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ชื่องานวิจัย การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
พิบูลสงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561  

ชื่อผู้วิจัย สุภาพร  กลิ่นนาค 

 
บทคัดย่อ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

การวิจัยนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของบุคลากร ศึกษา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของบุคลากร  และศึกษางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของบุคลากรสังเคราะห์ข้อมูลของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 ซึ่งเป็นการรวบรวม คัดสรรและ
สังเคราะห์ ประจ าปี พ.ศ. 2558 – 2561 ของทั้ง 7 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น จ านวนทั้งสิ้น 135 โครงการ  
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวบข้อมูลได้แก่แบบบันทึกข้อมูล
ฐานข้อมูลงานวิจัยของระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) ได้แก่ โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการหาค่า ร้อยละ โดยจ าแนกการน าไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย  การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ และการใช้ประโยชน์เชิงสังคม  
ผลการวิจัยพบว่า   1 ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการวิจัยส่วนใหญ่มีผลการน าไปใช้ประโยชน์
เชิงวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 78.57 รองลงมามีผลการน าไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม คิดเป็นร้อยละ 72.56  
มีผลการน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ 35.71 และมีผลการน าไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 
คิดเป็นร้อยละ 21.43    

2 ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการวิจัยส่วนใหญ่มีผลการน าไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 
คิดเป็นร้อยละ 70.27 รองลงมามีผลการน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ 35.14                   
มีผลการน าไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม คิดเป็นร้อยละ 32.43 และผลการน าไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 
คิดเป็นร้อยละ 13.51    

3 ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการวิจัยส่วนใหญ่มีผลการน าไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 
คิดเป็นร้อยละ 55.26 รองลงมามีผลการน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ 31.58  และมี
ผลการน าไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม คิดเป็นร้อยละ 23.68  

 4 ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการวิจัยส่วนใหญ่มีผลการน าไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 
คิดเป็นร้อยละ 47.22 รองลงมามีผลการน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ 33.33  และ              
มีผลการน าไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม คิดเป็นร้อยละ 16.67 
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กิตติกรรมประกาศ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ส าหรับข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง 

การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 รวมทั้งขอขอบพระคุณกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ให้งบประมาณในการสนับสนุนการวิจัยสถาบันในครั้งนี้   ท าให้งานวิจัยส าเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ด้วยดี ขอบคุณครอบครัวและเพ่ือนร่วมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยเหลือ
สนับสนุนและให้ก าลังใจด้วยดีเสมอมา 
 

 ความดีทั้งหมดของงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่ คุณพ่อ คุณแม่ ครู อาจารย์ อันเป็นที่รัก
และเคารพสูงสุดของผู้วิจัย  
 
 
 

      สุภาพร  กลิ่นนาค 
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บทที่ 1 
บทน า 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา การด าเนินการตามพันธกิจอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์               
ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์สู่การน าไปใช้จากการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่น ามาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นหน่วยหลักในการสนับสนุน
งบประมาณวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย ที่เป็นไปตามระบบและกลไก                 
ในการด าเนินงาน เพ่ือสร้างศักยภาพการท าวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด  มีการบริหารงานวิจัยหรือ       
งานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  
รวมทั้งมีระบบและกลไกในการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สนับสนุนงานเผยแพร่
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการน าไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในเชิงการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ การใช้ประโยชน์นโยบาย การใช้ประโยชน์                         
เชิงสาธารณะ/สังคม และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ทั้งนี้มีระบบและกลไกรวบรวม คัดสรร 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้การน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ มีระบบการติดตามการน าเสนอผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม   

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์                
ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โครงการ   โครงการวิจัย และรายงานการวิจัย                    
อย่างถูกต้อง สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                           
ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย  โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์           
ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์และ/หรือ ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน                       
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอก
สถานศึกษา  
 จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดสรร
งบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) จ านวน 135 โครงการ   ในวงเงิน
ทั้งสิ้น 40,045,100 บาท ทั้งนี้ การสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ การติดตามการ
น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องยังเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการผลักดันกลไกการผลิต
ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ให้มีประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้น  แต่ด้วยระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามยังไม่มี 

1 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



(ข) 

การวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยอย่างเป็นระบบเท่าที่ควร ดังนั้น        
ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการวิจัยเพ่ือเป็นการวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการวิ จัยที่
ได้รับทุนสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือเป็นการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น  
 
  รายงานภาพรวมสถานะโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 – 2561  

ปีงบประมาณ 
โครงการที่ได้รับการจัดสรร  

(โครงการ) 
วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

(บาท) 
   

2558 26  โครงการ 7,850,000 
   

2559 36  โครงการ 10,309,600 
   

2560 37  โครงการ 11,871,300 
   

2561 36  โครงการ 10,014,500 
   

รวม 135  โครงการ 40,045,100 
 
1.2 ปัญหาการวิจัย 

ไม่มีข้อมูลส าหรับประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานรับทุนอุดหนุนงานวิจัยให้แก่ผู้บริหาร 
 

1.3 ค าถามในการวิจัย 
 ไม่มีการวิเคราะห์ผลงานวิจัยเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561   

 
1.4 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพ่ือวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ                        
พิบูลสงครามประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 

2) เพ่ือศึกษางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 
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1.5 ขอบเขตการวิจัย   
 1) แหล่งข้อมูล ได้แก่ โครงการวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ที่ด าเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 – 2561  
          2) ระยะเวลา ได้แก่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 

 
 

1.6 นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 
1) การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย หมายถึง การน าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน

โครงการ/โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง  สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
รูปธรรมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการน าไปใช้ จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้
จริงตามวัตถุประสงค์ และได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2) การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ หมายถึง พิจารณาจากการอ้างอิงผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์         
ในวารสารวิชาการ โดยไม่นับการตีพิมพ์วารสารวิชาการ ได้รับหนังสือเรียนเชิญเป็นวิทยากรเพ่ือ                  
ให้ความรู้ในกรอบของผลงานวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ โดยการอ้างอิงผลงานวิจัย หมายถึง ผลงานที่มี
คุณค่าหรือเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ ย่อมต้องมีบุคคลหรือนักวิชาการอ่ืนน าผลงานไปอ้างอิง                      
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในเชิงปริมาณด้วยจ านวนและความถ่ีในการอ้างอิง การอ้างอิง 4 ประเภท คือ 

