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นางสาวเกศรัตน์ วิศวไพศาล

        วารสาร RE-NEWS ได้เปิดตัวฉบับแรกในเดือนกันยายน 2559 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ทุนสนับสนุนการทำาวิจัยโดยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเรียกว่าทุนสนับสนุนหน่วยวิจัย 

กลุ่มวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ หรือศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ในปี 2559 นี้ มหาวิทยาลัยได้ให้การ

สนับสนุนทุนวิจัย จำานวน 2 หน่วยวิจัย 3 กลุ่มวิจัย และ 2 ศูนย์วิจัยฯ

        วารสาร RE-NEWS Vol.2 ฉบับเดือนตุลาคม 2559 จึงขอเสนอเกี่ยวกับ ศูนย์ความ

เป็นเลิศการวิจัยสุขภาพชนชาติพันธุ์ และศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางธุรกิจและโลจิสติกส์ โดย

มีเนื้อหาครอบคลุมถึงความเป็นมาในการจัดตั้งศูนย์ฯ แผนการดำาเนินงาน งานวิจัยที่โดดเด่น 

เทคนิคการดำาเนินวิจัย เป็นต้น ทั้งนี้วารสาร RE-NEWS จะทำาการแนะนำากลุ่มวิจัย และหน่วย

วิจัยในวารสารฉบับเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2559 ตามลำาดับต่อไป

           ทางกองบรรณาธกิารหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสาร RE-NEWS จะสามารถเป็นช่องทาง

หนึ่งในการถ่ายทอดข่าวสารด้านการวจิัย รวมไปถงึความสำาเร็จของนักวจิัยมหาวทิยาลัย   

แม่ฟ้าหลวง   ไปยังผู้ตดิตามหรอืผู้ที่สนใจโดยท่านสามารถตดิตามข่าวสาร RE-NEWS 

ของเรา ผ่านทางเว็บไซต์ส่วนบรกิารงานวจิัย หรอื Facebook ของส่วนบรกิารงานวจิัยได้ที่               

www.facebook.com/RS.MFU/  ในทุกๆ รายเดอืน 

ขอบคุณทุกๆ ท่านสำาหรับการตดิตาม RE-NEWS                                        
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“ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัย
สุขภาพชนชาติพันธุ์มุ่งสู่

การเป็นศูนย์กลางความ

เชี่ยวชาญในการวิจัยสุขภาพ

ของชนชาติพันธุ์” ความเป็นมาของการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศฯ 

อาจารย์ ดร.ญาณสินี สุมา

อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขต

อาจารย์ศิริญาพร สิทธิสาร

อาจารย์พิลาสินี วงษ์นุช
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        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย อภิเดชกุล

   หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยสุขภาพชนชาติพันธุ์          มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตัง้อยู่ในจังหวัดเชยีงราย ซึ่งเป็น

จังหวัดที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศและมีเขต

ตดิต่อกับประเทศเมยีนมาร์ ลาวและจนี จงึปรากฏมี

ประชากรชนชาติพันธุ์อาศัยอยู่เป็นจำานวนมากและในบางอำาเภอ

ประชากรทัง้หมดเป็นชน ชาตพิันธุ์ เช่น อำาเภอแม่ฟ้าหลวง เป็นต้น  

ซึ่งในปัจจุบันมจีำานวนทัง้สิ้น 6 ชนเผ่าหลัก โดยลักษณะของ

ประชากรชนชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันเชิงพันธุกรรม 

วัฒนธรรม ภาษา วถิชีวีติ ตลอดทัง้ ระดับฐานะทางเศรษฐกจิ ซึ่ง

ปัจจัยทัง้หมด มีความสัมพันธ์ต่อสุขภาพโดยทั่วไปแล้วกลุ่ม

ประชากรเหล่านี้อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล มปีัญหาการเข้าถงึบรกิาร

