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(ก) 
 

ชื่องานวิจัย การพัฒนาแผนที่ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ชื่อผู้วิจัย ปิยวดี  น้อยน้้าใส 

บทคัดย่อ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
โครงการวิจัยที่ ได้ รับการอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ ) และ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 และจัดท้าแผนที่ทิศทางการวิจัย (research mapping) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยมีวิธีการด้าเนินงานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 1 ) การ
วิเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) และ
งบประมาณกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562  2) วิเคราะห์ข้อมูลหาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (2560-2579) ยุทธศาสตร์
ภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2560-2564 3) ข้อมูลจากแบบ
สัมภาษณ์แล้วน้ามาจัดแยกข้อมูลความต้องการ ปัญหาโจทย์วิจัย จากข้อมูลพ้ืนที่ บริการของ
มหาวิทยาลัย และสรุปข้อมูล 4) ถอดบทเรียนและสังเคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร 
เพ่ือสรุปผลที่ได้จากการจัดประชุม  ผลการวิจัย พบว่า  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโครงการวิจัยที่ได้รับการ
อุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) และ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562  
ได้แก่ 1) ด้านงบประมาณ พบว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรลดลง ส่วนงบประมาณกองทุนสนับสนุน
การวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้รับจัดสรรเพ่ิมมากขึ้น         
2) ด้านประเภทโครงการวิจัย พบว่า  มี 9 ประเภท 3) ด้านการน้าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ พบว่า    
มีการน้าไปใช้ประโยชน์ด้านสังคม/ชุมชน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.29  4 ) ด้านความเชี่ยวชาญ
ของนักวิจัย พบว่า ความเชี่ยวชาญของนักวิจัยแยกตามปีงบประมาณ ดังนี้  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.93  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.44 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.06  5 ) ด้านผลผลิตของโครงการวิจัย 
(Output) พบว่า มีผลผลิตดังนี้  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ระดับสังคม/ชุมชน มาก
ที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 44.29  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ระดับสังคม/ชุมชนมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.93 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การถ่ายทอดองค์ความรู้มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 4.16 และแผนที่ทิศทางการวิจัย แยกเป็น 4 คลัสเตอร์เป้าหมาย ได้แก่ คลัสเตอร์วัฒนธรรม/
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  คลัสเตอร์เกษตร/อาหาร/สุขภาพ คลัสเตอร์ครู/มนุษย-สังคม คลัสเตอร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/การบริหารจัดการ  
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กิตติกรรมประกาศ 
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 งานวิจัยนี้ ได้ท้าการพัฒนาแผนที่ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือ   

วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโครงการวิจัยที่ ได้รับการอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ
แผ่นดิน (แบบปกติ) และ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 และจัดท้าแผนที่ทิศทางการวิจัย 
(research mapping) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฉบับนี้ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา กองนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และผู้ที่ให้ข้อมูล 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านท้าให้งานวิจัยฉบับนี้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ไปด้วยดี  
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บทที่ 1 
บทน า 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
            สถาบันวิจัยและพัฒนามีพันธกิจด้านบริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการสร้างองค์
ความรู้จากงานวิจัย เป็นองค์กรที่บริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็น
หน่วยงานที่ประสานและด าเนินการด้านการวิจัยให้มหาวิทยาลัย จึงได้ เก็บรวบรวมข้อมูล
โครงการมวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งทุน ดังนี้  

       ข้อมูลของโครงการวิจัยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า งบประมาณที่ได้รับการ
สนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) มีงบประมาณ 11,961,300 บาท  และงบประมาณ
กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีงบประมาณ 
1,859,500 บาท ข้อมูลของโครงการวิจัยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พบว่า พบว่า งบประมาณที่
ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) มีงบประมาณ 10,014,500 บาท  และ
งบประมาณกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มี
งบประมาณ 5,050,000 บาท  และจากการรวบรวมข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา พบว่า 
งบประมาณที่ ได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ ) ตั้ งแต่ปี งบประมาณ 2560-2561  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง ส่วนงบประมาณจากกองทุน
สนับสนุนการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในปี พ.ศ. 2561 ถ้า
เทียบกับ ปีงบประมาณ 2560 จะเห็นว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 (สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2562) ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณล่าสุดจากส านักงบประมาณในแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้รับจัดสรร จ านวน  
3,046,900 บาท ซ่ึงเป็นงบประมาณแผ่นดินถือว่างบประมาณที่ ได้ รับการจัดสรรน้อยกว่า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25560-2561  

