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กติติกรรมประกาศ 
 
 

การปฏิบติังานสหกิจศึกษาในคร้ังน้ี ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาของอาจารย ์และ
พนักงานทุกคนในสถาบนัวิจัยเพื่อการพฒันาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ท่ีได้ให้ความรู้ และให้
ค  าแนะน าในการประกอบอาชีพ โดยนักศึกษาขอกราบขอบพระคุณในความร่วมมือและให้การ
สนบัสนุนกบัการจดัท ารายงานเล่มน้ีเป็นอยา่งสูงจากหลายฝ่าย ดงัน้ี  

1. ดร. วิโรจน์ ณ ระนอง ผู ้อ  านวยการวิจัย  (Research Director) ด้านสาธารณสุขและ
การเกษตร สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย 

2. คุณวุฒิพงษ์ ตุน้ยุทธ์ นักวิจยั (Researcher) ดา้นสาธารณสุขและการเกษตร สถาบนัวิจยั
เพื่อการพฒันาประเทศไทยและเป็นพนกังานท่ีปรึกษา (Job Supervisor)  

3. พนกังานสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทยทุกท่าน 
ขอกราบขอบพระคุณอาจารยท่ี์ปรึกษา ผศ.ดร.สุพรรณิกา ลือชารัศมี ท่ีให้ค  าแนะน าในการสหกิจ
ศึกษา และเป็นท่ีปรึกษาในการท ารายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในคร้ังน้ี ขอขอบพระคุณ  
คุณอานนท์ สุภาศรี พนักงานปฏิบติังานหน่วยสหกิจศึกษาท่ีดูแล และให้ค  าปรึกษาท่ีดีในตลอด 
การสหกิจศึกษาในคร้ังน้ี  

สุดทา้ยน้ีนักศึกษาหวงัเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการศึกษาวิจยัฉบบัน้ีจะก่อให้เกิดประโยชน์
แก่นกัศึกษา และสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย หากรายงานการปฏิบติังานสหกิจในคร้ังน้ี
มีขอ้ผิดพลาดประการใด ผูศึ้กษาวิจยัตอ้งขออภยัไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย  

 
 

  ศิวนาถ อน้เพง็ 
      10 เมษายน 2563 
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 เร่ือง     การปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย (Performance report as assigned)  
ผูจ้ดัท า     นาย ศิวนาถ อน้เพง็ 591610202  

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์  
อาจารยท่ี์ปรึกษา    ผศ.ดร.สุพรรณิกา ลือชารัศมี 
ปีการศึกษา    2562 

 
บทคดัย่อ 

 
สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เป็นสถาบนัวิจยัเชิงนโยบายท่ีก่อตั้ง

ขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ในรูปของมูลนิธิ ซ่ึงเป็นองค์กรเอกชนท่ีไม่แสวงหาก าไร ทีดีอาร์ไอ
ด าเนินการวิจยัเชิงนโยบายในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านเศรษฐกิจ ให้แก่
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานระหว่างประเทศ ตลอดจนริเร่ิมการวิจัยเอง เพื่อ
สนบัสนุนการก าหนดนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้เป็นนโยบายท่ีเอ้ือ
ต่อการเติบโตอย่างย ัง่ยืนและมีคุณภาพ โดยนกัศึกษาสหกิจศึกษาไดป้ฏิบติังาน ณ สถาบนัวิจยัเพื่อ
การพฒันาประเทศไทย ตั้ งแต่วนัท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ.2562 ถึง วนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ.2563 จาก
ก าหนดการเดิมท่ีตอ้งปฏิบติังานถึงวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ.2563 แต่เน่ืองจากสถาการณ์ Covid-19 จึง
ท าให้ระยะเวลาการปฏิบติังานเหลือเพียงแค่ 14 สัปดาห์ นกัศึกษาไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบใน
การปฏิบติังานภายในฝ่ายนโยบายดา้นสาธารณสุขและการเกษตร (Health and Agriculture Policy) 

การปฏิบติังานในฝ่ายนโยบายนโยบายดา้นสาธารณสุขและการเกษตรนั้นจะตอ้งมีความรู้ 
เคร่ืองมือ เทคนิคในการวิเคราะห์ประเด็นท่ีตอ้งการศึกษาต่างๆ และเทคนิคการน าเสนอท่ีเหมาะสม 
เป็นตน้ เพื่อการวิเคราะห์และน าเสนอประเด็นศึกษาเชิงวิชาการให้ออกมาดว้ยความสมบูรณ์และ
ส่ือสารออกมาอย่างเหมาะสมต่อผูรั้บสาร เน่ืองจากหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายนั้นต้องใช้แนวคิด
ควบคู่กบัทกัษะในการคน้หา จดัการ และวิเคราะห์ขอ้มูล รวมถึงการจดัท ารูปแบบการน าเสนอท่ี
เหมาะสมต่อผูรั้บสารท่ีจะมีความแตกต่างกนัไปตามหวัขอ้การศึกษาต่างๆ 

การสหกิจศึกษาคร้ังน้ี ถือเป็นประสบการณ์ส าคญัท่ีไดม้อบทั้งความรู้เชิงวิชาการ เทคนิค

การท างาน  เปิดโลก และไดรั้บประสบการณ์การท างานในสายอาชีพนกัวิจยัท่ีไม่สามารถหาไดจ้าก

ท่ีไหน โดยความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บในคร้ังน้ีก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อการปฏิบติังาน การ

ตดัสินเลือกการท างานในอนาคต รวมถึงเสริมสร้างบุคลิกภาพในการท างานท่ีผลกัดนัให้เกิดการ

พฒันาตนเองอยา่งต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 

1.1 ช่ือและที่ตั้งของสถำนประกอบกำร  
สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย  ( ทีดีอาร์ไอ : TDRI ) 