สุขภาพของประเทศที่วางไว้ทัง้ในด้านของผู้ให้บรกิาร เช่น การตตีรา 

การไม่มคีวามเสมอภาคในการให้บรกิาร และ ปัญหาจากด้านของ

ผู้รับบรกิาร คอื การสื่อสาร ค่าใช้จ่ายและการรักษาพยาบาลบาง

อย่างขัดกับหลักความเชื่อและวถิปีฏบิัต ิ เป็นต้น จงึทำาให้โดยภาพ

รวมของประชาชนเหล่านี้ยังมปีัญหาสุขภาพต่างๆ หลายด้านและ

กระทบหลายมติิ

         ดังนัน้ จงึทำาให้นักวจิัยจากสำานักวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพที่มี

ความเชี่ยวชาญในเรื่องสุขภาพ เช่น ระบาดวทิยา โรคตดิเชื้อ            

สิ่งแวดล้อม การพยาบาล ตลอดทัง้มานุษยวทิยา และสังคมศาสตร์

การแพทย์ ได้รเิริ่มรวมตัวเพื่อดำาเนนิการวจิัย โดย ตั้งเป้าประสงค์

สุดท้ายคือการยกระดับคุณภาพชีวิต และระบบบริการสุขภาพ  

ให้ดีขึ้น โดยผ่านกระบวนการวิจัย และน�าเสนอข้อมูลการวิจัย
สุขภาพชนชาติพัรธุ์ ให้กับผู้บริหารระดับต่างๆ ของหน่วยงาน 



    แผนการดำาเนนิงานในอนาคตจะมแีผนงานที่มเีป้าประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้

    1. ภายใน ปี 2560 จะเป็นเครอืข่ายการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและดำาเนนิการฝึกอบรมทางด้านระบาดวทิยาโรคตดิเชื้อ และ

       โรคไร้เชื้อให้แก่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุขการแพทย์ระดับนานาชาต ิร่วมกับ Institute Pasteur

    2. ได้เริ่มดำาเนนิการเพื่อเป็น Center of Collaboration กับ World Health Organization ตัง้แต่ปี 2559 และจะปรากฏผลในช่วงปลาย

        ปี 2560

    3. จะมผีลการวจิัยในวารสารระดับชาตแิละนานาชาต ิไม่ตำ่ากว่า 15-20 เรื่อง ต่อปี

    4. มแีผนงานดำาเนนิการวจิัยร่วมกับสถาบันชัน้นำาของโลก จาก Nottingham University, Emory University เป็นต้น

    5. มวีารสารวชิาการที่เป็นของตัวเองภายใน 5 ปี

    การดำาเนินการวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยสุขภาพชนชาติพันธุ์ มีแนวทางการดำาเนินงานเพื่อบรรลุตัวชี้วัด ดังนี้

    1. การดำาเนินงานวิจัยผ่านระบบเครือข่าย ๆ ต่าง เครือข่ายระดับนานาชาติ เช่น  World Health Organization, Institute Pasteur, 

       Nottingham University, Emory University และเครือข่ายระดับประเทศ เช่น เครือข่ายคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ

       สภาคณบดีสาธารณสุขแห่งชาติ  เป็นต้น

    2. การมีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญระดับนานาชาติและระดับชาติในการวิจัย

    3. การพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนางานวิจัยที่มีการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ต่างๆ 

    4. การพัฒนางานวิจัยผ่านระบบการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

    5. การดำาเนินการวิจัยผ่านเครือข่ายในชุมชน ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากพื้นที่ เช่น โรงพยาบาลชุมชน กลุ่มประชากรที่ได้รับ

