ฉบับที่ 11/2562 วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2562

แนะนางานวิจัย

ผลกระทบการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีต่อรายได้และการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจไทย
รองศาสตราจารย์ ดร. อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษา 1) สถานการณ์และแนวโน้มการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศ ไทย 2)
ผลกระทบของการส่งออกสินค้าเกษตรต่อรายได้ของประเทศไทย 3) ผลกระทบของการส่งออกสินค้าเกษตร
ต่อการจ้างงานของประเทศไทย และ 4) ข้อเสนอแนะในการวางนโยบายด้านการส่งออกสินค้าเกษตรใน
ประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลทุติยภูมิอนุกรมเวลาแบบรายปี (Time Series Data) จากปี พ.ศ. 2533 ถึงปี พ.ศ 2559
จำนวน 27 ปี โดยเก็บจากฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยและเก็บข้อมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายการส่งออกสินค้าเกษตร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การพยากรณ์แนวโน้มโดยเทคนิคทางสถิติมอนติคาร์โลและการพยากรณ์โดยแนวโน้มเวลา การวิเคราะห์ผลกระทบ
การส่งออกสินค้าเกษตรที่มีผลต่อรายได้และการจ้างงานโดยการสร้างแบบจำลองทางเศรษฐมิติและประมาณการค่าพารามิเตอร์
โดยเทคนิคกาลังสองน้อยที่สุด
ผลการวิจยั พบว่า
1) มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทยจากปี พ.ศ 2533 -2559 มีค่าเฉลี่ย 338,959.5 ล้านบาทต่อปีและมี
อัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 4.984 ต่อปีแนวโน้มมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร ของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในขณะที่
อัตราการเติบโตมีแนวโน้มลดลง
2) การส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทยมีผลกระทบเชิงบวกต่อรายได้ของประเทศในระบบเศรษฐกิจทั้งนี้เมื่อมูลค่า
การส่ ง ออกสิ น ค้ า เกษตรเพิ่ ม ขึ้ น 1 เปอร์ เ ซ็ น ต์ จ ะส่ ง ผลให้ ร ายได้ ใ นระบบเศรษฐกิ จ ไทยเพิ่ ม ขึ้ น 0.00517 เปอร์ เ ซ็ น ต์
3) การส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทยมีผลกระทบเชิงบวกต่อการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจทั้งนี้เมื่อมูลค่าการ
ส่งออกสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น 1 เปอร์เซ็นต์จะส่งผลให้รายได้ในระบบเศรษฐกิจไทยเพิ่มขึ้น 0.079 เปอร์เซ็นต์และ
4) จากผลการวิจัยพบว่า นโยบายการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทยในอนาคตควรมุ่งเน้นการส่งออกสินค้าเกษตร
ในลักษณะการแปรรูปบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้กับสินค้าเกษตร นอกจากนี้นโยบายการส่งออกสินค้าเกษตรต้องมีส่วนในการสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรแก่
ภาคเอกชน

อย่าลืมตอบ
แบบสอบถาม

ผู้สนใจรายงานฉบับสมบูรณ์ สามารถอ่านได้ http://ird.stou.ac.th/Researchlib/
ShowResearch.php หรือ

ข่าววิจัยนอกรั้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ เดือนกุมพาพันธ์ กรกฎาคม 2562 ได้แก่
ประชุมวิชาการ

วันที่

สถานที่

ติดต่อ

5th National and International Conference on Administration

11-12 ก.พ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร Nicam.psaku@hotmail.com
กทม.

3th Asian Social Sciences and Business
Research Conference

11-14 มี.ค. New York Institute of Tech- Assbrc.psaku@gmail.com
nology, Beijing, China

9th National and International Confer

25-26 มี.ค. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ence on Humanities and Social Sciences

Nichss.psaku@hotmail.com

กทม.

5th National and International Conference on Political Science and Public

29-30
เม.ย.

8th International Social Sciences and
Business Research Conference

20-30 พ.ค. Universita della Svizzera
italiana, Lugano, Switzer

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม, พิษณุโลก

nicpspa.psaku@hotmail.com

issbrc.psaku@hotmail.com

land
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 14

4-5 ก.ค.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม, กทม.

National.graduate.conference
@gmail.com

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://psaku.org/pages/conference หรือ โทร. 09
2409 5030
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญ เข้าร่ว มอบรม โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัยในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่
ลาดับที่
หลักสูตร
วัน/เดือน/ปี

1

การวิจัยเชิงคุณภาพ

27-29 มีนาคม 2562

2

วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม

9-10 เมษายน 2562

ทุกหลักสูตร อบรม ณ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า
สรรพศรี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการฝึกอบรมและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ เว็บไซต์ “สมาคมส่งเสริมการวิจัย”
หรือ www.rpa.or.th หรือ โทร. 0 2579 1336 เบอร์มือถือ 08 1303 3127, 081869 2370

ข่าววิจัยนอกรั้ว
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเชิญ เข้าร่ว มการประชุมวิช าการและนาเสนอผลการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14
หัวข้อ “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2562 ณ อาคาร
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของ
นักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย รูปแบบการจัดประชุม
ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ (Keynote Speaker) การนาเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย (Oral
Presentation) และการนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารบทความวิจัยใน
รูปแบบไฟล์ Word/PDF พร้อมส่ง E-mail : wturesearch@gmail.com หรือ โทร. 0 2563 5252 ต่อ 5017

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้จัดทาวารสารวิช าการอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) ฉบับภาษาไทย ภายใต้ชื่อ
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เพื่อรวบรวมบทความวิจัย (Research Article) และ
บทความวิชาการ (Academic Article) โดยมีขอบข่ายครอบคลุมวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของนักวิจัย นิสิต/
นักศึกษา และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์ -พฤษภาคม
ฉบับที่ 2 มิถุนายน-กันยายน และฉบับที่ 3 ตุลาคม-มกราคม) ทั้งนี้วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index : TCI) ให้เป็น
วารสารกลุ่มที่ 2 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทความได้ทางเว็บไซต์ www.tci-thaijo.org/index.php/rpu
หรือ โทร. 0 2432 6101-5 ต่อ 1220 เบอร์มือถือ 0 8637522731

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดทาวารสารบัณ ฑิตกัลปพฤกษ์ ซึ่งเป็น วารสารสหวิทยาการด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และครุศาสตร์ โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผ ลงานวิจัยระดับบัณ ฑิตศึกษา
และเพื่อส่งเสริมและบูรณาการการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยวารสารจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคมมิถุนายน 2562 และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ที่ graduate2561@Gmail หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081787 1144, 0 81787 2020

แนะนาการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา โปรดแจ้งผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0 2504 7581