    โดยมีผลกระทบมาจากการปรับเปลี่ยนและการปฏิรูปการวิจัยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ นโยบายของรัฐบาลที่ผลักดันมุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบวิจัยและ
นวัตกรรม ซึ่งน าไปสู่ประเทศไทย 4.0 มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน นั้น มีผลกระทบให้แหล่งทุนที่สนับสนุน
งบประมาณด้านการวิจัยปรับเปลี่ยนการสนับสนุนทุนวิจัยไปอย่างรวดเร็ว และมีการพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่ต้องผ่านการพิจารณาอย่างเข้มงวด จึงเป็นเหตุให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยยังปรับตัวกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วไม่ทัน  ท าให้การพัฒนาและการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือ
ขอรับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนต่างๆ ไม่โดนใจแหล่งทุนด้วยเหตุที่ว่า แหล่งทุนที่ให้การสนับสนุน
งบประมาณด้านการวิจัยต้องดูความคุ้มค่าของการลงทุนทางการวิจัย  การจัดสรรงบประมาณ  การ
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บริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สอดคล้ องกับ
โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยด าเนินโครงการวิจัยไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่แหล่งทุนก าหนด ไม่มี
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนและไม่มีผู้ที่ได้ประโยชน์จากงานวิจัยที่ชัดเจน พร้อมทั้งไม่
เกิดการบูรณาการหลายศาสตร์ร่วมกัน ที่เรียกว่า การท าชุดโครงการวิจัยแบบบู รณาการ และไม่มี
ทิศทางหรือแนวทางการท าวิจัยที่ชัดเจนเพ่ือที่จะยื่นเสนอขอแหล่งทุนภายนอก  ท าให้งบประมาณที่
เสนอขอได้รับการจัดสรรน้อยลง ซึ่งท าให้ภาพรวมของมหาวิทยาลัยอยู่ในล าดับล่างถ้าเทียบกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏใกล้เคียง  

       ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความจ าเป็นสาเหตุของปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น จึงต้องการศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 – 2562 
จัดท าเป็นแผนที่ทิศทางการวิจัยและเพ่ือแนวทางในการยื่นเสนอของบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน
และภายนอก ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์แยกเป็นรายด้าน 
ได้แก่ ด้านความคุ้มค่าของการลงทุนทางการวิจัย ด้านการจัดสรรงบประมาณ  ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านการติดตามและประเมินผล ด้านการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  ด้านผลกระทบ ด้านผลผลิต  
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้และจัดท าเป็นแผนที่ทิศทางการวิจัยซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 – 2579) ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 
ปี ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อบุคลากรภายในมีแผนที่ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯที่ชัดเจน มีแนวทางในการยื่น
เสนอของบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย สามารถของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกเพ่ิมมากขึ้น 
และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
1.2 ปัญหาการวิจัย 

1.2.1 งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ที่ลดน้อยลงเกิด

จากการไม่มีทิศทางการวิจัยที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศชาติหรือไม่  

1.2.2 แผนที่ทิศทางการวิจัย (research mapping) สามารถก าหนดเป็นแนวทางในการท างาน

วิจัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหรือไม่ 

 
1.3 ค าถามในการวิจัย 
    1.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของโครงการวิจัยที่ได้รับการอุดหนุนการวิจัยจาก
งบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) และงบประมาณกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 เป็นอย่างไร 
       13.2 แผนที่ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยควรเป็นในทิศทางไหน 
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1.4 วัตถุประสงค์การวิจัย 
   1.4.1 เพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโครงการวิจัยที่ได้รับการอุดหนุนการวิจัย

จากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) และและงบประมาณกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริหารจัดการ
งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562  

   1.4.2 เพ่ือจัดท าแผนที่ทิศทางการวิจัย (research mapping) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
พิบูลสงคราม 
 
1.5 ขอบเขตการวิจัย 

1.5.1 ระบุประเด็นที่ศึกษา 
ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องของโครงการวิจัยที่ได้รับการอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ
แผ่นดิน (แบบปกติ) และงบประมาณกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562  ได้แก่ 
 1) ข้อมูลด้านงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุน 
 2) ข้อมูลด้านการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 3) ข้อมูลประเภทการวิจัย 
 4) ข้อมูลความเชี่ยวชาญของนักวิจัย 
 5) ข้อมูลด้านผลผลิตของโครงการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาข้อมูลยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
      1) ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
      2) ข้อมูลยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (2560-2579)  
      3) ข้อมูลยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี   
      4) ข้อมูลยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2579) 
      5) ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2560-2564 
ขั้นตอนที่ 3 สอบทานและหาความต้องการโจทย์วิจัยจากชุมชน ได้แก่  
 1) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกร่าง 
 2) องค์การบริหารส่วนต าบลวัดจันทร์ 
 3) เทศบาลเมืองอรัญญิก 
 4) เทศบาลต าบลบ้านคลอง 
 5) เทศบาลต าบลพลายชุมพล 
 6) เทศบาลนครพิษณุโลก 
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1.5.2 ระบุช่วงเวลาที่ศึกษา (ถ้ามี) 
     ระยะเวลาที่ท าการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องโครงการวิจัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 – 2562  เร่ิมปีงบประมาณ 2561 – 2562  
 