        ผลกระทบ เช่น ผู้สูงอายุ เยาวชน เป็นต้น

แนวทางการดำาเนินงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัด

แผนการดำาเนินงานในอนาคต

Vol.2 : October 2016

4



            เป็นการประเมนิภาวะสุขภาพผู้สูงอายุชาวไทย     

                    ภูเขาในจังหวัดเชยีงรายเพื่อยกระดับสุขภาวะของ   

                 ผู้สูงอายุชาวไทยภูเขา ซึ่งมโีครงการย่อยทัง้หมด 

              4 โครงการ โดยมวีัตถุประสงค์หลักเพื่อประเมนิสุขภาพ

            ด้านร่างกาย จติใจ การเข้าถงึสุขภาพและการเข้าถงึบรกิาร

          สุขภาพของผู้สูงอายุทัง้ 6 ชนเผ่าในจังหวัดเชยีงราย จากกลุ่ม

      ตัวอย่างทัง้หมด 794 คน จาก 61 หมู่บ้าน

ผลงานวิจัยที่โดดเด่น 

เป็นโครงการการพัฒนารูปแบบทักษะและการรับรู้ที่ดี เรื่อง 

HIV/AIDS ในกลุ่มวัยรุ่นชนชาติพันธุ์ เพื่อสร้างให้กลุ่ม

วัยรุ่นชนชาติพันธุ์เป็นแกนนำาในการถ่ายทอดรูปแบบ

ทักษะและการรับรู้ที่ดี เรื่อง HIV/AIDS ให้แก่ชุมชน

และสถานศึกษา โดยได้รับงบประมาณจาก

รัฐบาลสหรัฐอเมริกาผ่านทุน Fulbright

    การดำาเนินการวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยสุขภาพชนชาติพันธุ์ มีแนวทางการดำาเนินงานเพื่อบรรลุตัวชี้วัด ดังนี้

    1. การดำาเนินงานวิจัยผ่านระบบเครือข่าย ๆ ต่าง เครือข่ายระดับนานาชาติ เช่น  World Health Organization, Institute Pasteur, 

       Nottingham University, Emory University และเครือข่ายระดับประเทศ เช่น เครือข่ายคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ

       สภาคณบดีสาธารณสุขแห่งชาติ  เป็นต้น

    2. การมีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญระดับนานาชาติและระดับชาติในการวิจัย

    3. การพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนางานวิจัยที่มีการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ต่างๆ 

    4. การพัฒนางานวิจัยผ่านระบบการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

    5. การดำาเนินการวิจัยผ่านเครือข่ายในชุมชน ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากพื้นที่ เช่น โรงพยาบาลชุมชน กลุ่มประชากรที่ได้รับ

        ผลกระทบ เช่น ผู้สูงอายุ เยาวชน เป็นต้น

      โครงการ การพัฒนารูปแบบทักษะและ

การรับรู้ที่ดี เรื่อง HIV/AIDS 

ในกลุ่มวัยรุ่นชนชาติพันธุ์

โครงการ การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ

ชาวไทยภูเขาจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
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เทคนิคการดำาเนินงานวิจัย

 การวางแผนการทำาวิจัยมีเทคนิคที่สำาคัญคือ การวางผลการวิจัยที่มุ่งเป้า

เกิดประโยชน์กับกลุ่มประชากรอย่างแท้จริง ผ่านขั้นตอนการวิจัยที่ไม่ซับซ้อน

แต่ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือทางวิชาการสูง และนำาผลการวิจัยไปแก้ไข

ปัญหาสุขภาพได้จริง โดยร่วมมือกับกลุ่มประชากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง

ใกล้ชิด 

1
การวางแผน

การทำาวจิัย

    เนื่องจากกลุ่มประชากรชาวไทยภูเขาเป็นกลุ่มประชากรที่ยังมีปัญหา

สุขภาพด้านต่างๆ อีกมาก ดังนั้นโครงการวิจัยที่สัมพันธ์กับแหล่งทุนต่างๆ  

มีความเชื่อมโยงตลอด โอกาสการขอทุนวิจัยจึงมีค่อนข้างมาก สิ่งที่นักวิจัย

ต้องคำานึงไว้เสมอ คือ การสร้างผลการวิจัยที่มีมาตรฐานหลังจากได้รับ     

ทุนวิจัย โดยผ่านความทุ่มเทของนักวิจัยอย่างแท้จริง เพื่อให้ได้ผลงานวิจัย   

ที่มีคุณภาพ นำาไปใช้ประโยชน์ได้อันจะนำามาซึ่งความเชื่อมั่นกับแหล่งทุนนั้นๆ

การขอทุนวิจัย

จากแหล่งทุน

ต่างๆ 

2

      เทคนกิการเขยีนเอกสารวชิาการ คอื การพัฒนาศักยภาพนักวจิัยใน

การเป็นผู้เขยีนงานวจิัยที่ด ี ผ่านกระบวนการช่วยเหลอืแนะนำาจากนักวจิัย

ที่มคีวามเชี่ยวชาญ โดยสร้างกรอบการเขยีนงานผ่านการประเมนิ คัดแยก

ประเด็นที่น่าสนใจจากนักวจิัยผู้เชี่ยวชาญ ตัง้แต่ก่อนดำาเนนิการโครงการวจิัย

จนเสร็จสิ้นการดำาเนนิงาน และดำาเนนิการวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลการ

วจิัยที่ด ีแล้วจงึเริ่มลงมอืเขยีน และมกีารตดิตามสนับสนุนอย่างสมำ่าเสมอจน

เกดิงานที่มคีุณภาพ ทั้งหมดนี้จะสร้างนักวจิัยที่มศีักยภาพ รวมถงึการเขยีน

เอกสารการวจิัยในลำาดับต่อๆ ไป  

การเขียน 

บทความทาง

วิชาการ 

3

       การเลือกวารสารเพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการนั้น จะเลือกวารสาร

ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงวิชาการทางด้านสาธารณสุขการแพทย์ในสาขา

วิชาที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก โดยดูกรอบของเนื้อหาแต่ละวารสาร หากเห็นว่า

เหมาะสมแล้วจึงจะดำาเนินการส่งเอกสารเพื่อขอตีพิมพ์ 

การได้มาซึ่งความร่วมมือนั้น จะมีการพัฒนาความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ 

ดังนี้

1. การสร้างความร่วมมือผ่านเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งจากเครือข่ายวิจัยที่มีอยู่ 

    และเครือข่ายสถาบัน

2. การสร้างความร่วมมือโดยการเข้าไปพบปะแนะนำาตัวกับหน่วยงาน

    องค์กรที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น องค์การอนามัยโลก

3. การสร้างความร่วมมือจากนักวิจัยที่ได้มีโอกาสพบปะในโอกาสต่าง ๆ 

    เช่น จากการประชุมวิชาการต่าง ๆ เป็นต้น

4. การสร้างเครือข่ายผ่านที่ปรึกษาของศูนย์วิจัย ผ่านไปยัง หน่วยงาน 

    องค์กรต่างๆ 

5
การได้มาซึ่ง

ความร่วมมือ

กับหน่วยงาน 

อื่นๆ 

การเลือก

วารสารตีพิมพ์

ผลงาน 

4
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หน่วยงานเครือข่าย

ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ
                                          
    ศูนย์ความเป็นเลศิการวจิัยสุขภาพชนชาตพิันธุ์  จะมี
ความร่วมมือการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เช่น ศูนย์ความเป็นเลศิ 
BIOPHICS มหาวทิยาลัยมหดิลในการดำาเนนิการวจิัยเรื่อง
พัฒนาระบบการให้บรกิารวัคซนีในเด็กชาวเขา
    ศูนย์ความเป็นเลศิการวจิัยสุขภาพชนชาตพิันธุ์ยังมกีาร
วจิัยร่วมกับสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซยีน มหาวทิยาลัย
มหดิล ในการดำาเนนิการวจิัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการ
จัดการยารักษาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มประชากรชาวเขาทั้งที่
ตดิเชื้อเอดส์และไม่ตดิเชื้อเอดส์
      ศูนย์ความเป็นเลศิการวจิัยสุขภาพชนชาตพิันธุ์ มแีผน 
การพัฒนาวัคซนีป้องกันปอดบวมในเด็ก  กับสำานักงาน
องค์การอนามัยโลก   ภูมภิาคอเมรกิาใต้ นอกจากนัน้กำาลัง
สร้างแผนความร่วมมอืกับสถาบัน Institute Pasteur ในการ
ทำาวิจัยเรื่องไข้หวัดใหญ่และพัฒนาเป็นสถาบันฝึกอบรมการ
วจิัยทางการแพทย์และสาธารณสุขขัน้สูง