2.1) การอ้างอิงในวารสารใน/หรือต่างประเทศ (ซึ่งปัจจุบนัมีหน่วยบริการตรวจสอบการอ้างอิงได้) 
2.2) การน าไปอ้างอิงในการจัดท าหนังสือ หรือรายงานของหน่วยงานระดับกรม  
2.3) การน าไปอ้างอิงของหน่วยงานในระดับรัฐวิสาหกิจ 48 หน่วยงาน  
2.4) การอ้างอิงโดยบริษัทมหาชน 
3) การใช้ประโยชน์นโยบาย หมายถึง การน าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูล                    

ในการก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์ต่าง ๆ และน าไปด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ในทางปฏิบัติ                          
ผ่านโครงสร้างของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนา แก้ปัญหา ปรับปรุง ปฏิรูป ซึ่งจะเป็นการ
พัฒนาภาคส่วนต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง 

4) การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ/สังคม หมายถึง การน าองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้เพ่ือ
พัฒนา แก้ไขหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับชุมชน และ
ก่อให้เกิดการสร้างการเรียนรู้ให้กับคนในสังคมได้อย่างแท้จริง 

5) การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมายถึง การเน้นให้เห็นการใช้งานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม              
ในเชิงพาณิชย์  เ พ่ือพัฒนาระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่ ง เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  ซึ่งผลได้จากการวิจัย
สามารถน าไปประกอบการตัดสินใจในเรื่องหนึ่งๆได้  
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6. การวิเคราะห์งานวิจัย หรือการบูรณาการงานวิจัย (Research Integration) หมายถึง            
ไว้ว่าการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพยายามที่จะค้นหาความสอดคล้องและพิจารณา
ความเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต่างของผลการศึกษาที่คล้ายกัน โดยจุดประสงค์ของการสังเคราะห์
การวิจัยคือพยายามที่จะบูรณาการงานวิจัยให้สามารถท่ีจะสรุปอ้างอิงได้ 
 
 
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

     สามารถน าผลการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
พิบูลสงคราม เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการผลักดันกลไกในการผลิตผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย                         
ให้มีประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

2.1 แนวทางสนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) 
2.2 ระบบและกลไกสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
2.3 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 แนวทางสนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) 
แนวทางการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 
1) แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัย

แห่งชาติ (คอบช.)  จะสนับสนุนการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยที่แนบท้ายประกาศนี้ และผลการวิจัยที่
ได้ต้องมี เป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง                    
(เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมและ ชุมชน เชิงนโยบาย และเชิงวิชาการ) ทั้งนี้ คอบช. จะให้ความส าคัญใน
ด้านการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมและชุมชน เป็นหลัก โดยมีตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุ
เป้าหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ในด้านความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิง
ปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน ตลอดจน มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนที่จะน าผลผลิตจากงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ โดยตรงจากผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย ทั้งนี้ 
คอบช. จะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการวิจัยเป็นรายปี ส าหรับโครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการ
วิจัยมากกว่า 1 ปี จะพิจารณาถึงผลส าเร็จในปีที่ได้รับทุนก่อนที่จะให้ การสนับสนุน 

2) กรอบการวิจัย 
  2.1) ข้าว  

2.2) มันส าปะหลัง  
2.3) ยางพารา  
2.4) โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
2.5) การบริหารจัดการการท่องเที่ยว  
2.6) การแพทย์และสาธารณสุข  
2.7) วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์  
2.8) อ้อยและน้ าตาล  
2.9) ปาล์มน้ ามัน  
2.10) พลาสติกชีวภาพ  
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2.11) สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา 
2.12) อาหารเพื่อเพ่ิมคุณค่าและความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค และการค้า  
2.13) การคมนาคมขนส่งระบบราง  
2.14) การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ  
2.15) การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้  
2.16) ความมั่นคงและปัญหาชายแดนใต้  
2.17) ประชาคมอาเซียน  
2.18) สัตว์เศรษฐกิจ  
2.19) พืชสวน (ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ)  
2.20) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
2.21) มนุษยศาสตร์  
2.22) เทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรมด้านวัสดุนาโน  
2.23) พลังงานทดแทน (ความร่วมมือระหว่างไทย-ต่างประเทศ)  
2.24) ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ  
2.25) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
2.26) ผลกระทบการใช้แร่ใยหิน และศึกษาวัสดุทดแทน 
 

แนวทางการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

1) กรอบการวิจัย 
1.1) แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความ

ต้องการในการพัฒนาประเทศจ านวน 21 กลุ่มเรื่อง  
   1.1.1) ข้าว 
   1.1.2) มันส าปะหลัง 
   1.1.3) ยางพารา 
   1.1.4) อ้อยและน้ าตาล 
   1.1.5) ปาล์มน้ ามัน 
   1.1.6) พืชสวน/พืชไร 
   1.1.7) สัตว์เศรษฐกิจ 
   1.1.8) พลาสติกชีวภาพ 
   1.1.9) สมุนไพรไทย อาหารเสริม และสปา 
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  แนวทางการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  
  1) ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน 
   1.1) ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
   1.2) ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติ 
   1.3) ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ  
    1.3.1) การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือ
หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง 
    1.3.2) การลดความเหลื่อมล้ า 
    1.3.3) การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
    1.3.4) การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
   1.4) ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล  
    1.4.1 ตามระเบียบวาระแห่งชาติ 
    1.4.2 โครงการท้าทายไทย 
    1.4.3 นโยบายรัฐบาล 
   1.5) ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องสอดคล้องกับกรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
เป็นโครงการวิจัยที่เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่นเพ่ือการน าไปใช้ข้อมูลให้
เกิดประโยชน์สู่การจัดการตนเอง โดยมีลักษณะดังนี้ การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นตามแนวพระราชด าริ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน หรือการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์กร 
  2) ลักษณะข้อเสนอโครงการวิจัย 
   2.1) ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอเสนองบประมาณสนับสนุนอาจเป็น
โครงการวิจัยเดี่ยว หรือโครงการวิจัยย่อยในแผนงานวิจัย 
   2.2)  หากเป็นแผนงานวิจัย จะต้องมีความเชื่อมโยงระหว่างโครงการย่อยที่
มีเป้าหมายผลการวิจัยร่วมกัน ไม่ใช่การน าเอาแต่ละโครงการย่อยมาเรียงต่อกัน 