565 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา) เขตวงัทองหลาง กรุงเทพ 10310 
โทรศพัท ์02-718-5460 โทรสาร 02-718-5461-2 
 
1.2 ประวัติองค์กร  

สถาบันวิจัยเพื่อการพฒันาประเทศไทย (อังกฤษ: The Thailand Development Research 
Institute) หรือ ทีดีอาร์ไอ (TDRI) เป็นมูลนิธิท่ีไม่แสวงหาก าไร ท่ีก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 ท่ีมี 
พนัธกิจหลกัคือ การท าการวิจยัเชิงนโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านเศรษฐกิจ 
กฎหมาย สาธารณสุข และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเผยแพร่ต่อภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน เพื่อการก าหนดนโยบายระยะยาวอนัมีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเน่ือง
และยัง่ยนื 

ทีดีอาร์ไอถูกก่อตั้งขึ้นโดยความริเร่ิมของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ท่ีตอ้งการให้มีหน่วยงานวิจยัและเสนอนโยบายเป็นอิสระของอ านาจการเมืองและ
ขา้ราชการ ดว้ยเหตุน้ี พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์นายกรัฐมนตรีไทยในขณะนั้น และ ปิแอร์ ทรูโด 
(Pierre Trudeau) นายกรัฐมนตรีแคนาดา จึงไดล้งนามในขอ้ตกลงให้ความช่วยเหลือเพื่อมอบทุน
ด าเนินการจัดตั้ งสถาบันในระยะเร่ิมแรก ผ่านทาง องค์กรเพื่อการพฒันาระหว่างประเทศแห่ง
แคนาดา (Canadian International Development Agency) นอกจากน้ี ยงัมี องค์กรเพื่อการพัฒนา
นานาชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development) ร่วม
ใหทุ้นสนบัสนุนการก่อตั้ง เช่นเดียวกบับริษทัเอกชนอ่ืนๆ เช่น บริษทัในกลุ่มมิตซุย บริษทัยโูนแคล 
ประเทศไทย เป็นตน้ 

นบัตั้งแต่ก่อตั้ง สถาบนัไดด้ าเนินงานวิจยัไปแลว้มากกวา่ 800 โครงการ ในหวัขอ้ต่าง ๆ ทั้ง
ระดบัประเทศ ทั้งประเทศไทยและประเทศเพื่อนบา้น ระดบัภูมิภาค และระดบันานาชาติ โดยมีเป็น
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานต่างประเทศเป็นผูว้า่จา้งหลกั 



2 
 

นอกเหนือจากรายไดจ้ากการถูกวา่จา้งจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานต่างประเทศแลว้ 
ทีดีอาร์ไอยงัใช้งบประมาณของตนเองในการผลิตงานวิจยัเชิงนโยบายในหัวขอ้ท่ีก าหนดเอง โดย
เน้นหัวข้อท่ีทีดีอาร์ไอคิดว่าส าคัญต่อการพฒันาประเทศในอนาคต เช่น การต่อต้านการทุจริต  
คอร์รัปชนั การพฒันาระบบศึกษาไทย และโมเดลใหม่ทางเศรษฐกิจ เป็นตน้ 
ปัจจุบนั ทีดีอาร์ไอมีทรัพยากรบุคคลประมาณ 120 คน ในฝ่ายการวิจยั 19 ฝ่าย ไดแ้ก่ 

1. นโยบายเศรษฐกิจส่วนรวม 
2. นโยบายการเกษตรสมยัใหม่และการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจชนบท 
3. นโยบายดา้นการก ากบัดูแลท่ีดี 
4. นโยบายดา้นการขนส่งและโลจิสติกส์ 
5. นโยบายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศและการพฒันา 
6. นโยบายดา้นการพฒันาอยา่งทัว่ถึง 
7. นโยบายเศรษฐกิจส่วนรวมและเศรษฐศาสตร์ประยกุต ์
8. นโยบายดา้นสาธารณสุขและการเกษตร 
9. นโยบายเพื่อการพฒันาสังคม 
10. นโยบายพลงังานเพื่อความยัง่ยนื 
11. นโยบายดา้นแรงงาน 
12. นโยบายดา้นการปฏิรูปการศึกษา 
13. นโยบายการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั 
14. นโยบายดา้นอุตสาหกรรมและการคา้ระหวา่งประเทศ 
15. นโยบายดา้นหลกัประกนัทางสังคม 
16. นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและการลดก๊าซเรือนกระจก 
17. นโยบายดา้นภูมิอากาศและการพฒันาสีเขียว 
18. กฎหมายเพื่อการพฒันา 
19. นโยบายทรัพยากรมนุษย ์

นกัวิชาการของสถาบนัฯในปัจจุบนั เช่น ศ. พิเศษ ดร. อมัมาร สยามวาลา ดร.ฉลองภพ 
สุสังกร์กาญจน์ รศ. ดร. นิพนธ์ พวัพงศกร รศ. ดร. ยงยทุธ แฉลม้วงษ ์และ ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวา
นิชย ์เป็นตน้ และในอดีต เช่น ดร. วีรพงษ ์รามางกูร ศ.ดร.ม่ิงสรรพ ์ขาวสะอาด 
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1.3 ภำรกจิหลกั 
• ผลิตงานวิจยัเชิงนโยบายท่ีมีคุณภาพสูง อยูบ่นพื้นฐานของหลกัวิชาการ และขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
• สร้างข่ายงานการวิจยัระหวา่งสถาบนัและนกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งในประเด็นวิจยัเชิงนโยบาย

ทั้งในระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ 
• เผยแพร่ผลงานวิจยัเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายของประเทศ 