7

Dr.Tawatchai Apidechkul Establishes Research Center for   
Minority Hill Tribe

Dr.Tawatchai Apidechkul opened the Hill Tribe Health              
Research Center in January, a project he wrote about in his 
original Humphrey application in 2013. The Hill     People are 
a historically marginalized people that inhabit the border        
regions of northern Thailand. Dr. Apidechkul says that after 20 
years as a health professional in the northern region,                     
“I have a great passion to help the Hill Tribe people who are 
facing many problems including health problem in northern 
Thailand. Before, joining the Humphrey program I decided to 
devote to work for the Hill Tribe people particularly in HIV/
AIDS preventionprogram development.” The mission of the 
research center includes doing research in the field of genetic 
related diseases, infectious disease, non-infectious disease, 
and health care system development for the Hill Tribe people. 
The center has also expanded to be the training center for 
degree and non-degree certificates for health care                         
professionals in this region. Dr. Apidechkul credits his               
experience in the Humphrey Program for his ability to             
mobilize international contacts to support his project and also 
is grateful for the time he was able to spend with his                
Humphrey coordinator at Emory University, the late  Dr. Philip 
Brachman, who said, “[Dr. Apidechkul’s research center        
exhibits his] drive, strength, and dedication to the Hill People. 
[He] certainly demonstrates the merits of the Humphrey      
Fellowship Program.” Dr. Apidechkul participated in the        
program during the 2013-2014 program year.

https://www.humphreyfellowship.org/news/alumni-roundup-2016

Hubert H Humphrey Fulbright Alumni 
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         คณะวิจัยของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางธุรกิจและโลจิสติกส์ (BE-Logist) ได้ร่วมกันก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานให้เป็นไปตาม      

ตัวชี้วัดในมิติต่างๆ ทั้งในด้านการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ รวมถึงการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสู่การน�าไปใช้

จริง ซึ่งคณะวิจัยของศูนย์ได้มีการร่วมประชุมหารือ

เพื่อวางแผนการด�าเนินงานและร่วมแลกเปลี่ยน

ความรู้ (Knowledge Management) กันเป็น

ประจ�าทุกเดือน (Monthly Meeting) ซึ่งช่วยให้

คณะวิจัยสามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเป็นไปตามแนวทางที่ก�าหนดไว้อย่างดี

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางธุรกิจและโลจิสติกส์

สมาชิก

อ.ดร.สุเทพ นิ่มสาย

รศ.ดร.สิงหา เจียมศิริ, ผศ.ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา, Asst.Prof.Dr.Khin Maung Nyunt, ผศ.ดร.บุษบา สิทธิการ อ.ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส, 

อ.ดร.ภูมิพัฒณ์ มิ่งมาลัยรักษ์, อ.ดร.ณรงค์ ป้อมหลักทอง, Dr.Chai Ching Tan, อ.กรวิทย์ ฟักคง, อ.สมรรถชัย แย้มสอาด

แนวทางการด�าเนินงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัด

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางธุรกิจและโลจิสติกส์ (Business Excellence and Logistics 

Research Center (BE-Logist) ตั้งขึ้นในปี 2559 โดยความร่วมมือของคณาจารย์จาก

ส�านักวิชาการจัดการและส�านักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ (Office of Border 

Economy and Logistics Study: OBELS) ซึ่งมุ่งหวังจะเป็นศูนย์วิจัยที่สนับสนุนและผลักดันให้

เกิดการท�าวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชา (Interdisciplinary) ในมิติต่างๆ ด้านโลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์ 

ธุรกิจ การท่องเที่ยวและการค้าชายแดน โดยจะมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและหน่วย

งานภาครัฐ และเอกชน (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิชาการในระดับชาติ

และนานาชาติ เป็นศูนย์วิจัยที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตของส�านักวิชาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

ธุรกิจ  โลจิสติกส์และการค้าชายแดน

ความเป็นมาของการจัดตั้งศูนย์

BE-Logist
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แผนการด�าเนินงานในอนาคต

แผนการด�าเนินงานในอนาคต ซึ่งทางคณะวิจัยได้ก�าหนดไว้เป็น 2 ระยะ ดังนี้คือ

1. ระยะ6 เดือนแรก (ปีงบประมาณ2560)

   - พัฒนาโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทั้งภายใน

     และภายนอกมหาวิทยาลัย จ�านวน 4 โครงการ

   - น�าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

     จ�านวน 4 เรื่อง

   - ส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

     จ�านวน 4 เรื่อง

   - สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนหรืออุตสาหกรรม จ�านวน 2 ราย

   - ท�าการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และท�าการประชาสัมพันธ์ศูนย์วิจัยฯ ให้กับ

