ผู้จัดการของตนเองเข้าไปดาเนินการ) โดยการจัดการโดยมีผู้จัดการที่เป็นตัวแทนของบริษัทที่เข้าไปลงทุนนั้น
จะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีของบริษัทข้ามชาติสูงกว่ารูปแบบการเข้าไปลงทุนที่ไม่มีตัวแทน แต่การที่บริษัท
ข้ามชาติเห็นว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยผ่านตัวแทนของตนเองนั้นสูงมาก ก็จะไม่ ใช้แนวทางในการเข้าไป
โดยตรง นอกจากนี้งานวิจันี้พบว่าต้นทุนที่ต่างกันของรูปแบบการเข้าไปจะส่งผลต่อการตัดสินใจของบริษัทข้าม
ชาติในการเลือกรูปแบบดังกล่าวด้วย รวมทั้งส่งผลต่อสวัสดิการของประเทศผู้รับการลงทุนที่ต่างกันด้วย
3.8 Research on Mechanism of Enterprise Upgrading Based on Evolutionary
Economics
การศึกษานี้เกิดขึ้นเนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่าที่ผ่านมามีนักวิชาการหลายคนพบว่ามีตัวแปรต่างๆ มากมาย
ที่มีผลต่อการยกระดับของหน่วยธุรกิจ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ดังกล่าวมีความสลับซับซ้อนและ
ไม่เป็นเส้นตรง ทาให้ยากต่อการกาหนดระบบตัวชี้วัดที่เป็นรูปแบบเดียวกันได้ (unified indexes system)
โดยผู้ ศึ ก ษาใช้ ท ฤษฎี แ ห่ ง การวิ วั ฒ นาการทางด้ า นเศรษฐศาสตร์ ( Theory of evolutionary
economics) ในการรวมเอาปัจจัยที่มักมีอิทธิพลต่อการพัฒนาของหน่วยธุรกิจ
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โดยแบ่งการยกระดับของหน่วยธุรกิจ เป็น 4 ขั้นตอน คือ
1. งานประจา (routine)
2. การแสวงหา (searching)
3. การเลือก (selecting)
4. การยกระดับ (upgrading)
ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาพบว่ า หน่ ว ยธุ ร กิ จ มี ก ารยกระดั บ (พั ฒ นา) ที่ ค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป มี ก ระบวนการที่
สลับซับซ้อนและเป็นวงจรมากกว่ากระบวนการที่เป็นลักษณะเปลี่ยนลักษณะของธุรกิจที่ต่างไปจากเดิม หน่วย
ธุรกิจที่มีการทานวัตกรรมจะมีพฤติกรรมในการเติบโตที่สาคัญและเป็นระบบ การยกระดับของหน่วยธุรกิจ
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังที่กล่าวมาแล้ว การเลือกที่เป็นงานประจามักจะดาเนินการโดยการรวมตัวกัน การ
ทาเลียนแบบ และการทานวัตกรรม ซึ่งแต่ละกลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจที่ใช้เป็นไปตามกฎของการ Trade-off
นอกจากนี้กลไกการคัดเลือกของหน่วยธุรกิจ มักขึ้นอยู่กับกลไกตลาด โดยการทางานที่เป็นรูปแบบของงาน
ประจาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเห็นว่าตนเองยังสามารถทากาไรได้
3.9 Influent Factors of the Farmer Decision for Cultivating Thai Local Breeding
Rice
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง
โดยเก็บข้อมูลจากครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกข้าวพื้นเมืองจานวน 332 รายจาก 6 อาเภอในจังหวัดเชียงใหม่
และพะเยาของประเทศไทยในช่วงกันยายน 2516- มกราคม 2559 และใช้ Logit model แบบจาลองโลจิทใน
การวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรอิสระ ประกอบด้วยปัจจัยส่วนตัวของเกษตรกร ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น
รายได้ต่อปีของครัวเรือน (จากภาคเกษตรกรและนอกภาคเกษตร ปัจจัยการผลิต (น้าประปา) สถานการณ์
ด้านตลาด (ราคาข้าวและผลิ ตภัณ ฑ์ ที่เ กี่ย วข้ อง) และโครงการสนั บสนุน ด้านสถาบัน และการเงิ น ซึ่งผล
การศึกษาพบว่าเพศและประสบการณ์ของเกษตรกรมีผ ลต่อโอกาสในการตัดสิ นใจปลู กข้าวพื้นเมืองของ
เกษตรกร รวมทั้งราคาข้าวพื้นเมืองและการสนับสนุนด้านการเงินเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อการตัดสินใจของ
เกษตรกร
3.10 Inequality in Food Consumption
การศึกษาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับการบริโภคที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมาก โดย