2.3)  ข้อเสนอโครงการจักต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน  วัดได้โดยพิจารณาใน
ประเด็น ดังนี้     
    2.3.1) การน าไปใช้ประโยชน์ เช่น  มีการสร้างชุดความรู้ คู่มือ 
เครื่องมือทางวิชาการท่ีชุมชนท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ในการต่อยอดขยายผลสู่การจัดการตนเองอย่าง
ยั่งยืน  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากโครงการ เป็นต้น   
    2.3.2) มีการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
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    2.3.3) ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เช่น การตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ  
   2.4) เป็นโครงการวิจัยที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการ
บริการวิชาการหรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.5)  ไม่เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับวุฒิบัตรหรือปริญญาใดๆ 
   2.6)  ไม่เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่เคยได้รับทุนสนับสนุนหรือก าลังเสนอ
ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ         
  

แนวทางการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

1) ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน 
   1.1) ข้อเสนอการวิจัยต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับล่าสุด)  
   1.2) ข้อเสนอการวิจัยต้องสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ (ฉบับล่าสุด)    

1.3) ข้อเสนอการวิจัยต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
   1.4) ข้อเสนอการวิจัยต้องสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล  
   1.5) ข้อเสนอการวิจัยต้องสอดคล้องยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
โดยใช้แนวทางตามพระราชด าริ 
 
 

2) ลักษณะข้อเสนอการวิจัย 
 
 

   2.1) เป็นข้อเสนอการวิจัยเดี่ยว หรือแผนงานวิจัยโดยข้อเสนอการวิจัยย่อย
ในแผนงานวิจัยจะต้องมีความเชื่อมโยงกันและมีเป้าหมายของผลการวิจัยร่วมกัน ไม่ใช่การน าเอาแต่
ละโครงการย่อยมาเรียงต่อกัน 
   2.2) ข้อเสนอการวิจัยต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน โดยก าหนดหลักเกณฑ์การ
ตั้งตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ดังนี้   
    2.2.1) ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ/ น าไปสู่การ
ลงทุนเชิงพาณิชย์ เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากโครงการ เป็นต้น   
    2.2.2) ผลงานวิจัยที่ท าให้เกิดการพัฒนาหรือเกิดนวัตกรรม                   
ที่เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะในระดับชุม ชนท้องถิ่น และระดับประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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    2.2.3) ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้  เช่น การตี พิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ  
    2.2.4) ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย  
   2.3) เป็นโครงการวิจัยที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการ
บริการวิชาการหรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.4) ไม่เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับวุฒิบัตรหรือปริญญาใดๆ 
   2.5) ไม่เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่เคยได้รับทุนสนับสนุนหรือก าลังเสนอ
ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ    
 
2.2 ระบบและกลไกสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการ การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ระดับนานาชาติ และมีการเผยแพร่งาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ดังนี้ 
  1) ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับชาติ 
   ผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ์อยู่ในกลุ่มที่ 1 ให้รางวัล 5,000 บาท 
   ผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ์อยู่ในกลุ่มที่ 2 ให้รางวัล 1,000 บาท 
  2) ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับภูมิภาคอาเซียน 
   ซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการท่ีพิมพ์อยู่ใน ACI ให้รางวัล 8,000 บาท 
  3) ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติให้พิจารณาการจัดอันดับวารสาร
ตามค่าควอไทล์ของ SJR 
 
   ผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ์อยู่ใน Q1 ให้รางวัล 25,000 บาท 
   ผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ์อยู่ใน Q2 ให้รางวัล 20,000 บาท 

ผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ์อยู่ใน Q3 ให้รางวัล 15,000 บาท 
ผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ์อยู่ใน Q4 ให้รางวัล 10,000 บาท 

  4) ทรัพย์สินทางปัญญา 
   สิทธิบัตร 

4.1) สิทธิบัตรการประดิษฐ์       ให้รางวัล 20,000 บาท 
4.2) สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  ให้รางวัล  1,000 บาท 

อนุสิทธิบัตร        ให้รางวัล 10,000 บาท 
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  สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบและกลไกในการจัดการความรูจากงานวิจัยหรือ                 
งานสรางสรรค รวบรวมคัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค                        
เพ่ือใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจไดดําเนินการตามระบบที่กําหนด โดยมีการสนับสนุนคาตีพิมพ
ผลงานทางวิชาการในวารสารใหจายตามอัตราที่วารสารกําหนดแตไมเกิน 15 ,000 บาท/เร่ือง                  
(ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เร่ือง เกณฑการสนับสนุน
รางวัลเผยแพรผลงานทางวิชาการในวารสารและการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2561) 
  ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (National Research Management 

System : NRMS)  เปนโปรแกรมประยุกตท่ีใชงานผานเครือขายอินเทอรเน็ต เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลการ
บริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัยระหวางหนวยงานภาครัฐ , นักวิจัย, วช., แหลงทุนวิจัย 
และสํานักงบประมาณ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (National Research 

