รายงานการประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศ
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการให้ทุนฝึกอบรม ดูงาน
และประชุมทางวิชาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
------------------------------------------------1. ชื่อ……นายวรชัย………นามสกุล……สิงหฤกษ์..………………… อายุ……42……ปี
ตาแหน่ง……ผูช้ ่วยศาสตราจารย์...…..………………….. ระดับ………6………….
สังกัด……สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์……………………… โทร…082-7959355...
ไปประชุมวิชาการ 9th Academic International Conference on Social Sciences and Humanities
(AICSSH) ณ เมืองเคมบริดจ์ ประเทศสหราชอาณาจักร ตัง้ แต่วนั ที่ 7 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 12
เมษายน 2562………รวมระยะเวลา………6 วัน…………………………………………………
2. รายละเอียดเกี่ยวกับการไปเข้าร่วมประชุมวิชาการ 9th Academic International Conference on
Social Sciences and Humanities ณ เมืองเคมบริดจ์ ประเทศสหราชอาณาจักร โดยการประชุมครัง้ นี้
ได้ จ ั ด เป็ น ค รั ง้ ที่ 9 จั ด โด ย University of Cambridge, Newnham College, Cambridge, United
Kingdom ระหว่าง วันที่ 8-10 เมษายน 2562 โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ ภาคการบรรยายพิเศษ ภาค
การนาเสนอแบบ Oral และภาคการนาเสนอแบบ poster ซึ่งข้าพเจ้านาเสนอบทความวิจยั ในรูปแบบ
ของ Poster ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
2.1 การบรรยายพิเศษ มีหวั ข้อทีน่ ่าสนใจ ดังนี้
1) Business Intelligence reporting by System Dynamics
2) Impact of Innovative Education on the Political and Social life of the Society
2.1.1 Prof. Dr. Stanislava Mildeova
บรรยายเรือ่ ง Business Intelligence reporting by System Dynamics
ในปจั จุบนั บริษัท/องค์การต่างๆ ได้มขี ้อมูลเป็ นจานวนมากที่รวบรวมเก็บไว้และถูก
สร้า งขึ้น เมื่อ มีก ารก าหนดเพื่อ ให้ บ ริษัท /องค์ก ารให้ ต อบสนองอย่า งเพีย งพอและทัน เวลาต่ อ การ
เปลีย่ นแปลงทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคต ในสภาพของตลาดทีม่ คี วามผันผวน โดยมีการแปลงข้อมูลให้เป็ น
ข้อ มู ล ที่เ กี่ย วข้อ ง ซึ่ง การแปลงข้อ มู ล นี้ ไ ม่ ส ามารถจิน ตนาการได้ หากไม่ ม ีร ะบบธุ ร กิจ อัจ ฉริย ะ
(Business Intelligence) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบริบทขององค์ก ารธุรกิจ ซึ่งปจั จุบนั แอพพลิเคชัน่ ธุรกิจ
อัจฉริยะ นัน้ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล โดยเป็ นรูปแบบคอมพิวเตอร์ท่สี ามารถ
ทาให้ธุรกิจมีความฉลาดขึน้ มีตวั เลือกการสร้างแบบจาลองมากมาย โดยมุ่งเน้นไปที่ความเป็ นพลวัตร
ของระบบ System Dynamics ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงต้นทศวรรษที่ 1960 โดย Massachusetts Institute of
Technology (MIT) โดย J. W. Forrester ได้ เ ตรีย มชุ ด เครื่อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการจ าลองสถานการณ์