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ระยะ6 เดือนหลัง 

   - พัฒนาโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทั้งภายใน  

     และภายนอกมหาวิทยาลัย จ�านวน 2 โครงการ

   - น�าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

     จ�านวน 6 เรื่อง

   - ส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

     จ�านวน 6 เรื่อง

   - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้าน Business Analytics 

     and Logistics Management 1 ครั้ง

   - เดินทางไปสร้างเครือข่ายการท�างานกับสถาบันการวิจัยทั้งภายใน และ

     ภายนอกประเทศ จ�านวน 2 ครั้ง

   - จัดท�าหน่วยให้ค�าปรึกษางานวิจัยด้าน Business Excellence, 

     Logistics และ Tourism Management หรือจัดท�า Research 

     Workshop ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในด้าน Border Trade 

     and Logistics Management จ�านวน 1 ครั้ง

9
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ผลงานวิจัยที่โดดเด่น

     สรุปย่อโครงการวิจัย การศึกษาการจัดการโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์โคเนื้อและเนื้อโคของไทยเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการค้า โครงสร้างตลาด 

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของตลาด รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการน�าเข้า-ส่งออก

โคเนื้อและเนื้อโค(แช่แข็ง) ของไทยในตลาดประเทศอาเซียน-จีน ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การศึกษาระบบการค้าโคชายแดนในตลาด สาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมาร์ สปป.ลาว เวียดนาม และ จีน(ตอนใต้)

         อาจารย์ ดร.สุเทพ นิ่มสาย 

หัวหน้าศูนย์วิจัย BE-Logist ได้ร่วมเป็น

วิทยากรในโครงการสัมมนาและแลก

เปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง “โอกาสการ

ผลิตและการตลาดกระบือของไทยตาม

เส้นระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-

ตะวันตก (East-West Economic  

Corridor : EWEC)” เมื่อวันที่ 18 

กันยายน ณ โรงแรมพูลแมน โฮเต็ล 

จังหวัดขอนแก่น ซึ่งถือเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยสู่การน�าไปใช้จริง

ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการค้าโค กระบือในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายณัฐพล รังสฤษฎ์วรการ ผู้ช่วยวิจัยภายใต้

ศูนย์วิจัย BE-Logist ได้เป็นตัวแทนคณะวิจัยเข้า

ร่วมงานเสวนาทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง “รุก

ตลาดโคเนื้อไทย...เรื่องที่ต้องท�า” ณ โรงแรม 

เซนจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ โดยทางส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย(TRF) ได้มีการจัดแสดง

โปสเตอร์ผลงานวิจัย โครงการ “โอกาสทางการ

ตลาดและแนวทางการพัฒนาโซ่คุณค่าโคเน้ือของ

ไทยในตลาดอาเซียน-จีน : กรณีศึกษาตลาด สปป.

ลาว เวียดนาม และจีน(ตอนใต้)” ซึ่งได้รับความ

สนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก

       สรุปย่อโครงการวิจัย :การศึกษา และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจการส่งออกผลไม้ไทยไปยังตลาดประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมุ่งเน้นศึกษาระบบการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานผลไม้สดของไทยเพื่อการส่งออก รวมถึงแนวโน้มการค้า 

โครงสร้างตลาด การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน พฤติกรรมตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์   ซึ่งช่วยให้เห็น

ถึงศักยภาพและความสามารถของการส่งออกผลไม้สดของไทยในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการก�าหนด

นโยบายของภาครัฐและเอกชนในการวางแผนการบริหารจัดการอุตสาหกรรมผลไม้สดเชิงระบบ

อาจารย์กรวิทย์ ฟักคง นักวิจัยและคณะผู้ช่วย ภายใต้

ศูนย์วิจัย BE-Logist ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ในโครงการ “การวิเคราะห์กลไกตลาดและ

แนวทางการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจการส่งออกผลไม้สดของ

ไทยในตลาดประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์” โดยได้รับ

เกียรติเข้าร่วมสัมภาษณ์ นายณัฐพงศ์ บุญจริง ผู้อ�านวย

การไทยเทรดเซ็นเตอร์ ประจ�าเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์  และเข้าส�ารวจและสัมภาษณ์ผู้ประกอบ