 
1.4 คณะกรรมกำรบริษัท  

คณะกรรมกำรสภำสถำบัน 
ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานสภาสถาบนั 
คุณอภิลาศ โอสถานนท์  กรรมการสภาสถาบนั 
คุณชนินท ์ว่องกุศลกิจ  กรรมการสภาสถาบนั 
ดร. อมัมาร สยามวาลา  กรรมการสภาสถาบนั 
ดร. บณัฑิต นิจถาวร  กรรมการสภาสถาบนั 
ดร.จุรี วิจิตรวาทการ  กรรมการสภาสถาบนั 
ดร. อาณติั อาภาภิรม  กรรมการสภาสถาบนั 
คุณบรรยง พงษพ์านิช  กรรมการสภาสถาบนั 
ดร. เกษรา ธญัลกัษณ์ภาคย ์ กรรมการสภาสถาบนั 
ดร. ผาสุก พงษไ์พจิตร  กรรมการสภาสถาบนั 
ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ์ กรรมการสภาสถาบนั 
ดร. วีรพงษ ์รามางกูร  กรรมการสภาสถาบนั 
H.E. Ms. Donica Pottie  กรรมการสภาสถาบนั 
คุณมีชยั วีระไวทยะ  กรรมการสภาสถาบนั 
ดร. ปราณี ทินกร   กรรมการสภาสถาบนั 
คุณสมภพ อมาตยกุล  กรรมการสภาสถาบนั 
Mr. Teisuke Kitayama  กรรมการสภาสถาบนั 
ดร. ณรงคช์ยั อคัรเศรณี  กรรมการสภาสถาบนั 
ดร. เสนาะ อูนากูล  กรรมการสภาสถาบนั 
ดร. ธวชัชยั ยงกิตติกุล  กรรมการสภาสถาบนั 
H.E. Mr. Shiro Sadoshima กรรมการสภาสถาบนั 
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คณะกรรมกำรบริหำรสถำบัน 
ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานสภาสถาบนั 
คุณอภิลาศ โอสถานนท์  กรรมการบริหารสถาบนั 
คุณชนินท ์ว่องกุศลกิจ  กรรมการบริหารสถาบนั 
ดร. อมัมาร สยามวาลา  กรรมการบริหารสถาบนั 
ดร. บณัฑิต นิจถาวร  กรรมการบริหารสถาบนั 
ดร.จุรี วิจิตรวาทการ  กรรมการบริหารสถาบนั 
ดร. อาณติั อาภาภิรม  กรรมการบริหารสถาบนั 
คุณบรรยง พงษพ์านิช  กรรมการบริหารสถาบนั 
ดร. เกษรา ธญัลกัษณ์ภาคย ์ กรรมการบริหารสถาบนั 
ดร. ณรงคช์ยั อคัรเศรณี  กรรมการบริหารสถาบนั 
ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ์ กรรมการบริหารสถาบนั 
ดร. ปราณี ทินกร   กรรมการบริหารสถาบนั 
ดร. ธวชัชยั ยงกิตติกุล  กรรมการบริหารสถาบนั 
ดร. เสนาะ อูนากูล  กรรมการบริหารสถาบนั 
ดร. วีรพงษ ์รามางกูร  กรรมการบริหารสถาบนั 
 

คณะผู้บริหำรสถำบัน 
ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ์ ประธานสถาบนั/รักษาการผูอ้  านวยการ ฝ่ายวิจยัการพฒันา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ดร. อมัมาร สยามวาลา  นกัวิชาการเกียรติคุณ สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย 
ดร. ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ นกัวิชาการเกียรติคุณ/รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายการวิจยั

ทรัพยากรมนุษยแ์ละพฒันาสังคม และฝ่ายการวิจยันโยบาย
เศรษฐกิจส่วนรวม 

ดร. นิพนธ์ พวัพงศกร นกัวิชาการเกียรติคุณ/รักษาการผูอ้  านวยการวิจยันโยบาย
เศรษฐกิจรายสาขาดา้นการพฒันาอุตสาหกรรมชนบท 

ดร. วิศาล บุปผเวส  ท่ีปรึกษาดา้นความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยธุยา ท่ีปรึกษาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ดร. วรวรรณ ชาญดว้ยวิทย ์ ท่ีปรึกษาดา้นหลกัประกนัทางสังคม 
ดร. ยงยทุธ แฉลม้วงษ ์  ผูอ้  านวยการวิจยัดา้นการพฒันาแรงงาน 
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ดร. วิโรจน์ ณ ระนอง  ผูอ้  านวยการวิจยัดา้นเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร 
ดร. สมชยั จิตสุชน  ผูอ้  านวยการวิจยัดา้นการพฒันาอยา่งทัว่ถึง 
ดร. สุเมธ องกิตติกุล  ผูอ้  านวยการวิจยัดา้นนโยบายการขนส่ง และโลจิสติกส์ 
คุณอธิฏฐาน จนัทรังสี  ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน 
 
1.5 ต ำแหน่งและลกัษณะงำนท่ีนักศึกษำได้รับหมอบหมำย  
ต าแหน่งการปฏิบติังานในฝ่ายนโยบายดา้นสาธารณสุขและการเกษตร ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย ดงัน้ี 

1. สืบคน้ขอ้มูลเพื่อน าไปสนบัสนุนในโครงการวิจยั “การประเมินคุณภาพการผลิตบณัฑิต
ของโรงเรียนแพทยใ์นประเทศไทย ระยะท่ี 1 ปีการศึกษา 2563/64-2564/65” 

2. ศึกษาประเด็นขอ้พิพาท และการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างและนโยบายของอุตสาหกรรม
ออ้ยและน ้าตาลของประเทศอินเดีย 

3. อ่ืนๆ 

• จดัท าบนัทึกการประชุมกรณีพิพาทเร่ืองออ้ยและน ้าตาลกบับราซิลในองคก์าร

การคา้โลก 

• จดัท าการอพัเดทข่าวสารการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัภายในอุตสาหกรรมยางพารา 

• เขา้ฟังการสัมมานาเชิงวิชาการ 

• เช็คความถูกตอ้งของการสะกดค าภายในเอกสาร 

 
1.6 พนักงำนท่ีปรึกษำและต ำแหน่งของพนักงำนท่ีปรึกษำ  

นาย วุฒิพงษ ์ตุน้ยทุธ์  
ต าแหน่ง : นกัวิจยั ฝ่ายนโยบายดา้นสาธารณสุขและการเกษตร 

 
1.7 ระยะเวลำท่ีปฏิบัติงำน  

เร่ิมปฏิบติังาน วนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ.2562 ถึง วนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ.2563 (จนัทร์-ศุกร์) เร่ิม

เขา้งานเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. (พกัลางวนั 11.45 น. – 13.00 น.) รวมระยะเวลาปฏิบติังาน

ทั้งหมด 14 สัปดาห์ 
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บทที่ 2 
รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 
 

2.1 วตัถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน  
1. เพื่อศึกษาระบบการท างานของสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย   
2. เพื่อศึกษาลกัษณะของโครงการวิจยั และงานวิจยัในประเทศไทย  
3. เพื่อเสริมสร้างทกัษะในการท างานในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  
- ด้านการปฏิบัติงาน คือ ทราบขั้นตอนและรายละเอียดการท าสายงานอาชีพนักวิจัยใน

ประเทศไทย ว่ามีความจ าเป็นตอ้งความรู้เก่ียวกับหัวขอ้ท่ีตอ้งการศึกษา หากไม่มีก็ตอ้ง
เสาะหาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม และการท างานในสายอาชีพน้ี ตอ้งมีความรู้ท่ีกวา้งขวา้ง 
ความรอบคอบ ความขยนั และความสามารถในการส่ือสารผา่นส่ือกลางต่างๆ  

- ด้านการปรับตัว และสภาพแวดล้อม คือ ไดเ้รียนรู้วิธีการท างานท่ีมีความแตกต่างกนัไป
ของแต่ละคนในภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงจะมีการใชก้ารคิดวิเคราะห์และการเรียบ
เรียงเน้ือหาท่ีแตกต่างกนั หากรู้จกัท่ีจะเรียนรู้ ปรับตวัและเปิดใจในการเรียนรู้ ก็จะสามารถ
ไดรั้บความรู้ เทคนิค หรือความรู้เฉพาะดา้นท่ีหลากหลายเพิ่มมากขึ้นได ้

- ด้านการมอบหมายงาน คือ งานท่ีไดรั้บมอบหมายแมจ้ะมีความแตกต่างกนัไปในแต่ล่ะวนั 
หรือเป็นงานท่ีตอ้งอาศยัการท างานต่อเน่ือง ซ่ึงท าใหไ้ดเ้ผชิญกบัโจทยท่ี์มีความแปลกใหม่ 
มีความทา้ทาย ดงันั้นงานท่ีไดรั้บมอบหมายจึงส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มพูนทกัษะ เสริมองค์
ความรู้ และเปิดมุมมองใหม่ๆส าหรับการแกปั้ญหาอยูเ่สมอ  

- ด้านการปฏิบัติตน คือ ท าให้มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีของตนท่ีไดรั้บมอบหมาย และท า
ใหมี้ความกระตือรือร้นทั้งในการท างานและการเรียนรู้ต่อเน่ือง รู้จกัเปิดโอกาสใหต้นเอง
เรียนรู้ส่ิงต่างๆจากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น หอ้งสมุด ส่ือออนไลน์ หรือการท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น เพื่อใหง้านท่ีไดรั้บมอบหมายนั้นส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  
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2.2 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติงาน  
1. สามารถน าความรู้-ความสามารถท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการท างานในอนาคตได้ 
2. สามารถน าประสบการณ์ และความรู้เชิงเทคนิคจากการปฏิบติังานไปใชใ้นการศึกษา 

วิเคราะห์ เรียบเรียงเน้ือหา รวมถึงการน าเสนองานเชิงวิชาการไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามเป้าหมาย
และสมบูรณ์มากยิง่ขึ้น 

3. สามารถพฒันาบุคลิกภาพในการท างานของตนใหมี้ความพร้อมและเหมาะสมในการ
ท างานมากยิง่ขึ้น 

4. สามารถเรียนรู้ และเขา้ใจในระบบการท างาน รวมถึงการประกอบการของสถาบนัวิจยั
ไดม้ากยิง่ขึ้น 

5. สามารถเรียนรู้แนวทางของต าแหน่ง และสายอาชีพต่างๆในองคก์ร เพื่อส่งเสริมการ
ตดัสินใจท างานในอนาคตให้มีความเหมาะสมกบัความสนใจของตนไดอ้ยา่งถูกตอ้งมาก
ยิง่ขึ้น 
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บทที่ 3 
รายละเอยีดงานที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
3.1 โครงการวิจัย “การประเมินคุณภาพการผลิตบัณฑิตของโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทย ระยะท่ี 
1 ปีการศึกษา 2563/64-2564/65” 
 1. สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัสูตรคณะแพทยศาสตร์ของโรงเรียนผลิตแพทยภ์ายในประเทศ
ไทย ท่ีนักศึกษาแพทย์จบใหม่นั้ นได้ท าการศึกษา โดยประกอบไปด้วย คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริรา มหาวิทยาลยัมหิดล
, และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นตน้ ผ่านรวบรวมหลกัสูตรจากเวบ็ไซต์ และ
การโทรไปติดต่อสอบถาม เพื่อใชใ้นการเปรียบเทียบคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีของแต่ละสถาบนัวา่
มีความแตกต่างกนัในดา้นใดบา้งตามหลกัสูตร  
 