Management System : NRMS) เปนการบูรณาการระบบบริหารงานวิจัย 2 ระบบเขาดวยกันคือ 
“ระบบบริหารงานวิจัยแหงชาติ” (National Research Project Management : NRPM)  ซึ่งเปน
โปรแกรมประยุกตที่ใชงานผานเครือขายอินเตอรเน็ต เพ่ือการบริหารจัดการงบประมาณวิจัยและ
งานวิจัยระหวางหนวยงานภาครัฐ นักวิจัย วช. และสํานักงบประมาณ และระบบ “TNRR Single 

window” ซึ่งเปนระบบการยื่นขอทุนวิจัยแบบที่เดียวบริหารจัดการโดยเครือขายองคกรบริหาร
งานวิจัยแหงชาติ (คอบช.) (ฝายสงเสริมและขับเคลื่อนมาตรฐานการวิจัย (สม.)) (กองมาตรฐานการ
วิจัย (กมว.)) (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.))เปนโปรแกรมประยุกตที่ใชงานผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัยระหวาง
หนวยงานภาครัฐ, นักวิจัย, วช., แหลงทุนวิจัย และสํานักงบประมาณ 
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ทุนงบประมาณแผนดิน
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การวิจัยเป็นการค้นคว้าหาความจริงอย่างมีระบบและเชื่อถือได้ ซึ่งอาจมาจากกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ในส่วนการวิจัยเชิงสังคมจะเป็นวิธีการศึกษาวิเคราะห์และก าหนดแนวความคิด
เกี่ยวกับชีวิตทางสังคม เพ่ือที่จะขยาย แก้ไขหรือพิสูจน์ความรู้ เพ่ือน ามามาใช้สร้างทฤษฏีหรือใช้ใ น
การปฏิบัติ 

การวิจัย สามารถจ าแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ 
1) การวิจัยพ้ืนฐาน (Basic Research)  เป็นการศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎีหรือในห้องทดลอง 

เพ่ือหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับสมมติฐานของปรากฏการณ์และความจริงที่สามารถสังเกตได้ โดยที่ยังไม่มี
จุดมุ่งหมายที่ชัดเจน หรือเฉพาะเจาะจงในการน าผลการวิจัยไปใช้ในงานทางปฏิบัติ 
 2) การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) เป็นการศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาความรู้ใหม่ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเบื้องต้นที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  
 3) การพัฒนาการทดลอง (Experimental Development) เป็นการศึกษาอย่างมีระบบ 
น าความรู ้ที ่มีอยู่แล้วจากการวิจัยหรือจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานประดิษฐ์สิ ่งใหม่ๆ 
ผลิตผลและเครื่องมือใหม่ๆ เพ่ือสร้างขบวนการ ระบบและการให้บริการใหม่ๆ ขึ้น และปรับปรุง
สิ่งที่ประดิษฐ์หรือก่อตั้งขึ้นแล้วให้ดีขึ้น  
 

 การสังเคราะห์งานวิจัยหรือการบูรณาการงานวิจัย (Research Integration) เกี่ยวข้องกับ
ความพยายามที่จะค้นหาความสอดคล้องและพิจารณาความเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต่างของ
ผล การศึกษาในการศึกษาที่คล้ายกัน โดยจุดประสงค์ของการสังเคราะห์การวิจัยคือพยายามที่จะ
บูรณาการงานวิจัยให้สามารถที่จะสรุปอ้างอิงได้  (Cooper,  H.  &  Hedges,  L.V., 1994,                  
หน้า 3-14)  การสังเคราะห์งานวิจัยจะมีลักษณะส าคัญ (Glass, G.V. and others, 1981) ได้แก่ 
การน าแนวคิด ทฤษฎี และหลักการของศาสตร์ที่หลากหลายในหัวข้อเรื่องเดียวกัน มาท าการสรุป
ให้เป็นแนวคิด ทฤษฎีและตัวแบบใหม่  การสังเคราะห์งานวิจัยจะเป็นการสังเคราะห์มาจาก
ผลงานวิจัยตั ้งแต่ 2 เรื ่องขึ ้นไปในหัวข้อเรื ่องเดียวกัน  มีจุดประสงค์เพื่อหาข้อสรุปร่วมจ าก
ผลงานวิจัยต่างๆ หรือเป็นการตกผลึกความคิดที่ได้มาจากผลงานวิจัยหลายชิ้น เพื่อให้ได้ข้อสรุป
ร่วมในหัวข้อเรื ่องที ่ศ ึกษาเป็นการมุ ่งหาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะทั ่วไป ( Generalization)                
ในหัวข้อที่ศึกษา โดยใช้เหตุผลเชิงอุปมาน ( Induction Reasoning) ซึ่งการใช้เหตุผลเชิงอุปมาน
เป็นวิธีการศึกษาที่ใช้วิธีการน าข้อค้นพบที่ได้ ปรากฏเป็นจ านวนมากมาหาเป็นข้อสรุปทั ่วไป                   
เป็นการค้นหาความเป็นจริงของปรากฏการณ์ร่วมโดย ใช้ระเบียบวิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์                 
ที่ได้จากการสังเกตปรากฏการณ์หรือข้อค้นพบจากงานวิจัยชิ้นต่างๆ มีการน ามาใช้เหตุผลเชิง
อุปมาน รวมถึงอาจมีการน าข้อสรุปร่วมหรือข้อสรุปทั่วไปหรือ ต้นแบบใหม่ไปทดลองหรือทดสอบ
เพ่ือหาความจริงต่อไป  การสังเคราะห์งานวิจัยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท (อุทุมพร จามรมาน, 
2531) (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) ได้แก่ การสังเคราะห์เชิงคุณลักษณะ เป็นการสังเคราะห์เนื้อหา
สาระเฉพาะ ส่วนที ่เป ็นข้อค้นพบของรายงานการวิจ ัย โดยสังเคราะห์ด ้วยวิธ ีการบรรยาย                       
ได้บทสรุปรวมกับข้อค้นพบของรายงานการวิจัย โดยยังคงสาระของงานวิจัยแต่ละเรื ่อง หรือ
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(ข) 

อาจจะน าเสนอบทสรุปใน ล ักษณะภาพรวมโดยไม ่คงสาระของงานว ิจ ัยแต่ละเรื ่องก ็ได้                      
การสังเคราะห์เชิงปริมาณ คือใช้ ระเบียบวิธีทางสถิติเป็นการน าเสนอข้อค้นพบจากงานวิจัยทุก
เรื่องในหน่วยมาตรฐานเดียวกัน และบูรณาการข้อค้นพบของรายงานการวิจัยที่น ามาสังเคราะห์
ทั้งหมด โดยแสดงให้เห็นความเกี่ยวข้องระหว่างลักษณะงานวิจัย จึงเป็นการวิเคราะห์ผลการ
วิเคราะห์หรือการวิเคราะห์เชิงผสมผสาน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์อภิมาน  
  

