
 ฉบับท่ี 1/2563  วันที่ 1 – 15  ตุลาคม  2562 
แนะน างานวิจัยงานวิจัย 

          วัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของไทย (2) ศึกษาตัวชี้วัดผลการด าเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของไทย (3) วิเคราะห์ล าดับความส าคัญของปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของไทย และ (4) วิเคราะห์ล าดับความส าคัญของตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของไทย โดยการวิจัยนี้ใช้ทั้งระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ประชากร คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของไทย ประกอบไปด้วยตัวแทนภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบ
สัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างเพ่ือสกัดสาระส าคัญของข้อมูล แปลความหมาย จัดโครงสร้างเนื้อหา และวิเคราะห์ใจความส าคัญที่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย และแบบสอบถามเพ่ือใช้ข้อมูลที่ได้ส าหรับการวิเคราะห์ด้วยกระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น  

          ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของไทย มีทั้งหมด 8 ปัจจัย ได้แก่ การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง การศึกษาและการฝึกอบรม 
การจัดการการเปลี่ยนแปลง ทีมงานด าเนินงาน แผนธุรกิจและวิสัยทัศน์ เงินทุน การสนับสนุนจากภาครัฐ และความร่วมมือกับ
บริษัทต่างชาติ (2) ตัวชี้วัดผลการด าเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของไทย 
มีทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริการลูกค้า ด้านการเงิน ด้านปฏิบัติการ และด้านพนักงาน (3) ล าดับความส าคัญของปัจจัย
แห่งความส าเร็จของการด าเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของไทย 
เรียงล าดับตามความส าคัญของปัจจัยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง ทีมงานด าเนินงาน การ
จัดการการเปลี่ยนแปลง แผนธุรกิจและวิสัยทัศน์ เงินทุน การศึกษาและการฝึกอบรม การสนับสนุนจากภาครัฐ และความร่วมมือ
กับบริษัทต่างชาติ ตามล าดับ (4) ล าดับความส าคัญของตัวชี้วัดผลการด าเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของไทย เรียงล าดับตามความส าคัญของตัวชี้วัดจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริการลูกค้า ด้าน
การเงิน ด้านปฏิบัติการ และด้านพนักงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     การส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตของโลก 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 
ในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของไทย 

                                  โดย  อาจารย์สุรเดช  หวังทอง  
                                    สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 



        กรมทรัพย์สินทางปัญญา   ได้จัดท ารายงานบทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 3 อุตสาหกรรม

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์ด้านสิทธิบัตรและสถานการณ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึง

ภาพรวมของอุตสาหกรรมตั้งแต่ระดับต้นน้ าไปจนถึงปลายน้ า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดและสร้างสรรค์ผลงานที่

สามารถน าไปใช้ขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ และตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจและ

ภาคอุตสาหกรรม ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถดาวน์โหลดรายงานบทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมได้ที่ www.ipthailand.go.th (เอกสารเผยแพร่) หรือ Facebook : IP IDE Center หากท่านต้องการขอรับ

ค าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา

และนวัตกรรม (IP IDE Center) ชั้น 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา  โทร. 0 2547 5026  

        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขอเชิญเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การประชุมผลงานวิจัยด้านการ

จัดการธุรกิจ ครั้งที่ 12 (The 12th Business Management Research Conference) และการประชุมผลงานวิจัยด้าน

การจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 9 (The 9th International Business Management Research Conference)” ในวันที่ 22 

พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเลอเมอร์เตียน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้ใหม่

ให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ 

วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ของนักวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียน Online และดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

ได้ที่ www.bmrccmu.net หรือ โทร. 0 5394 2109   

        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ครั้งที่ 19 ประจ าปี 2562 (The 19th Thai Value Chain Management & Logistics Conference : Thai VCML 

2019) ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือเป็นเวทีส าหรับน าเสนอผลงานวิจัย  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยน

ความรู้และประสบการณ์ทางด้านการจัดการและวิศกรรมโลจิสติกส์และโช่อุปทาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัย

ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในประเทศ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้คุณราชาวดี  บุญศิลป์  

โทร. 0 2696 5966  หรือทางเมล์  thaivcm2019@tbs.tu.ac.th  

        มหาวิทยาลัยบูรพา  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก ครั้งที่ 7 (The 7th  National Conference on Business and Industrial in Eastern Economic 

Corridors หัวข้อ ธุรกิจแห่งอนาคต กับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ือมุ่งสู่ประเทศไทย 5.0 (Future Business and 10 

S-Curve Industries towards Thailand 5.0) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

บางแสน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย บทความ รวมถึงการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ข้อคิดเห็น 

ของการศึกษาวิจัยในสาขาบริการธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกระหว่างสถาบัน 

อุดมการศึกษาต่างๆ ภายในประเทศ  ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เมล์ : ASEANCON@go.buu.ac.th หรือ 

Line ID : Tonpalmka  หรือ โทร. 0 3839 4900 ต่อ 123, 135 

ข่าววิจัยนอกรั้ว 



ข่าววิจัยนอกรั้ว 

แนะน าการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา โปรดแจ้งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   โทร. 0 2504 7581 

                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  ขอเชิญเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 

ภายใต้ค าขวัญ “เกษตรก าแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ  ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http//:esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/ และ

ส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 หรือประสานงานได้ท่ีนางสาวพรรณวิภา โชคพิกุลทอง   โทร. 09 2269 3377           

                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดท า “วารสาร Journal of Humanities and Social Sciences         

Suratthain Rajahat University” เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความทางวิชาการ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยก าหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 

กรกฎาคม - ธันวาคม โดยสามารถจัดส่งบทความไปยังเมล์ : jhs.sru@gmail.com หรือสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ 

http//:human.sru.ac.th/home/journal/   สอบถามเพ่ิมเติมโทร. 0 7791 3386           

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวจิัย 

                        วิทยาลัยสันตพล ได้จัดท า “วารสารวิชาการวิชาการวิทยาลัยสันตพล Santapol College Academic Journal : 

SCAJ” ซึ่งจัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI 2 ฉบับ ได้แก่ มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอยู่ในช่วงขอรับการประเมินคุณภาพวารสาร

ให้เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 รอบที่ 4 พ.ศ. 2563 - 2567 เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางด้าน

วิชาการท่ีเป็นการส่งเสริมความเป็นเลิศให้กับคณาจารย์และนักวิชาการ พร้อมทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรวบรวมองค์

ความรู้ต่างๆ ทางวิชาการ โดยก าหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม - 

ธันวาคม โดยสามารถจัดส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง www.scaj.stu.ac.th หรือ http://www.tci-thaijo.org/

index.php/scaaj  หรือประสานงานได้ที่อาจารย์ภานุมาศ  พุฒแก้ว โทร. 0 88561 4561           

                        มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ได้จัดท า “วารสารบริหารรัฐกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย” ฉบับออนไลน์ เพื่อ

เผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความที่มีคุณค่าสู่แวดวงวิชาการและผู้สนใจ ตลอดจนสื่อกลางในการรายงานความก้าวหน้าและแนวคิด

ในการวิจัย  โดยก าหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ เป็นราย 4 เดือน (มกราคม - เมษายน, พฤษภาคม - สิงหาคม และ กันยายน 

- ธันวาคม)  โดยสามารถจัดส่งบทความไปยัง E-mail : jhs.sru@gmail.com หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://

www.human.srut.ac.th/home/journal/ หรือประสานงานได้ท่ีนางสาวชาบีร่า  ละเหร่า โทร. 09 6702 3659           