แบบจาลอง Stock and Flow ของ System dynamics ซึ่งเป็ นเทคนิคสาหรับการแก้ปญั หาการรวมศูนย์
ในระดับ สูง ในการจัดการองค์ก าร โดย "แบบจาลอง Stock and Flow ของการเปลี่ยนแปลงระบบจะ
สามารถใช้ในการบริหารจัดการองค์การ การรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบคาถามการวิจยั ดาเนินการสารวจ
โดยปฏิบตั ิในเชิงเศรษฐศาสตร์ เพื่อสนับสนุ นกระบวนการตัดสินใจ โดยผู้ใช้งานสามารถจัดการและ
พัฒ นาด้ว ยรูปแบบ Stock and Flow หลังจากนัน้ แอปพลิเคชันจะมีล กั ษณะของเครื่อ งมือ เชิงจาลอง
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สาหรับระบบธุ รกิจอัจฉริยะหรือ ระบบสนับสนุ น การตัดสินใจ การสารวจในการปฏิบตั ิทางเศรษฐกิจ
มุ่งเน้นไปที่แนวคิดที่ทนั สมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกรณีศกึ ษา (แบบจาลอง) ผู้ ;
วิจยั ได้ทาการสารวจคุณสมบัตทิ วไป
ั ่ มีหลักฐานบางอย่างทีโ่ มเดลเหล่านี้ สามารถจดจาใบหน้าผูใ้ ช้ดา้ น
การจัดการสามารถพิมพ์ได้ตามหน้าทีก่ ารนาไปใช้งาน ยิง่ ไปกว่านัน้ ประโยชน์ของแอพพลิเคชันเหล่
่ านี้
สามารถแบ่งออกเป็ นแง่ของการเปลีย่ นแปลงในกระบวนการทางธุรกิจ , ผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจและ
อื่นๆ บนพืน้ ฐานนี้ บริษทั ต่างๆ เริม่ มีการนานวัตกรรมและวิธกี ารสร้างแบบจาลองตามลาดับการพัฒนา
แอปพลิเคชันทัง้ หมด
2.1.2 Prof. Hussein Baghirov
บรรยายเรื่อ ง Impact of Innovative Education on the Political and Social life of
the Society
ในช่วงทศวรรษทีผ่ ่านมามหาวิทยาลัยในต่างประเทศต้องเผชิญกับการวิพากษ์วจิ ารณ์อย่าง
ต่ อ เนื่อ งทัง้ ในด้านการเมือ ง เศรษฐกิจ และสังคม การให้ผ ลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ
สาหรับนักศึกษา ด้วยเหตุน้ีสถาบันการศึกษาต่างๆจะหันมาให้ความสนใจต่อการนาวิชาการมารับใช้
สาธารณะ (สังคม) ซึง่ อาจเป็ นสิง่ ทีด่ ที ส่ี ุดทีจ่ ะก่อให้เกิดความยังยื
่ น ซึง่ มหาวิทยาลัยบางแห่งเริม่ มีการ
ดาเนินการเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อสนับสนุ นการมีส่วนร่วมทางสังคมของนัก ศึกษาและเริม่ ต้นความ
พยายามทัวทั
่ ง้ มหาวิทยาลัยในการให้ความรูแ้ ก่นัก ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคม ซึ่งความคิด
เหล่านี้มจี ดุ มุ่งหมายเพื่อเตรียมผูน้ าทีม่ ใี จสาธารณะสาหรับอนาคต แต่ปจั จุบนั ยังมีนวัตกรรมทีม่ คี ุณค่า
เช่น การปรับเปลี่ยนแรงจูงใจภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุ นการวิจยั ของคณะฯ ที่ตอบสนองต่อ
ความท้าทายในการทางานจริง
โดยทัวไปแล้
่
วเป็ นที่วพิ ากษ์วจิ ารณ์ว่านักวิจยั มักจะได้รบั การสนับสนุ นจากผูเ้ ชีย่ วชาญและ
นัก การเมือ งที่ต ัง้ ประเด็น ค าถามว่ า มหาวิท ยาลัย ควรได้รบั สิท ธิพิเ ศษนี้ ห รือ ไม่ คณาจารย์ ข อง
มหาวิทยาลัยดาเนินการภายในที่ไม่ได้เห็นเป็ นรูปธรรม และพิสูจน์คุณค่าต่อสาธารณะในวงกว้าง แต่
ส่วนใหญ่นักวิชาการจะได้รบั รางวัลสาหรับการพัฒนาและทดสอบเครือ่ งมือทางทฤษฎีและการเผยแพร่