รูปที่ 3.1 ตวัอยา่งหลกัสูตรแพทยศาสตร์จากสถาบนัผลิตแพทยต์่างๆของประเทศไทย 
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2. จดัท าฐานขอ้มูลสถาบนัการผลิตแพทยข์องประเทศไทยในโปรแกรม Microsoft Excel 
โดยประกอบไปดว้ย หลกัสูตรท่ีใชใ้นการสอน สถานท่ีตั้ง เบอร์โทรศพัท ์เวบ็ไซต ์และช่วงวนัรับ
ปริญญา เพื่อใช้ในการติดต่อขอความร่วมมือ รวมถึงการประสานงานต่อไปในอนาคตกบัสถาบนั
การผลิตแพทยต์่างๆ 

 
รูปที่ 3.2 ตวัอยา่งฐานขอ้มูลสถาบนัการผลิตแพทยข์องประเทศไทย 

 
 
 3. วิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ต่างๆท่ีใชใ้นการสอน ไดแ้ก่ Traditional Course, Integrated 
/systems based Course, Problem-Based Learning (PBL), Case-Based Learning (CBL), Enquiry-
based learning (EBL), Work-based learning (WBL) และ Multi or inter-professional learning course 
และจดัท าสรุปว่าวิธีการศึกษาแต่ละแบบนั้นมีกระบวณการอย่างไร ใชห้ลกัการใด มุ่งเนน้ไปท่ีผูใ้ด
มีขอ้เด่น-ขอ้ดอ้ยอย่างใด และวิธีการสอนรูปแบบต่างๆนั้นไดถู้กน าไปใชใ้นสถาบนัใดบา้ง เพื่อให้
เห็นถึงแนวทางของวิธีการศึกษาท่ีอาจส่งผลต่อมาตราฐาน การเรียนรู้ และคุณภาพของแพทยไ์ด้ 
โดยการวิเคราะห์น้ีจดัท าในรูปแบบกล่องขอ้ความผา่นโปรแกรม Microsoft Word และน าไปใชเ้ป็น
ขอ้มูลประกอบการน าเสนอโครงการ 
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รูปที่ 3.3 ตวัอยา่งผลการสรุปวิธีการศึกษาในรูปแบบต่างๆ  

 
4. ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมของประเทศต่างๆท่ีนอกเหนือจาก

ประเทศไทย เช่น แคนนาดาซาอุดิอาระเบีย องักฤษ และสหรัฐอเมริกา เป็นตน้ เพื่อศึกษาวา่แพทยท่ี์
จบมาในแต่ละประเทศนั้นไดมี้การก าหนดว่าตอ้งประกอบไปดว้ยคุณสมบติัใดบา้ง เช่น ให้บริการ
ทางการแพทยภ์ายในก าหนดขอบเขตของการให้บริการและความช านาญ จดัท าแผนส าหรับการ
ดูแลอยา่งต่อเน่ืองและใหค้  าปรึกษาในเวลาเหมาะสม เป็นตน้ โดยท่ีมุ่งเนน้ความสนใจไปท่ีประเทศ
แคนนาดา ว่าไดใ้ชต้วัช้ีวดัใดบ้า้งในการสะทอ้นถึงการมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ต่างๆ เพื่อน ามา
เป็นแนวทางในการจัดท าคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของประเทศไทยต่อไป โดยได้จัดท าทั้ งใน
รูปแบบของเอกสารMicrosoft Word และ PowerPoint 
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รูปที่ 3.4 เกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมของประเทศต่างๆ 

 
 
 5. จดัท าร่างแบบสอบถาม และPowerPoint จากการศึกษาระบบขอ้มูลการติดตามการผลิต
แพทยข์องประเทศแคนนาดา วา่ไดมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูลใดบา้ง และเก็บรวบรวมจากใครบา้ง ซ่ึง
แสดงให้เห็นถึงความละเอียดในการติดตามการผลิตแพทยใ์นขั้นตอนต่างๆ โดยไดน้ ารายละเอียด
ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมเหล่านั้นมาจดัท าเป็นร่างแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการประเมินบณัฑิตแพทย์
ของประเทศไทยในอนาคต 
 
รูปที่ 3.5  ตวัอยา่งร่างแบบสอบถามท่ีจดัท าจากการศึกษาระบบขอ้มูลการติดตามการผลิตแพทยข์องแคนนาดา 
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3.2 โครงการติดตาม ประเมิน และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา กรณีพิพาทเร่ืองอ้อยและ

น ้าตาลกบับราซิลในองค์การการค้าโลก(WTO) และจัดท าแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อย

และน ้าตาลตามข้อผูกพนักบั WTO ท่ีให้ล าดับความส าคัญกบัการรักษาผลประโยชน์ของเกษตร  

 ศึกษาประเด็นขอ้พิพาท และการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างและนโยบายของอุตสาหกรรม

ออ้ยและน ้าตาลของประเทศอินเดีย เน่ืองจากอินเดียนั้นไดมี้ขอ้พิพาทกบัประเทศบราซิลในประเด็น

ท่ีคลา้ยคลึงกนักบัประเทศไทย ซ่ึงคือมีการสนบัสนุนภายในประเทศและการสนบัสนุนการส่งออก

ท่ีเขา้ไปแทรกแซงกลไกตลาดโลก ซ่ึงจากสถานการณ์ภายในปัจจุบนัท่ีบราซิลไม่ได้ด าเนินการ

ผลกัดนักระบวนการพิจารณาขอ้พิพาทของประเทศไทยต่อ และไดมุ้่งความสนใจไปท่ีขอ้พิพาทกบั

ประเทศอินเดียแทน การศึกษาน้ีจึงเป็นการรวบรวมขอ้มูลว่าอินเดียในอดีตนั้นมีระบบหรือนโยบาย