2.3 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ผลงานวิจัยเป็นผลผลิตอันเกิดจากการค้นคว้าหาความจริงอย่างมีระบบและเชื่อถือได้ โดย

ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการ/ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ โดย
สามารถแบ่งผลงานวิจัยออกเป็นหลากหลายรูปแบบ เช่น   
 1) ผลงานวิจัยที่น าไปตีพิมพ์ในวารสาร (Publications) ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ  
หมายถึง  ผลงานที่เขียน/จัดท าขึ้น โดยน าเนื้อหาจากงานวิจัยที่ก าลังท าอยู่หรือท าแล้วเสร็จไปตีพิมพ์
ในวารสารทางวิชาการท่ีน่าเชื่อถือ   

2) ผลงานวิจัยที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings) หมายถึง ผลงานวิจัยที่ได้
น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ  ที่เป็นการน าเสนอในรูปแบบบรรยาย  
 3) ผลงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หมายถึง การผลิตผลงานที่มีระเบียบ มีระบบ 
เกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะ องค์ประกอบ โครงสร้าง หรือกลไกของผลิตภัณฑ์ 
รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิต การเก็บรักษา หรือการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือท าให้
เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ท่ีแตกต่างจากเดิม ซึ่งสามารถน าไปสู่การจดทรัพย์สินทางปัญญาได้ 
 4) ผลงานวิจัยที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน หมายถึง ผลงานที่ได้น าไปเผยแพร่ต่อชุมชน 
และมีหลักฐานการใช้ประโยชน์รับรอง  

สุรกิจ ชูเดช (2558) คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ซึ่งส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้แบ่งการใช้ประโยชน์งานวิจัยออกเป็น 4 มิติ คือ  

1) การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ  ส านักงานคณะกรรมการแห่งชาติ (วช.) พิจารณาจากการ
อ้างอิงผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดยไม่นับการตีพิมพ์วารสารวิชาการ ได้รับหนังสือ
เรียนเชิญเป็นวิทยากรเพ่ือให้ความรู้ในกรอบของผลงานวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ โดยการอ้างอิง
ผลงานวิจัย หมายถึง ผลงานที่มีคุณค่าหรือเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ ย่อมต้องมีบุคคลหรือ
นักวิชาการอ่ืนน าผลงานไปอ้างอิง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในเชิงปริมาณด้วยจ านวนและความถี่ในการ
อ้างอิง ดังนั้น การอ้างอิงจึงมี 4 ประเภท คือ 
  1.1) การอ้างอิงในวารสารใน/หรือต่างประเทศ (ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยบริการตรวจสอบ
การอ้างอิงได้) 

1.2) การน าไปอ้างอิงในการจัดท าหนังสือ หรือรายงานของหน่วยงานระดับกรม  
1.3) การน าไปอ้างอิงของหน่วยงานในระดับรัฐวิสาหกิจ 48 หน่วยงาน  
1.4) การอ้างอิงโดยบริษัทมหาชน 
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(ข) 

2) การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย   
พิจารณาจากการมีหลักฐานการน าข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจในการบริหาร/ก าหนดนโยบาย 

3) การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน/สังคม การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน/สังคม หมายถึง พิจารณาจาก
การมีหลักฐานการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยในชุมชน/ท้องถิ่น ได้รับหนังสือเรียนเชิญให้
ความรู้จากชุมชน/องค์กร/ หน่วยงานในพ้ืนที่ต่าง ๆ 

4) การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ พิจารณาจากการมีหลักฐานการเจรจาทางธุรกิจ ไม่นับการ
ยื่น/จดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  
 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เป็นการน าความรู้ที่เกิดจากกระบวนการวิจัยไปสู่การใช้
ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ โดยงานวิจัยแต่ละเล่มจะมีการระบุประโยชน์ที่ดีรับจากงานวิจัยนั้นๆ                   
ซึ่งเป็นไปทั้งในรูปแบบนามธรรมและรูปธรรม การอธิบายถึงความหมายของการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์มักจะพบในรายละเอียดการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาของหน่วยงานต่างๆ จาก
การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยได้ท าการศึกษาจาก             
1) คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งสอดคล้องกับ
ส านักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 2) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) และ 3) การศึกษา เรื่อง โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
ในการท างานของอาจารย์ (ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า, 2554)  
 ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า (2554) อธิบายในการศึกษาเรื่อง โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัย ว่า การน าผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ หมายถึง การที่ผู้ใช้มีการน าข้อมูลที่เกิดจากการบริโภคผลวิจัยไปประยุกต์ในภาระงาน
ประจ าหลัก 4 งาน ได้แก่ งานสอน งานวิจัย งานบริหารจัดการคณะ และงานบริการสังคม โดย
ลักษณะการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์แบ่งเป็น 3 ประเภท 

1) การใช้ประโยชน์เชิงปฏิบัติการ หมายถึง การที่ผู้ใช้งานวิจัยมีการปรับเปลี่ยน
วิธีการท างานหรือพัฒนาวิธีการท างานอันเนื่องมาจากผลวิจัยที่ได้รับรู้มา 

2) การใช้ประโยชน์เชิงความคิด หมายถึง การที่ผู้วิจัยมีการปรับเปลี่ยนแนวความคิด 
ความเข้าใจ มุมมองของตนเองอันเนื่องมาจากผลวิจัยที่ได้รับรู้มา 

3) การใช้ประโยชน์เชิงเจรจาต่อรอง หมายถึง การใช้ผลวิจัยเป็นข้อมูลในการ
สนับสนุน โต้แย้งหรือชักชวนโน้มน้าวผู้อื่นเชื่อหรือไม่เชื่อในหลักการต่างๆ  