1.6 นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 
      แผนที่ทิศทางการวิจัย  หมายถึง ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 4 คลัสเตอร์
เปูาหมาย ได้แก่  
 คลัสเตอร์วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทิศทางการวิจัย คือ  พัฒนาและการบูรณาการ
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง 2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ พัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์และของ
ที่ระลึกชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ พัฒนากระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพ้ืนที่  สมุนไพรจากภูมิ
ปัญญา   
 คลัสเตอร์เกษตร/อาหาร/สุขภาพ  ทิศทางการวิจัย คือ พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร  
พัฒนาองค์ความรู้เกษตรกร  การบูรณาการเกษตรสมัยใหม่และอาหารสู่นวัตกรรมและต่อยอดเชิง
พาณิชย์ การพัฒนาและบูรณาการยกระดับสุขภาพ และคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย  อาหารปลอดภัย       
 คลัสเตอร์ครู / มนุษย-สังคม ทิศทางการวิจัย คือ  การพัฒนาศักยภาพครูในทุกมิติ  การ
ยกระดับการศึกษา ผลิตและพัฒนาครูไทย ปลูกจิตส านึกให้ครูนึกรักบ้านเกิด การพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่  ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาอาชีพ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูภาษา
ท้องถิ่น  พัฒนาและบูรณาการบริหารจัดการสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาคุณภาพสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน  
 คลัสเตอร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/การบริหารจัดการ ทิศทางการวิจัย คือ พัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันทุกมิติสู่เศรษฐกิจ การค้าโดยใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนา
ระบบโลจิสติกส์และการขนส่งทางราง พัฒนาและฟ้ืนฟู บูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพบน
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ  บูรณาการระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว พัฒนาระบบบริหาร
จัดการน้ า การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม 
          งบประมาณกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม หมายถึง  เป็นทุนวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยจากเงิน 

ทุนอุดหนุนจากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ           

พิบูลสงคราม 

งบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ)  หมายถึง  เป็นทุนวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากเงิน

งบประมาณแผ่นดินจัดสรรโดยผ่านส านักงบประมาณ ด าเนินการตามงบประมาณที่ได้รับตามกรอบ 

งบประมาณ p –ceiling ของมหาวิทยาลัย  
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โครงการวิจัย  หมายถึง โครงการวิจัยที่ได้รับการอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน 

(แบบปกติ) และงบประมาณกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562   

17. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.7.1 มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยและพัฒนามีแผนที่ทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน 
1.7.2   มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยและพัฒนามีแนวทางการในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยที่เป็น

ชุดโครงการแบบบูรณาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



6 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
2.1 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1.1 การวิจัย หมายถึง การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมีระบบ โดย
อาศัยอุปกรณ์หรือวิธีการ เพ่ือให้พบข้อเท็จจริง หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทาง
ในการปฏิบัติ  ที่มา (จุมพล, 2520)    
 2.1.2 ลักษณะของงานที่ถือว่าเป็นการวิจัย ควรจะประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินงาน
ที่ส าคัญๆ ดังต่อไปนี้ 
 1) การคัดเลือกหัวข้อในการวิจัย (selection of problem area) 
 2) วิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูล (method of gathering data) 
 3) การวิเคราะห์และการตีความข้อมูล (analysis and interpretation of the data) 
 4) การเสนอผลการวิจัยและข้อสรุป (conclusions and final report) 
 กิจกรรมหรือลักษณะงานที่เป็นเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการวิจัย เช่น การส ารวจ
เพ่ือรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การท ารายงานหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือกิจกรรม
สนับสนุนการวิจัย เช่น การฝึกอบรมนักวิจัย การให้เงินอุดหนุนการวิจัย ฯลฯ เหล่านี้ไม่นับเป็นการ
วิจัยตามนิยามข้างต้น และสามารถแบ่งการวิจัยตามกลุ่มสาขาวิชาการใหญ่ๆ ได้เป็น 2 ด้าน คือ การ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์หมายถึง การส ารวจ วิเคราะห์ ทดลองอย่างมีระบบและเป็นขั้นตอนด้วย 
อุปกรณ์หรือวิธีพิเศษ เกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ตลอดจนสิ่งที่มนุษย์ได้
สร้างสรรค์ข้ึนมาด้วยความรู้ หรือประสบการณ์ เพ่ือเสนอความรู้ใหม่ เพ่ือสุขภาพอนามัย ความผาสุก
และความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติ 
 การวิจัยทางสังคมศาสตร์ หมายถึง การศึกษาค้นคว้าหาความจริงด้วยระบบและวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ พฤติกรรม ปรากฏการณ์ หรือปฏิกิริยา ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์
และสังคมเพ่ือให้ทราบถึงความรู้และความจริงที่จะน ามาแก้ไขปัญหาของสังคม หรือก่อให้เกิดความรู้
ใหม ่
 2.1.3 มิติหลักและองค์ประกอบการวิจัย  (core and functional dimension) (นที, 
2545)  
 1) ทิศทางการวิจัย (research direction) หมายถึง ลักษณะหรือแนวทางการท าวิจัยที่มุ่ง
ไปสู่สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต หากด าเนินการไปตามแนวทางนี้ ความคาดหวังยังไม่เป็น
รูปธรรมที่เป็นตัวเลขที่ก าหนดไว้ แต่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยล าดับ ทั้งนี้ ทิศ
ทางการวิจัยเปรียบเสมือนนโยบายวิจัย (research policy) 
 2) แผนวิจัย (research plan) หมายถึง โครงร่างข้อก าหนดที่ระบุเร่ืองหรือลักษณะการ 
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ด าเนินการในการท าวิจัยให้เป็นไปในทางสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยหรือนโยบายวิจัยที่ก าหนดไว้ 
 3)  แผนงานวิจัย (research program) หมายถึง แผนซึ่งถูกก าหนดขึ้นเพ่ือด าเนินการ
วิจัยประกอบด้วยโครงการวิจัย (research project) หลาย ๆ โครงการ หรืออาจเรียกว่าชุด
โครงการวิจัย โดยมีความสัมพันธ์หรือสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีลักษณะบูรณาการ ( integration) ท า
ให้เกิดองค์รวม (holistic ideology) เป็นการวิจัยสหสาขาวิชาการ (multi-disciplines) และครบ
วงจร (complete set) โดยมีเปูาหมายที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน 
  4)  แผนงานวิจัยย่อย (research sub-program) หมายถึง หัวข้อการวิจัยภายใต้แผน
งานวิจัย  ซึ่งก าหนดลักษณะการท างานวิจัยของโครงการวิจัย 
 5) โครงการวิจัย (research project) หมายถึง รูปการที่ก าหนดหรือคิดไว้ในการ
ด าเนินการวิจัย โดยมีแผนการแสดงหัวข้อรายละเอียดในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์หรือทดลองอย่าง
มีระบบที่แน่นอน ซึ่งหน่วยงานหนึ่ง ๆ หรือหลายหน่วยงานจะร่วมกันด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง 
 6) โครงการวิจัยย่อย (research sub-project) หมายถึง หัวข้อการวิจัยภายใต้
โครงการวิจัย ซึ่งระบุถึงการวิจัยที่ด าเนินการ 
 7) งานวิจัยย่อย (research task) หมายถึง เป็นขั้นสุดท้ายของแต่ละโครงการวิจัย 
(research project) 
 8) กิจกรรมวิจัย (research activity) หมายถึง การแสดงหัวข้อเร่ืองวิจัยที่จะต้องปฏิบัติ
ในงานวิจัยย่อย โครงการวิจัย และแผนงานวิจัย โดยให้สอดคล้องและเป็นล าดับกับแผนการ
ด าเนินงาน (work plan) ที่ก าหนดไว้ 
 2.1.4 ประเภทของการวิจัย (type of research) หมายถึง การวิจัยและพัฒนา 
(R&D) ประกอบด้วย   
  1) การวิจัยพ้ืนฐาน (basic research หรือ pure research หรือ theoretical 
research)เป็นการศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎี หรือในห้องทดลองเพ่ือหาความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับ
สมมุติฐานของปรากฏการณ์และความจริงที่สามารถสังเกตได้ หรือเป็นการวิเคราะห์หาคุณสมบัติ
โครงสร้างหรือความสัมพันธ์ต่าง ๆ เพ่ือตั้งและทดสอบสมมุติฐาน (hypothesis) ทฤษฎี (theories) 
และกฎต่าง ๆ (laws) โดยมิได้มุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์โดยเฉพาะ 
 2) การวิจัยประยุกต์(applied research) เป็นการศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาความรู้ใหม่ ๆ และ
มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเป็นการน าเอาความรู้และ
วิธีการต่าง ๆ ที่ได้จากการวิจัยขั้นพ้ืนฐานมาประยุกต์ใช้อีกต่อหนึ่ง หรือหาวิธีใหม่ ๆ เพ่ือบรรลุ