ใดท่ีสอดคลอ้งกบัค าฟ้องร้องหรือไม่ และในปัจจุบนันั้น ประเด็นเหล่าน้ีนั้นยงัมีการปรากฏให้เห็น

อยูรึ่เปล่า โดยเน้ือหาท่ีสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่  

1) สถานการณ์การฟ้องร้องประเทศอินเดียในเวที WTO จากประเทศบราซิลและประเทศอ่ืนๆ: 

การสนบัสนุนอุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาล 

2) ประเด็นท่ีมีการฟ้องร้อง 

2.1. สาเหตุการฟ้องร้อง  

2.2. การสนบัสนุนภายในประเทศของอินเดียส าหรับอุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาล 

2.3. การสนบัสนุนการส่งออกของอินเดียส าหรับอุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาล  

3) ขอ้มูลอุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาลประเทศอินเดีย 

3.1. ขอ้มูลทัว่ไป  

3.2. การก าหนดราคาภายในประเทศ 

3.3. การก าหนดอตัราภาษีการคา้น ้าตาล 

3.4. การเปล่ียนแปลงดา้นนโยบาย  

ซ่ึงเป็นการรวบรวมขอ้มูลทั้งจากประกาศหรือเอกสารราชการทั้งในระดบัรัฐและรัฐบาลกลาง

ของอินเดีย ควบคู่ไปกบัการรวบรวมขอ้มูลจากส่ือต่างๆท่ีมีความน่าเช่ือถือ ท่ีมีจุดมุ่งหมายให้การ
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เก็บรวบรวมขอ้มูลของอุตสาหกรรมออ้ยและน ้ าตาลของอินเดียนั้นเท่ียงตรงและเป็นปัจจุบนัมาก

ท่ีสุด จากค ากล่าวในขา้งตน้โดยจดัท าในรูปแบบเอกสารMicrosoft word และ PowerPoint ซ่ึงท าให้

มีความเขา้ใจในอุตสาหกรรมออ้ยและน ้ าตาลของอินเดีย และสามารถเห็นไดถึ้งภาพรวมของการ

เปล่ียนแปลงทั้งในเชิงนโยบายและเชิงโครงสร้างว่าท่ีผ่านมานั้นอุตสาหกรรมน้ีมีลกัษณะอย่างใด

และก าลงัด าเนินการไปในทิศทางใด   

รูปท่ี 3.6 ตวัอย่างขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวม ศึกษาประเด็นขอ้พิพาท และการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างและนโยบาย

ของอุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาลของประเทศอินเดีย 

  

 

3.3 งานในส่วนอ่ืน 

 นอกเหนือจากทั้งสองหัวขอ้ท่ีไดก้ล่าวไปในขา้งตน้แลว้นั้น ยงัมีหนา้ท่ีอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ

หนา้ท่ีหลกัไดรั้บมอบหมายแต่ก็มีความส าคญัเช่นเดียวกนั โดยงานในส่วนอ่ืนๆนั้นมีเพื่อสนับสนุน

การเขียนเชิงวิชาการของโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเพื่อเพิ่มพูนทกัษะในการปฏิบติังานในดา้นต่างๆ 

1. วิเคราะหร์ะดบัค่าตอบแทนของแรงงานในกลุ่ม Programmer เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มอาชีพ

อ่ืนๆในช่วงอายแุละระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ผา่นการใชโ้ปรแกรม SPSSและ STATA 

เพื่อน าไปสนบัสนุนการน าเสนอโครงการ และเพื่อเป็นการฝึกฝนการใชโ้ปรแกรมทั้งสอง 
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2. จดัท าบนัทึกการประชุมหารือความคืบหนา้ กรณีพิพาทเร่ืองออ้ยและน ้ าตาลกบับราซิลใน

องค์การการคา้โลก ณ สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 

2563 ซ่ึงประกอบไปด้วยตัวแทนจาก ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้ าตาลทราย 

กระทรวงอุตสาหกรรม (สอน.) สถาบนัวิจยัและพฒันาประเทศไทย (TDRI) บริษทัออ้ย

และน ้ าตาลไทย จ ากัด (อนท.) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) บริษทัร่วมทุนยางพารา

ระหวา่งประเทศ จ ากดั (IRCO) 

3. จดัท าสรุปข่าวสารการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัภายในอุตสาหกรรมยางพารา ให้เป็นปัจจุบนั

เพื่อใชใ้นการประกอบการประชุมในหวัขอ้ก่อนหนา้ 

4. เขา้ฟังการสัมมานาเชิงวิชาการ ในหัวขอ้ “Sustainable Mobility: Ethanol Talks- Thailand” 

ในวนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท  ซ่ึงจัดขึ้นโดยความร่วมมือ

ระหวา่ง รัฐบาลบราซิล กบั TSMC (Thai Sugar Millers Corporation Limited),  Apex-Brasil 

(Brazilian Trade and Investment Promotion Agency), UNICA (Brazilian Sugarcane 

Industry Association), และ APLA (Brazil´s Ethanol Cluster) โดยเน้ือหาหลกัเป็นการพูด

ถึงอุตสาหกรรมเอทานอลภายในประเทศไทยและบราซิล รวมไปถึงเทคโนโลยีและแนว

ทางการพฒันาอุตสาหกรรมในอนาคต 

5. เช็คความถูกตอ้งของการสะกดค าภายในเอกสารต่างๆ 
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บทที่ 4 

สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 

 

4.1 ผลท่ีได้รับจากการปฏิบัติงาน 

 การปฏิบติัสหกิจศึกษาคร้ังน้ี ท าให้ได้ทราบถึงจุดเด่นและจุดด้อยในความสามารถของการ

ปฏิบติังานของตน ซ่ึงท าใหท้ราบวา่ควรมีการพฒันา ปรับปรุง และแกไ้ขตนเองต่อไปอยา่งไรในอนาคต