ผลการวิจยั ในหนังสือและวารสารในสาขาวิชาฯ ซึ่งข้อกล่าวหาดังกล่าว คือ การสร้างองค์ความรูแ้ ละ
หลายคนทาเช่นนี้อย่างสม่าเสมอ ซึง่ ไม่เหมือนคณะวิศวกรรมศาสตร์และความรูท้ างการแพทย์ทม่ี กี าร
ถ่ายทอดความรูใ้ หม่ไปสู่เทคโนโลยีท่ใี ช้งานได้นัน้ มักจะถือได้ว่าเป็ นความสาเร็จระดับ ขัน้ สูงสุดการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี นัน้ เป็นเรื่องแปลกในวงการสังคมศาสตร์ แม้จะมีนวัตกรรมในการวิจยั ซึง่ สถาบัน
การวิจยั ในสังคมศาสตร์ยงั ไม่ได้มนี วัตกรรม แต่นวัตกรรมดังกล่าวจะเป็ น กุญ แจสาคัญ ในการสร้าง
ผลกระทบทางสังคมและแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการวิจยั
2.1.3 Dr. Retno Kusumastuti
บรรยายเรื่อ ง The Problems and Strategy in Empowering Indigenous People
through Indigeneous Knowledge and Innovation in Indonesia
กลยุทธ์ในการเสริมศักยภาพของคนพืน้ เมืองในประเทศอินโดนีเซียผ่านความรูแ้ ละนวัตกรรม
ของชนพื้นเมืองโดยมุ่งเน้ นที่นวัตกรรม โดยเป็ นชุมชนทอผ้าในเขต Nusa Tenggara Barat โดยใน
มุมมองของการใช้แนวคิด เช่น มุมมองจากแหล่งข้อมูล ความรู้ และนวัตกรรมของชนพื้นเมือง โดย
การศึกษาความรูข้ องชนพืน้ เมืองในอินโดนีเซีย นัน้ มักถูกมองในเชิงวิทยาศาสตร์ และมานุ ษยวิทยา มี
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เพียงวรรณกรรมและการศึกษาทีจ่ ากัด เท่านัน้ ทีถ่ ูกหยิบยกจากมุมมองของวิทยาศาสตร์ โดยกิจกรรม
ของชนพื้นเมืองจากการใช้ความรูด้ งั ้ เดิม การประยุกต์ใช้ความรู้ และการทางานร่วมกัน เพื่อเพิม่ ขีด
ความสามารถขององค์ก รท้อ งถิ่น ส าหรับ มุ ม มองบนพื้น ฐานของการจัด การความรู้แ ละแนวคิด
นวัตกรรมทีใ่ ช้เป็ นกรอบทฤษฎี ตามบริบทความรูข้ องชนพืน้ เมืองสามารถเป็ นแหล่งสาหรับการสร้าง
นวัตกรรมของชนพื้นเมืองเพื่อสร้างเอกลักษณ์ท่ไี ม่สามารถลอกเลียนแบบได้ โดยภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
เป็ นภูมปิ ญั ญาที่ยากต่อการลอกเลียนแบบ หายาก มีคุณค่า และไม่เหมือนใคร เนื่องจากบริบทของ
ท้องถิน่ มีกจิ กรรมการเรียนรูท้ ่สี ร้างสรรค์เพื่อผลิตนวัตกรรมของชนพื้นเมืองที่คานึงถึงบริบ ทของชน
พื้นเมือ งในฐานะที่เป็ น กิจกรรมของมนุ ษ ย์ซ่งึ ยังคงหาได้ยาก แม้ว่าแนวความคิดเหล่ านัน้ จะสร้าง
โอกาสให้กบั คนในท้องถิ่น แต่ ก็ยงั มีปญั หาบางอย่าง เช่น การสนับสนุ นจากภาครัฐบาลท้องถิ่นไม่
เพียงพอ ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุ ษย์ในท้องถิน่ และการถกเถียงเรื่องคุณค่าทางวัฒนธรรม
ท้องถิน่
ดังนัน้ การสร้างความร่วมกันเป็ นกลยุทธ์ในการเอาชนะปญั หาเหล่านี้ โดยรูปแบบจะเน้นความ
ร่วมมือกับผู้ม ีส่ วนได้ส่ว นเสียที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรพื้นเมือ งและใช้เป็ น
ประโยชน์ในการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิน่ เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมของชนพืน้ เมืองต่อไป
2.2 การนาเสนอภาคบรรยาย มีหวั ข้อทีน่ ่าสนใจ ดังนี้
2.2.1 DR. Mounia Bendraoui