การน�าเข้าผลไม้สด ณ เมืองดูไบและเมืองอาบูดาบี ประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
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  โครงการ โอกาสทางการตลาดและแนวทางการพัฒนาโซ่คุณค่าโคเนื้อของไทยในตลาดอาเซียน-จีน: กรณีศึกษาตลาด สปป.ลาว 

             เวียดนาม และจีน (ตอนใต้)

             Market Opportunities and Value Chain Development of Thai Cattle in Asian Market: Case Study 

             of Laos, Vietnam and China (Yunnan) Markets

1

  โครงการ  การวิเคราะห์กลไกตลาดและแนวทางการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจการส่งออกผลไม้สดของไทยในตลาดประเทศ

              สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

              The Analysis of Market Mechanism and Business Opportunities Enhancement of Thai Fruits 

              to United Arab Emirates Market 

2



เทคนิคการด�าเนินงานวิจัย

3.1การวางแผนการท�าวิจัยเน้นการท�าวิจัยแบบบูรณาการ

และร่วมท�าการวิจัยกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดย

เฉพาะหน่วยงานที่เป็นผู้ใช้ประโยชน์ (End-user)     ส่งผลให้การ

ด�าเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์งานวิจัย

ได้อย่างถูกต้องและสามารถน�าไปใช้งานได้จริง

3.2 การขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ทีมวิจัยมุ่งเน้น

การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบ

ประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนท่ีมีกรอบหรือประเด็น

การวิจัยท่ีสอดคล้องกับความเช่ียวชาญของนักวิจัยของศูนย์

วิจัยฯ อาทิ แหล่งทุน สกว. จากกลุ่มงานวิจัยด้านยางพารา  

แหล่งทุน สวก. จากลุ่มงานวิจัยด้านปาล์มน�้ามัน และกลุ่มงาน

วิจัยด้านอาหาร เป็นต้น

3.3              การเขียนบทความทางวิชาการคณะวิจัยของศูนย์  

วิจัยฯ มุ่งเน้น การพัฒนาผลงานวิชาการร่วมกัน  

รวมถึงการส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการร่วมกับนักวิชาการ

จากสถาบันการศึกษาอื่นทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อ

ผลิตผลงานวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติ

และนานาชาติ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาภายใต้ศูนย์วิจัยฯ มีการเขียนบทความวิจัยเพื่อการ 

ตีพิมพ์ และเผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ โดยเฉพาะ

ประเด็นด้านธุรกิจ การค้าและการลงทุน การจัดการโลจิสติกส์และ

โซ่อุปทานรวมถึงการท่องเที่ยว 

3.4การเลือกวารสารตีพิมพ์ผลงาน ศูนย์วิจัย มุ่งเน้น

การพัฒนาผลงานตีพิมพ์ท้ังในวารสารวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาเลือกวารสาร

ในเบื้องต้น คือ เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลด้าน

สังคมศาสตร์ อาทิ Scopus, DOAJ หรือฐานข้อมูลที่ได้การ

รับรองจากหน่วยงานของไทย เช่น ฐาน TCI กลุ่ม 1 เป็นต้น
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3.5 การได ้มาซึ่งความร ่วมมือกับหน ่วยงานอ่ืนๆ     

ศูนย์วิจัยฯ มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์วิจัยฯ พยายามส่งเสริม พัฒนาความ

ร่วมมือด้วยการท�าวิจัย เพื่อพัฒนาผลงานวิชาการร่วมกัน ซึ่ง

ปัจจุบันศูนย์วิจัยฯ ได้มีความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน อาทิ  

1. สถาบันการศึกษา ได้แก่ ม.เชียงใหม่ ม.นเรศวร ม.มหิดล   

   Corvinus University of Budapest, Hungary   และ 

   Chung-Ang University, Korea เป็นต้น

2. หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

   (สมช.) สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

3. บริษัทเอกชน ได้แก่ บริษัท สุขสมบูรณ์ จ�ากัด  

   บริษัท ไทย ไฟน์ ฟู้ดส์ (ทีเอฟเอฟ) จ�ากัด เป็นต้น

4. หน่วยงานในต่างประเทศ ได้แก่ Thai Trade Centre 

   ในประเทศจีน และอินเดีย เป็นต้น
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