หากตอ้งการปฏิบติังานในสายอาชีพน้ีต่อไป ซ่ึงการปฏิบติังานในคร้ังน้ีไดรั้บการช่วยเหลือจากบุคลากร

ภายในฝ่ายเป็นอยา่งมากในหลายๆดา้น การไดมี้โอกาสปฏิบติัสหกิจนั้น ท าใหไ้ดมี้โอกาสเรียนรู้ในดา้น

ต่างๆมากมาย ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการปฏิบติังาน ดงัน้ี  

1. ได้รับความรู้-ความสามารถท่ีไปประยุกต์ใช้ในการท างานในอนาคตได้  
จากการส่งเสริมจากพนกังานท่ีปรึกษาผา่นการสอนควบคู่กบัการมอบหมายงาน ท าให้ไดมี้
โอกาสเรียนรู้ถึงการใชโ้ปรแกรม SPSS และ STATA ท่ีไม่ไดมี้โอกาสเรียนรู้จากหลกัสูตร
การเรียนการสอนมาก่อน ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาวิจยัเป็นอยา่งมาก การเพิ่ม
ทกัษะการใชโ้ปรแกรมท าให้สามารถเพิ่มขอบเขตการศึกษาและวิธีการวิเคราะห์ในรูปแบบ
แบบต่างๆมากยิง่ขึ้น  

2. ได้รับประสบการณ์ และความรู้เชิงเทคนิคจากการฝึกงานไปใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ เรียบ
เรียงเน้ือหา และน าเสนองานเชิงวิชาการได้อย่างถูกต้องตามเป้าหมายและสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึน้ 
จากงานท่ีไดรั้บหมอบหมายในการเขียน แกไ้ข และปรับปรุงบทความเชิงวิชาการใน
โครงการหลกัทั้งสอง ท าใหไ้ดมี้โอกาสเรียนรู้การเขียนเชิงวิชาการในรูปแบบท่ีมีการเขียน
ท่ีแตกต่างจากท่ีเคยไดศึ้กษามาก่อน โดยตอ้งมีกระบวนการศึกษาท่ีชดัเจน เร่ิมจากการคิด
รูปแบบวิธีการศึกษาท่ีจะสามารถตอบโจทยท่ี์เป็นเป้าหมายได ้ต่อมา ตอ้งมีการวิเคราะห์
จากมุมมองใหม่ๆโดยไม่ทิ้งความครอบคลุมของเน้ือหาท่ีตั้งใจไว ้จากนั้นจึงเป็นรูปแบบ
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การน าเสนอ ท่ีนอกจากจะตอ้งค านึงถึงเน้ือหาท่ีน าเสนอแลว้ ยงัจะตอ้งค านึงถึงผูรั้บสาร 
และเป้าหมายของผูรั้บสารวา่ตอ้งการเรียนรู้อะไร จากงานช้ินน้ีดว้ย  

3. ได้พฒันาบุคลกิภาพในการท างานของตนให้มีความพร้อมและเหมาะสมในการท างานมาก
ยิ่งขึน้ 
การท างานในสภาพแวดลอ้มจริง ท าใหเ้ห็นถึงขอ้เด่น-ขอ้ดอ้ยในดา้นบุคลิกการท างานของ
ตนไดม้ากขึ้น ซ่ึงท าให้ตนไดมี้โอกาสพฒันาตนเองในดา้นต่างๆ เช่น มุมมองในการคิด
วิเคราะห์ การเปิดรับความรู้ต่างๆ การวางตวัในการท างานกบัผูอ่ื้น การส่ือสารกนัระหว่าง
การท างาน การเรียนรู้ประสบการณ์จากผูอ่ื้น และการสร้างนิสัยในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
เป็นตน้  

4. ได้เรียนรู้ และเข้าใจในระบบการท างาน รวมถึงการประกอบการของสถาบันวิจัยได้มาก
ยิ่งขึน้ 
การท างานภายในสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทยนั้น ท าให้เขา้ใจถึงรูปแบบการ
ท างานของสถาบันวิจัยว่ามีการบริหารอย่างไร มีกระบวนการอย่างไรบ้าง ตั้ งแต่การ
ติดต่อส่ือสารกับองค์กรภายนอกในระดับองค์กร การจดัประชุมเชิงวิชาการ รวมไปถึง 
กระบวนการท างานท่ีจะมีวิธีการท างานท่ีเฉพาะเจาะจงในแต่ละฝ่าย ซ่ึงท าให้เขา้ใจใน
ระบบการท างานและการประกอบการไดอ้ยา่งชดัเจนมากยิง่ขึ้น 

5. ได้เรียนรู้แนวทางของต าแหน่ง และสายอาชีพต่างๆในองค์กร เพ่ือส่งเสริมการตัดสินใจ
ท างานในอนาคตให้มีความเหมาะสมกบัความสนใจของตนได้อย่างถูกต้องมากย่ิงขึน้ 
โอกาสในการฝึกงานในคร้ังน้ีท าใหไ้ดเ้ขา้ใจหนา้ท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งต่างๆ
ภายในองคก์ร โดยในฝ่ายต่างๆนั้นจะเนน้ไปท่ีประเด็นการศึกษาท่ีแตกต่างกนั และมี
แนวทางในการศึกษาวิจยัท่ีแตกต่างออกไป รวมถึง แนวทางการเติบโตของสายอาชีพต่างๆ
ท่ีเก่ียวขอ้ง วา่มีพื้นท่ีในการเติบโตมากนอ้ยเพียงใด  ซ่ึงขอ้มูลน้ีนั้นถือไดว้า่เป็นขอ้มูลท่ีมี
ความส าคญัอยา่งยิง่ในฐานะเคร่ืองมือประกอบการตดัสินใจ ท่ีจะช่วยใหเ้ห็นแนวทางใน
การก าหนดอนาคตเก่ียวกบัการประกอบอาชีพของตนให้มีความสอดคลอ้งกบัความสนใจ 
หรือความถนดัไดม้ากยิง่ขึ้น 
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4.2 ปัญหา วิธีแก้ไข และข้อเสนอแนะ 