โดยสรุป การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องการน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ ได้มุ่งเน้นอธิบายความหมาย และลักษณะของการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ โดยเน้นการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงรูปธรรมของอาจารย์ ซึ่งเกิดจากการใช้
ประโยชน์จริงมิใช่แค่เพียงใช้ประโยชน์เพื่อเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการเพียงเท่านั้น 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้อธิบายเกี่ยวกับการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในหนังสือรายงานการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย สกว. (2555) จากการสนับสนุนและให้ทุน
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ในการท าวิจัยในด้านต่างๆ ซึ่งจากตัวงานวิจัยหลายตัวได้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือต่อยอดองค์
ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัย รวมถึงเป็นต้นทุนการสร้างความรู้ใหม่ให้กับหน่วยงาน นักวิชาการ 
ภาคเอกชนหรือผู้ที่มีความสนใจในการน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ เพ่ือเป็นการพัฒนาประเทศชาติและสังคม 
โดยอธิบายว่า 

การใช้ประโยชน์จากงานวิ จัย คือ การน าผลงานวิจั ยไปใช้ประโยชน์ ในเชิ งต่ างๆ                                
ทั้งเชิงพาณิชย์  เชิงนโยบาย  เชิงสาธารณะ  เชิงพ้ืนที่และวิชาการ  โดยเป็นผลงานที่มีการด าเนินการ
ท างาน  บริหารการจัดการกับงานวิจัยตั้งแต่ต้นน้ า  กลางน้ าและปลายน้ า  ทั้งงานในเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณโดยนักวิจัยเพ่ือพัฒนาและคืนคุณค่าให้กับสังคม 
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้แบ่งประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเป็น 5 
ด้าน ดังนี้  

1) การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ คือ การน าข้อมูลจากงานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ที่
เกิดข้ึนไปใช้ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมในเชิงพาณิชย์ จะเน้นเกี่ยวกับงานวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ  กระบวนการผลิต คุณภาพของผลผลิต ที่เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน
ให้ภาคอุตสาหกรรม เติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค                
ซึ่งผลที่ได้สามารถน าไปประกอบการตัดสินใจในเรื่องหนึ่งได้ 

2) การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย คือ การน าข้อมูลจากงานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ที่
เกิดข้ึนไปเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ต่างๆ และน าไปขยายผลให้เห็นอย่าง
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ ผ่านโครงสร้างของส่วนราชการที่มีความเกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนา แก้ปัญหา 
ปรับปรุงแก้ไขปฏิรูป รวมถึงช่วยในการเฝ้าระวังผลที่อาจจะเกิดข้ึนได้หากไม่ได้รับการด าเนินการแก้ไข 
ซึ่งจะเป็นการพัฒนาภาคส่วนต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในภาคเกษตร 
เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีวิถีการผลิตที่มีความทันสมัย และปลอดภัยซึ่งจะช่วยในการเพ่ิมผลผลิต และ
เพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 

3) การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ คือ การน าข้อมูลจากงานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ที่
เกิดขึ้น  สามารถเป็นประโยชน์ออกสู่สาธารณะได้ พัฒนา แก้ไขเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนสามารถด าเนินการเพ่ือก่อให้เกิดการสร้าง
การเรียนรู้ให้กับคนในสังคมได้อย่างแท้จริง 

4) การใช้ประโยชน์เชิงพ้ืนที่ คือ การน าข้อมูลจากงานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น
ไปใช้ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมและขยายผลไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆได้ โดยกระบวนการท างานนั้นอยู่ภายใต้
ความร่วมมือ เพ่ือให้เกิดกลไกความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากกระบวนการ
ท างานเน้นการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากชาวบ้าน  คนในชุมชนในพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและ
สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและเป็นการพัฒนาท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดการ
วางแผนในการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสามารถก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพ้ืนที่อ่ืนได้ 

14 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



(ข) 

5. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ คือ การน าข้อมูลจากงานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ที่
เกิดข้ึนไปใช้ในเชิงทางวิชาการ โดยงานวิจัยในด้านนี้จะเน้นการพิสูจน์ ตรวจสอบประเด็น หรือทฤษฎี
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นก่อนแล้ว เพ่ือให้เกิดความเข้าใจพ้ืนบ้าน พัฒนา ส่งเสริม และเพ่ิมพูนความรู้ทางด้าน
วิชาการ 
   
2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยงข้อง 

 

 ทิพย์สุดา  จันทร์แจ่มหล้า (2554) ได้ศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษา
ลักษณะการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัย 2) ศึกษาสถานภาพ
การน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัย 3) เป็นการพัฒนาโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัย 
และ  4) เป็นการตรวจสอบความไม่แปรปรวนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัย  โดยใช้แบบสัมภาษณ์และ
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย จ านวน 410 คน ผลการวิจัยพบว่า 
อาจารย์มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์มากที่สุดในการบริหารสังคม และใช้น้อยที่สุดในงาน
บริหารจัดการ ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์มากที่สุด คือ ปัจจัยด้าน
ผู้ใช้งาน ส าหรับปัจจัยด้านองค์กรและการสื่อสาร นอกจากจะส่งผลต่อการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
โดยตรงแล้ว  ยังส่งผลทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านผู้ใช้งานด้วย  และพบว่าปัจจัยด้านการสื่อสารส่งผลต่อ
ปัจจัยผู้ใช้งานชัดเจนมาก  ผลการวิจัยความแตกต่างเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
พบว่า ปัจจัยด้านผู้ใช้งานเป็นปัจจัยที่ส าคัญในกลุ่มอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ กลุ่มอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์น้อย  กลุ่มอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ กลุ่มอาจารย์ด้านสาขาสังคมศาสตร์ กลุ่มอาจารย์
ที่เน้นการท างานบริหารจัดการ  และกลุ่มอาจารย์ที่ก าลังด ารงต าแหน่งบริหารปัจจุบัน  ส าหรับปัจจัย
ด้านการสื่อสารที่มีความส าคัญในกลุ่มอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  กลุ่มอาจารย์ที่มีประสบการณ์
ท างานหนักมาก กลุ่มอาจารย์ที่เน้นการท างานวิจัย และกลุ่มอาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
ส าหรับปัจจัยด้านองค์กรเป็นปัจจัยที่ส าคัญในกลุ่มอาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ กลุ่มอาจารย์
ด้านสุขภาพ จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในเรื่องการน าผลงานวิจัย  ไปใช้
ประโยชน์จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้ท าการทบทวนมานั้น ผู้วิจัยได้น าตัวแปรที่ได้จากผลการศึกษา
ของงานวิจัยดังกล่าว  ได้แก่ ต าแหน่งทางวิชาการ และประสบการท างานวิจัย โดยผู้วิจัยน าตัวแปร
ดังกล่าวไปใช้ในการก าหนดกรอบแนวคิด และสมมุติฐานในการวิจัยต่อไป 
 สุภาวดี โพธิยะราช (2551) ได้ด าเนินการรวบรวมและจัดแยกประเภทของงานวิจัย 
ผลงานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในด้านระบบการจัดการทรัพยากร  และการจัดการฟาร์มของ
ประเทศไทยในรอบระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา (ปี 2530 – 2550) โดยน าผลการวิเคราะห์และ
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(ข) 

สังเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาด าเนินการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย                  
เพ่ือขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป ในขณะที่
พิษณุวัฒน์ ศิริเวช (2550) ได้ท าการศึกษาผลงานเกี่ยวกับผลกระทบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เช่นกัน  แต่เป็นการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับงานทางด้านระบบอุตสาหกรรม จ านวน 342 เรื่อง 
ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับของกลุ่มอุตสาหกรรม คือ ผลงานวิจัยที่จัดอยู่ในระดับ “เข้าข่าย” 
0eo;o 162 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 47.37 ผลงานวิจัยที่จัดอยู่ในระดับ “เข้าใจ” จ านวน 76 เรื่อง                 
คิดเป็นร้อยละ 22.22 และผลงานวิจัยที่จัดอยู่ในระดับ “เข้าถึง” หรือ มีจ านวน 3 องค์ประกอบ และ 
2 เงื่อนไขของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงครบถ้วน จ านวน 104 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 30.41 ซึ่งพบว่า
ในกลุ่มเข้าถึงนี้มาจากกลุ่มอุตสาหกรรมครัวเรือนมากที่สุด 
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(ข) 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
3.1 ขั้นตอนการท าวิจัย 

1) ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
ผลงานวิจัยที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน                 

(แบบปกติ) จ านวน 139 โครงการ ตั้งแต่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 และ โครงการวิจัยที่
แล้วเสร็จของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแต่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 

 
2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยของข้ันตอนที่ศึกษา  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล ซึ่งเป็นแบบบันทึก
รายละเอียดของข้อมูลประกอบด้วยตัวแปรต่างๆ ดังนี้ 

1. กลุ่มตัวแปรเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของงานวิจัย ประกอบด้วย 
- ชื่อเรื่องวิจัย 
- ชื่อผู้วิจัย 
- ปีที่ท าวิจัย 
- สถานภาพ 

  2. กลุ่มตัวแปรเกี่ยวกับวิธีการด าเนินงานวิจัย ประกอบด้วย 
- ประเภทการวิจัย 
- ด้านการวิจัย 
- ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาที่ท าวิจัย 
- การน าไปใช้ประโยชน์ในด้าน 

 
3) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของบุคลากร มหาวิทยาลับราชภัฏ                  
พิบูลสงคราม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยบันทึกรายละเอียดของงานวิจัยลงในแบบบันทึกข้อมูลเพ่ือการ
สังเคราะห์งานวิจัย  

 
4) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ผลงานวิจัยที่ที่น าไปใช้ประโยชน์ ผู้ท าวิจัยท าการวิเคราะห์เนื้อหาโดย

จ าแนกงานวิจัยออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  ด้านการใช้ประโยชน์เชิง
นโยบาย ด้านการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ และด้านการใช้ประโยชน์เชิงสังคม 
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                                           บทที่ 4 
                                 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิจัย การสังเคราะห์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และการน าผลงานวิจัยไปใช้ให้               
เกิดประโยชน์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นการน าเสนอผลการวิจัยทั้งใน              
ส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีได้จากฐานข้อมูล มีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิเคราะห์การกระจายข้อมูลการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย เชิงวิชาการ และเชิงสังคม 

 
ตารางที่ 1 : จ านวนและร้อยละของโครงการวิจัย จ าแนกตามการน าผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ร้อยละ 

การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 10 35.71 
การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 6 21.43 
การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 22 78.57 
การใช้ประโยชน์เชิงสังคม 12 72.56 

 
จากตารางที่ 1  จ านวนของโครงการวิจัย จ าแนกตามการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 
คิดเป็นร้อยละ 78.57 รองลงมาคือ มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม คิดเป็นร้อยละ 
72.56  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ 12.00 และการน าผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย คิดเป็นร้อยละ 6 ตามล าดับ 

 
 
 
 
 

18 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



(ข) 

ตารางที่ 2 : จ านวนและร้อยละของโครงการวิจัย จ าแนกตามการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ร้อยละ 

การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 13 35.14 
การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 13.51 
การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 26 70.27 
การใช้ประโยชน์เชิงสังคม 12 32.43 

 
จากตารางที่ 2  จ านวนของโครงการวิจัย จ าแนกตามการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 
คิดเป็นร้อยละ 70.27 รองลงมาคือมีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ 
35.14  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม คิดเป็น 32.43 และการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์เชิงนโยบาย คิดเป็น 13.51 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 3 : จ านวนและร้อยละของโครงการวิจัย จ าแนกตามการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 

การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 12 31.58 
การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย - 0 
การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 21 55.26 
การใช้ประโยชน์เชิงสังคม 9 23.68 

 
จากตารางที่ 3  จ านวนของโครงการวิจัย จ าแนกตามการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 
คิดเป็นร้อยละ 55.26 รองลงมามีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ 31.58 
และการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม คิดเป็นร้อยละ 23.68 ตามล าดับ 
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 ตารางที่ 4 : จ านวนและร้อยละของโครงการวิจัย จ าแนกตามการน าผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 

การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 12 33.33 
การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 2 5.55 
การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 17 47.22 
การใช้ประโยชน์เชิงสังคม 6 16.67 

 
จากตารางที่ 4  จ านวนของโครงการวิจัย จ าแนกตามการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 
คิดเป็นร้อยละ 47.22 รองลงมาคือมีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ 
33.33  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม คิดเป็นร้อยละ 16.67 และการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์เชิงนโยบาย คิดเป็นร้อยละ 5.55 ตามล าดับ 
 

 ตารางท่ี 5 : จ านวนของโครงการวิจัยที่เสนอขอและได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 – 2561  

ปีงบประมาณ 
เสนอขอ  

(โครงการ) 
จัดสรร 

(โครงการ) 
ร้อยละของโครงการ
ที่ได้รับการจัดสรร 

2558 31 26 83.87 
2559 55 36 65.45 
2560 55 37 67.27 
2561 70 36 25.71 

 
 
 
 
 
 
 
 31 

55 55 

140 

26 
36 37 36 

2558 2559 2560 2561

จ านวนโครงการที่เสนอขอและได้รับจัดสรร 

เสนอขอ จดัสรร 
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 10,564,930  

 25,244,004  
 20,511,705  

 47,116,691  

 7,850,000   10,309,600   11,871,000   10,014,500  

2558 2559 2560 2561

จ านวนงบประมาณที่เสนอขอและได้รับจัดสรร 

เสนอขอ จดัสรร 

จากตารางที่ 5  จ านวนของโครงการวิจัย จ าแนกตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 
พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีโครงการที่เสนอขอ จ านวน 31 โครงการ ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 
26 โครงการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีโครงการที่เสนอขอ จ านวน 55 โครงการ และได้รับการ
จัดสรรทั้งสิ้น 36 โครงการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีโครงการที่เสนอขอ จ านวน 55 โครงการ 
และได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 37 โครงการ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีโครงการที่เสนอโครงการ 
จ านวน 140 โครงการ ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 36 โครงการ 
 

ตารางที่ 6 : จ านวนของโครงการวิจัยที่เสนอขอและได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561  

ปีงบประมาณ 
เสนอขอ  
(บาท) 

จัดสรร 
(บาท) 

ร้อยละของงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

2558 10,564,930 7,850,000 74.30 
2559 25,244,004 10,309,600 40.84 
2560 20,511,705 11,871,000 5.79 
2561 47,116,691 10,014,500 21.25 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
จากตารางที่ 6  จ านวนงบประมาณของโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 เสนอขอ 10,564,930 บาท ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 10,309,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.30 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เสนอขอ 25,244,004 บาท ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 10,309,600บาท คิด
เป็นร้อยละ 40.84 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เสนอขอ 20,511,705 บาท ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 
11,871,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.79 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอขอ 47,116,691 บาท 
ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 10,014,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.25 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์การใช้ประโยชน์
จากผลงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 
2561 และศึกษางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561  

การสังเคราะห์งานวิจัย โดยใช้การจัดเก็บข้อมูลงานวิจัย รวบรวม คัดสรร และสังเคราะห์
ข้อมูลที่ได้ ประจ าปี พ.ศ. 2558 – 2561  ของทั้ง 7 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น  

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวบข้อมูลฐานข้อมูลงานวิจัย
ของระบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) ได้แก่โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 ได้รับการจัดสรร
โครงการ ทั้งสิ้น 135 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 40,045,100 บาท  

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยส่วนใหญ่ได้รับการจัดสรรโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 จ านวน 
135 ผลงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พบว่าการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการ
น าไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ  คิดเป็นร้อยละ 78.57 และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบาย
น้อยสุด คิดเป็นร้อยละ 21.43 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบว่าการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
ส่วนใหญ่เป็นการน าไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ  คิดเป็นร้อยละ 70.27 และการใช้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัยเชิงนโยบายน้อยสุด คิดเป็นร้อยละ 13.51 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่าการใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการน าไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ  คิดเป็นร้อยละ 55.26 และ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายไม่พบการน าไปใช้ประโยชน์    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 พบว่าการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการน าไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ  คิดเป็น
ร้อยละ 47.22 และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายน้อยสุด คิดเป็นร้อยละ 5.55 

ทั้งนี้ โครงการวิจัยที่เสนอและได้รับการจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 
พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เสนอของบประมาณ จ านวน 31 โครงการ ได้รับการจัดสรร 26 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.87  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เสนอของบประมาณ จ านวน 55 
โครงการ ได้รับการจัดสรร 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.45             

22 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



(ข) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เสนอของบประมาณ จ านวน 55 โครงการ ได้รับการจัดสรร 37 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 67.27  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอของบประมาณ จ านวน 70 
โครงการ ได้รับการจัดสรร 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.71  

 
5.3 อภิปรายผล 
 จากการศึกษาข้อมูลการน าไปใช้ประโยชน์ มีข้อสังเกตว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 
2559 การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม โดยใช้แบบ
บันทึกข้อมูลเป็นโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 
2561 จ านวน 135 ผลงาน ผลการวิจัยพบว่า การใช้ประโยชน์จากผลงานมากที่สุดในด้านการใช้
ประโยชน์เชิงวิชาการ  และการใช้ประโยชน์น้อยสุดด้านการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย ปัจจัยเชิงสาเหตุ
ท าให้การน าไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการมีการน าไปใช้ประโยชน์มากที่สุด อาจเกิดจากการวิจัยที่
สอดคล้องกับกรอบวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยเป็นการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน หรือการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร  
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
  การสังเคราะห์ผลงานวิจัย ควรมีระบบกระตุ้น มีแรงจูงใจผลักดันให้อาจารย์ ท างานวิจัยใน
ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายมากขึ้น แต่เนื่องด้วยกรอบแนวทางในการด าเนินการวิจัยใน
แต่ละปีท่ีมีความแตกต่างกันไป 
  ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถน าไปเป็น
ข้อมูลเบื้องต้น ในการวางแผนมาตรการหรือเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการผลิตผล
งานวิจัยของการน าไปใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นไป 
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