การบริโภคเป็นเหตุผลที่ทาให้คนเราต้องมีการแสวงหารายได้ ในขณะที่ความสามารถในการบริโภคขึ้นอยู่กับ
งบประมาณที่ตนเองมีอยู่ ความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวทาให้ความไม่เ ท่าเทียมกันของรายได้ที่เพิ่มขึ้นมีผล
ต่ อ นโยบาย ตลาด และพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภค ในการศึ ก ษานี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ ข้ อ มู ล การบริ โ ภคอาหารของ
สหรัฐอเมริกาในการวิเคราะห์ว่าการเพิ่มขึ้นของความไม่เท่ากันของรายได้นั้น มีผลต่อแนวโน้มการบริโภค
อาหารอย่างไร โดยใช้แบบจาลองที่ว่าตลาดประกอบด้วยผู้บริโภคจานวนมาก แต่มีรสนิยมต่างกันที่ขึ้นอยู่กับ
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ระดับรายได้และกลุ่มของราคาและคุณภาพของร้านที่ขายอาหารซึ่งสามารถทดแทนกันอย่างใกล้ชิดในการ
ตัดสินใจของผู้บริโภค ซึง่ ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้ออาหารที่เห็นว่าส่วนผสมของคุณภาพและราคาอาหารที่ซื้อ
เหมาะที่สุดสาหรับเขา โดยให้ปัจจัยอื่นๆ คงที่ (เน้นเฉพาะปัจจัยรายได้อย่างเดียว) ผลการศึกษาสนับสนุน
สมมติฐานตามแบบจาลองที่ใช้ในการศึกษาและทาให้เข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างความแตกต่างของค่าจ้าง
ที่เพิ่มขึ้นระหว่างคนจนกับคนรวยที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง

4. ข้อสังเกตที่ได้จากการร่วมประชุม
ส าหรั บ ข้ อ สั ง เกตที่ ไ ด้ จ ากการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ครั้ ง นี้ ผู้ จั ด ประชุ ม ได้ ร วมเอาการประชุ ม ทั้ ง ด้ า น
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์มาจัดในสถานที่เดียวกัน ซึ่งมี ความหลากหลายทาให้ มีผู้ มา
นาเสนอผลงานวิชาการทั้งการเสนอด้วยปากเปล่าและโปสเตอร์จานวนมาก โดยส่วนของผลงานวิชาการด้าน
เศรษฐศาสตร์จะถูกจั ดอยู่ในกลุ่มวิทยาการจัดการ เช่น การจัดการ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น
ส าหรั บ ผู้ ที่ น าเสนอผลงานวิ ช าการด้ า นเศรษฐศาสตร์ แ ละการจั ด การจากประเทศไทยส่ ว นใหญ่ ม าจาก
สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนทางด้านวิทยาศาสตร์
มาจากหลายสถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยรามคาแหง มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในขณะเดียวกันมีผลงานวิชาการที่เกี่ยวกับการศึกษา
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ทางไกลหลายเรื่องด้วย ดังนั้นการจัดประชุมดังกล่าวที่มีการจัดขึ้นเป็นประจาทุกปีจึงเป็นแหล่งหนึ่งที่ผู้ต้องการ
ไปนาเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการระหว่างประเทศสามารถนาไปประกอบการตัดสินใจต่อไป
นอกจากนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าในการนาเสนอผลงานแบบปากเปล่านั้น power point ประกอบการ
บรรยายมีความสาคัญมาก แต่ผู้นาเสนอบางรายไม่ได้จัดทา power point ที่มีความกระชับ ง่ายต่อการติดตาม
การนาเสนอ และทาความเข้าในเนื้อหาเท่าที่ควร เพราะผู้นาเสนอบางรายแม้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษดี
แต่power point มีรายละเอียดมาก เอาข้อความที่เอามาจากเนื้อหาในรายละเอียด ไม่มีการสรุปประเด็นให้
กระชับ อ่านตามข้อความที่เป็นรายละเอียด ไม่มองผู้ฟัง ทาให้ภาพของการนาเสนอออกมาไม่ค่อยประทับใจ
ในทางตรงกันข้าม ผู้นาเสนอบางรายความสามารถด้านภาษาอังกฤษไม่ดีนักแต่ Power point ประกอบการ
นาเสนอ มีเฉพาะสาระสาคัญ มีความกระชับ ทาให้การนาเสนอออกมาเป็นที่น่าพอใจ ข้อสังเกตดังกล่าวนับสิ่ง
ที่ผู้นาเสนอผลงานนาไปพิจารณาปะกอบในการเตรียมตัวต่อไป เพื่อให้การนาเสนอผลงานวิชาการนามาซึ่ง
ความรู้ความเข้าใจของผู้ร่วมประชุมได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม
ประโยชน์ที่ได้รับจากการไปเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ได้แก่
1. การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของงานวิชาการ (งานวิจัย/บทความวิชาการ) ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ แ ละศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น บริ ห ารและการจั ด การ ที่ มี โ อกาสเข้ า รั บ ฟั ง และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นาเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุมด้วยกัน
2. การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และความคิดเห็นทางด้านวิชาการรวมทั้งการจัดการ
เรียนการสอนและอื่นๆกับผู้เข้าร่วมประชุมของสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศและประเทศ
ไทยด้วยกัน เช่น นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในประเทศไต้หวัน จีน เวียดนาม และเกาหลี
ใต้ ตลอดจนอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ซึ่งมีทั้งที่เป็น
นักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านอื่นๆที่มาเข้าร่วมประชุมในหัวข้อต่างๆ ที่ได้มีโอกาส
พูดคุย และแลกเปลี่ ย นความคิดเห็ นในช่ว งของการไปประชุม ทาให้ เป็นการเปดดโลกทัศน์ทั้ ง
ทางด้านวิชาการและการมีกระบวนทัศน์ทางวิชาการตลอดจนการมองประเด็นต่างๆที่เป็นสากล
มากขึ้น
3. ทาให้เห็นข้อดีและข้อด้อยของรูปแบบและเทคนิคการนาเสนอผลงานวิชาการระหว่างประเทศ
เพื่อนามาพัฒนาการนาเสนอผลงานวิชาการในเวทีนานาชาติแก่ตนเองเมื่อมีโอกาสและการให้
คาแนะนาแก่นักศึกษาในการนาเสนอผลงานวิชาการ
4. การนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ประกอบในการให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ การปรับปรุงชุดวิชาที่รับผิดชอบ และการใช้ตัวอย่างประกอบการสอน
นักศึกษา
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6. ข้อเสนอแนะ
1. การประชุ ม ที่ จั ด โดย Higher Education Forum (HEF) ที่ มี เ นื้ อ หาการประชุ ม ครอบคลุ ม ทั้ ง
ทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์มีการจัดประชุมทุกปี และในแต่ละปีมีการประชุมหลาย
ครั้ง กระจายไปตามประเทศต่างๆ ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกไกล ซึ่งกรณี ของประเทศ
ญี่ปุ่นมีการจัดประชุมทุกปี โดยในการประชุมมีทั้งการนาเสนอผลงานวิชาการในรูปของการนาเสนอด้วยปาก
เปล่าและโปสเตอร์ นับเป็นทางเลือกหนึ่งในการสนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัย (มสธ) เข้าร่วมประชุมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนกับผู้เข้ าร่วมประชุมด้วยกันที่มาจากประเทศต่างๆ ที่จะ
ทาให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีโลกทัศน์ทางวิชาการและด้านอื่นๆที่กว้างและเป็นสากลมากขึ้น ซึ่งถ้ารู้จัก
นามาปรับใช้จะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบได้มากขึ้น
2. กรณีที่บุคลากรของมสธ. เข้าร่วมการนาเสนอผลงานวิช าการ กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ในการ
ประชุมระว่างประเทศ ควรมีการเตรียมความพร้อมทั้งประเด็นสาระสาคัญและรูปแบบของ Power point ที่ใช้
ในการนาเสนอที่มีความกระชับ ได้สาระสาคัญ และผู้นาเสนอเองควรมีการเตรียมในการนาเสนอด้วย เพราะ
เมื่อมีการนาเสนอแล้วทาให้มีข้อเปรียบเทียบในความรับรู้ของผู้เข้าร่วมประชุมถึงผลการนาเสนอระหว่างหัวข้อ
ต่างๆ
3. การพิจารณาอนุมัติการขอรับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการระหว่างประเทศ (นาเสนอ
ผลงาน/เข้าร่วมประชุม) ภายใต้กองทุน หรือเงินสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ คณะกรรมการที่พิจารณาควร
พิจารณาด้วยว่าหน่ วยงานที่จัดประชุมมีความน่าเชื่อถือและธรรมาภิบาลหรือไม่ เพราะบางหน่วยงานหรือ
องค์กรที่เชิญชวนนักวิชาการไปเข้ารวมประชุม อาจมีวัตถุประสงค์อื่นแอบแฝง เช่น เป็นนักล่าบทความ หรือ
ไม่ได้จัดประชุมจริง หรือเก็บค่าลงทะเบียนที่แพงมาก ดังกรณีของหน่วยงาน ชื่อวารสาร และสานักพิมพ์ที่อยู่
ใน Bell’s Lists