1. ปัญหาด้านการปฏิบัติงาน 

 ปัญหา ด้านการน าเสนอข้อมูล ทั้ งในด้านความถูกต้องของข้อมูล ภาษท่ีใช้ การเรียบเรียง

หลกัการเขียนเชิงวิชาการ และการค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายของการน าเสนอ รวมถึงการคน้หาขอ้มูลเพื่อ

สนับสนุนประเด็นท่ีตอ้งการน าเสนอในงานเขียน ซ่ึงมีอุปสรรคส าคญัหลายประการเน่ืองจากข้อมูล

บางอย่างท่ีต้องน ามาใช้นั้ น มีข้อจ ากัดในการค้นหา มีปัญหาเร่ืองความน่าเช่ือถือ หรือไม่ความมี

สอดคลอ้งกนัเม่ือเปรียบเทียบจากแหล่งท่ีมาท่ีแตกต่างกนั และสาเหตุต่างๆนั้นมาจากอะไร เช่น ภายใน

ปี 2013 ท าไมถึงเกิดการเปล่ียนแปลงของหลกัสูตรการศึกษาในทุกสถาบนัการศึกษาขึ้น มีขอ้มูลอะไร

มาสนับสนุนหลกัฐานท่ีเอามาน าเสนอน้ี เป็นตน้ ซ่ึงประเด็นท่ีไดก้ล่าวมานั้นลว้นแต่มีความส าคญัใน

กระบวนการผลิตงานวิจยัท่ีมีคุณภาพ  

 วิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อลดปัญหาในการเขียนงานเชิงวิชาการ ดงันั้นจึงตอ้งมีการตรวจสอบงาน

เขียน เช่น การตรวจสอบแหล่งท่ีมาของขอ้มูล ความสอดคลอ้ง การใชภ้าษา วิธีการอา้งอิงเชิงวิชาการ 

การจดัรูปแบบเอกสาร และการจดัท ารูปแบบการน าเสนอวา่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายตอ้งการหรือไม่ ผา่น

การขอค าปรึกษาจากบุคคลากรภายในฝ่าย และน าค าช้ีแนะต่างๆมาปรับปรุงในการเขียนให้มีรูปแบบท่ี

เขา้ใจง่ายท่ีสุดและความสมบูรณ์มากท่ีสุด 

 ข้อเสนอแนะ เสาะหางานเขียนเชิงวิชาการท่ีไดม้าตรฐาน มาเป็นตน้แบบในการศึกษาวิธีเขียน 

และรูปแบบการน าเสนอเชิงวิชาการท่ีเหมาะสม ประกอบกบัการขอค าปรึกษาจากพนกังานท่ีก ากบัดูแล

การสหกิจวา่งานท่ีเขียนขึ้นนั้นมีขอ้ผิดพลาดประการใดหรือไม่ 

2. ปัญหาด้านทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน  

ปัญหา จากการท างานในส่วนของงานวิจัย  พบว่าบางคร้ังในนั้ นงานท่ีได้รับมอบหมาย

จ าเป็นตอ้งทกัษะเชิงวิชาการท่ีหลากหลาย โดยทกัษะการใช้โปรแกรมก็ถือได้ว่าเป็นทกัษะหน่ึงท่ีมี

ความส าคญัมาก  เช่น การแปลงชนิดขอ้มูล การจดัเก็บขอ้มูลและการน าเสนอผ่านกราฟ หรือตาราง

ต่างๆ เป็นตน้ โดยพบกบัอุปสรรคในการใชง้านบางโปรแกรม อาทิ R-programming, EVIEW, STATA 

และSPSS ในการน ามาใชเ้พื่อวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงความรู้และทกัษะการใชโ้ปรแกรมต่างๆบางอยา่งก็ตอ้ง
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มีการเรียนรู้เพิ่มเติม เน่ืองจากบางโปรแกรมนั้นขาดการฝึกฝนการใชง้าน หรือไม่เคยใชง้านโปรแกรม

นั้นมาก่อน ซ่ึงส่งผลตอ้งใชเ้วลาในการเรียนรู้ ท าใหต้อ้งใชเ้วลาในการมากขึ้นตามไปดว้ย   

วิธีการแก้ไขปัญหา รู้จกัการเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง ผ่านส่ือออนไลน์ต่างๆ ประกอบกับ

เรียนรู้จากการให้ความรู้จากการสัมมนาภายในองค์กร หรือบุคลากรภายในฝ่าย ทั้งจากการสอน การ

สอบถาม และการสังเกตการท างาน  ซ่ึงการผลักดันให้ตนเองหมั่นเรียนรู้ตลอดเวลานั้นท าให้เกิด

ความรู้สึกทา้ทายและเพิ่มความสามารถในการปฏิบติังานไดอ้ย่างมากอีกดว้ย อีกทั้งยงัเปิดมุมมองใหม่ๆ

เก่ียวกบัวิธีการวิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูลไดห้ลากหลายมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะ ควรผลกัดนัตนเองให้อยู่สภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองอย่าง

สม ่าเสมอ ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดการพฒันาตนเองทั้งในดา้นวิธีคิด และวิธีการท างานใหมี้ประสิทธิภาพมาก

ขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนคุณค่าของตนเองในการปฏิบติังานตลอดเวลา ซ่ึงจะส่งผลให้มีทางเลือกใน

สายอาชีพในอนาคตมากยิง่ขึ้น  
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