นาเสนอเรือ่ ง Analysis of the Determinant of Ecommerce trust in Morrcco
การดาเนินธุรกิจแบบอีคอมเมิรซ์ (Ecommerce: EC) มีการเติบโตอย่างมีนัยสาคัญ สาหรับ
ในประเทศที่พ ฒ
ั นาแล้ว แต่ยงั ไม่ได้เห็น ถึงส่วนแบ่งทางการค้าที่สาคัญ ในประเทศกาลังพัฒนาและ
ประเทศตลาดเกิดใหม่ โดยมีความพยายามและกาหนดมาตรการดาเนินการโดยประเทศกาลังพัฒนา
หลายแห่ งในภู ม ิภ าคตะวัน ออกกลาง และแอฟริก าเหนื อ เพื่อ ควบคุ ม ธุ ร กรรมทางธุ รกิจ แบบอี
คอมเมิรซ์ เพื่อลดช่องโหว่ทางกฎหมายบางอย่างยังคงกาหนดอยู่ ซึง่ ความท้าทาย คือ ความไม่เต็มใจ
ของลูกค้าในการให้ขอ้ มูลในบัตรเครดิตออนไลน์
สาหรับ บริบทในประเทศโมร็อ กโคได้ใช้ค วามพยายามเพื่อ สร้างความเชื่อมันทางดิ
่
จทิ ัล
ให้กบั ผูบ้ ริโภคจานวนมากทีย่ งั ลังเลทีจ่ ะใช้การชาระเงินแบบออนไลน์ และกว่า 97.30% ของมูลค่าการ
ซือ้ -ขายโดยรวมในปี 2558 ชาระด้วยเงินสดในการส่งมอบสินค้า ซึง่ การวางแนวทางของประเทศต่อ
วัฒ นธรรมดิจ ิท ัล ที่ก้าวล้ าไปข้างหน้ า แต่ ย งั ไม่ส ามารถประสบความส าเร็จได้ห ากปราศจากการ
ตระหนั ก รู้ถึงความส าคัญ ของคนในตลาด และการใช้ก ลยุท ธ์เฉพาะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ประชากร
เป้าหมาย
สาหรับ การดาเนิน ธุรกิจแบบอีค อมเมิร์ซ ตัวแปรที่สาคัญ คือ 1) ความเชื่อ มันต่
่ อ เว็บไซต์
ออนไลน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) การมุ่งเน้ นไปที่การครอบคลุมตลาดธุรกิจแบบอีคอมเมิร์ซของ
ั หาที่จ ะเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การยอมรับ ของธุ รกิจแบบอีค อมเมิร์ซ ใน
โมร็อ กโกและการตรวจสอบป ญ
ประเทศ
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2.2.2 Dr. MOHIT KUMAR
นาเสนอเรือ่ ง INVESTIGATION OF HERDING BEHAVIOR IN INDIAN STOCK
MARKET

การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) สารวจพฤติกรรมการลงทุนในทิศทางเดียวกัน
ในตลาดหุน้ อินเดียโดยใช้วธิ กี าลังสองน้อยทีส่ ุด (OLS) 2) การตรวจสอบทิศทางการลงทุนในตลาดหุน้
การวิเคราะห์ ข้อ มูล โดยใช้ก ารวิเคราะห์เชิง ประจัก ษ์ ข องพฤติก รรมการลงทุ น ในทิศ ทาง
เดียวกัน การตรวจสอบพฤติกรรมของกลุ่มนักลงทุนเกีย่ วกับราคาหุน้ สาหรับทุกบริษทั ทีร่ ะบุไว้ภายใต้
Nifty 50, Nifty Bank และ Nifty IT โดยเก็บข้อมูล ทัง้ หมด 50 บริษัท ระยะเวลาการเก็บข้อมูล 2 ปี
ในช่วงเดือนตุลาคม 2016 ถึง เดือนกันยายน 2018 ซึ่งใช้โมเดลของ Chang (2000) ในการทดสอบ
การลงทุ นในทิศ ทางเดียวกัน เพื่อ วัดการกระจายตัว ของผลตอบแทนซึ่งได้มาจากการค านวณค่ า
เบี่ยงเบนสัมบูรณ์ แ บบตัดขวาง ด้ว ยการวัดการกระจายการส่ งคืนสินค้า โดยการใช้โปรแกรมการ
วิเคราะห์เชิงสถิตแิ ละเศรษฐมิต,ิ E-Views
ผลการวิเคราะห์ แ สดงให้เห็น ถึง พฤติก รรมลงทุ น ในทิศ ทางเดีย วกัน ในตลาดหลัก ทรัพ ย์
ประเทศอินเดียในช่วงตลาดปกติ ตลาดขาขึน้ และขาลง หลักฐานชีใ้ ห้เห็นว่าการกระจายผลตอบแทน
ของหุ้นในอินเดียมีบทบาทสาคัญในการอธิบายกิจกรรมการลงทุนในทิศทางเดียวกันของตลาด การ
วิเคราะห์การลงทุนในทิศทางเดียวกันมีความสาคัญเนื่องจากลดข้อผิดพลาดของนักลงทุนโดยรวมอาจ
ส่งผลให้เกิดการกาหนดราคาสินทรัพย์ทไ่ี ม่มปี ระสิทธิภาพ
ผลการวิจยั นี้สามารถช่วยหลีกปญั หาทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและเป็ นสิง่ สาคัญ
สาหรับทัง้ นักลงทุนและสถาบันการกากับดูแลทีร่ บั ผิดชอบในการสร้างความมันใจให้
่
กบั ระบบการเงิน
2.3 การนาเสนอภาคโปสเตอร์ มีหวั ข้อทีน่ ่าสนใจ ดังนี้
1) The Role of the Kingdom of Saudi Arabia’s Interaction and Engagement
with International Human Rights Law on Improving and Developing Its Human Rights
2.4 การนาเสนอภาค Virtual Presentation
1) Using occupational therapy to improve self-esteem and reduce aggression
behavior on children with mental disabilities
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ภาพการบรรยายพิ เศษ
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ตัวอย่างการนาเสนอภาคบรรยาย
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ตัวอย่างการนาเสนอภาคโปสเตอร์

การนาเสนอภาคโปรเตอร์ ซึง่ ข้าพเจ้าได้นาเสนอบทความวิจยั ตามเอกสารแนบ 1 ดังนี้
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ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
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3. สื่อเอกสารประกอบการประชุมวิชาในครัง้ นี้ได้จดั ทาเป็นสื่อ CD ซึง่ แนบมาพร้อมกับรายงานนี้
4. ประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั
4.1 ประโยชน์ทข่ี า้ พเจ้าจะได้รบั
1) เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ระหว่างนักวิจยั เพื่อนาไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน การวิจยั ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
2) เผยแพร่ความก้าวหน้ าของผลงานวิชาการของนักวิจยั สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
3) บุคลากรของสาขาวิชาฯ มีโอกาสเพิม่ พูนความรูท้ างวิชาการ ด้านการเรียนการ
สอน การวิจยั สื่ออุปกรณ์ช่วยการเรียนการสอน และอื่น ๆ
4) เป็ น การสร้า งความร่ว มมือ และประสานงานทางวิช าการระหว่ า งผู้เข้า ร่ว ม
ประชุมจากสถาบันต่างๆ จากนานาประเทศ
4.2 ประโยชน์ทม่ี หาวิทยาลัยจะได้รบั
1) ได้รบั ชื่อเสียงจากการเข้าร่วมนาเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรในสังกัด
2) เป็ น การแนะน ามหาวิท ยาลัย ให้ เ ป็ น ที่ รู้จ ัก ของนั ก วิช าการ/ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการ
ประชุมสัมมนาจากนานาชาติ
3) สร้างภาพลัก ษณ์ ของมหาวิทยาลัย และพัฒนากลไกถ่ายทอดความรูด้ ้านการ
วิจยั ผ่านการตีพมิ พ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ตามพันธกิจที่ 2: วิจยั ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้
ด้า นการศึก ษาทางไกลและองค์ ค วามรู้ด้ า นการพัฒ นาประเทศที่ย ัง่ ยืน ซึ่ง ระบุ ใ นกรอบแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2556-2570)
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