เปูาหมายที่ได้ระบุไว้แน่ชัดล่วงหน้า 
 3) การพัฒนาทดลอง (experimental development) เป็นงานที่ท าอย่างเป็นระบบ 
โดยใช้ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยและประสบการณ์ที่มีอยู่ เพ่ือสร้างวัสดุ ผลิตภัณฑ์และเคร่ืองมือใหม่ 
เพ่ือการติดตั้งกระบวนการ ระบบและบริการใหม่ หรือเพ่ือการปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นให้ดีขึ้น 
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 2.1.5 สาขาวิชาการ หมายถึง สาขาวิชาการ และกลุ่มวิชาของสภาวิจัยแห่งชาติ 
ประกอบด้วย 
 1) สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ และ 
สถิติ ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร์ 
อุตุนิยมวิทยา ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2) สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์
แพทยศาสตร์สาธารณสุข เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์
การแพทย์ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3) สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประกอบด้วยกลุ่มวิชา อนินทรีย์เคมีอินทรีย์เคมี 
ชีวเคมี เคมีอุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร์ เคมีวิเคราะห์ ปิโตรเลียม เคมีสิ่งแวดล้อม เคมี
เทคนิคนิวเคลียร์เคมีเคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ เภสัชอุตสาหกรรม เภสัช
กรรม เภสัชวิทยาและพิษวิทยา เคร่ืองส าอาง เภสัชเวช เภสัชชีวภาพ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 4) สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ทรัพยากรพืช การปูองกัน
ก าจัดศัตรูพืช ทรัพยากรสัตว์ ทรัพยากรประมง ทรัพยากรปุาไม้ ทรัพยากรน้ า เพ่ือการเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเคร่ืองจักรกล
การเกษตร สิ่งแวดล้อมทาง การเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 5) สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิศวกรรมศาสตร์ 
และเทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 6) สาขาปรัชญา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ปรัชญา ประวัติศาสตร์ โบราณคดีวรรณคดี 
ศิลปกรรม ภาษา สถาปัตยกรรม ศาสนา และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 7) สาขานิติศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมาย
อาญา กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณาความ และ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 8) สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ประเทศ นโยบายศาสตร์ อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง สังคมวิทยา
ทางการเมือง ระบบการเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร์มติสาธารณะ ยุทธศาสตร์เพ่ือความ
มั่นคงเศรษฐศาสตร์การเมือง และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 9) สาขาเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ 
การบัญชี และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
            10) สาขาสังคมวิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์มานุษยวิทยา 
จิตวิทยาสังคม ปัญหาสังคม สังคมศาสตร์ อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษย์นิเวศวิทยาและ 
นิเวศวิทยาสังคม พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิศาสตร์สังคม การศึกษาความเสมอภาคระหว่าง
เพศ  คติชนวิทยา และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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 11) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาการ 
คอมพิวเตอร์โทรคมนาคม การสื่อสารด้วยดาวเทียม การสื่อสารเครือข่าย การส ารวจและรับรู้จาก
ระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์ เทคนิค
พิพิธภัณฑ์และภัณฑาคาร และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 12) สาขาการศึกษา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา พ้ืนฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอน การ
วัดและประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยา และการแนะแนว
การศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 2.1.5 ทิศทางการวิจัยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี พ.ศ. 2557 ตามแผน
ยุทธศาสตร์ 2554-2558 
 1) การวิจัยสร้างองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นของชุมชน 

 2) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 3) การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 4) การวิจัยและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

 5) การบูรณาการเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีและพัฒนาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และ/หรือประเทศเพ่ือนบ้าน 

     ทิศทางที่ 1 : การวิจัยสร้างองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 

เปูาประสงค์: 

              1. สร้างองค์ความรู้ในการเพ่ิมมูลค่าสินค้าแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

 2. สร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 3. เป็นฐานในการเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนา และสร้างองค์ความรู้ร่วมกันระหว่าง

ชุมชนกับหน่วยงานในพ้ืนที่ 

 4.  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง และการปูองกันปัญหา

คอรัปชั่น 

กลุ่มเปูาหมาย: ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชัน 
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       ทิศทางท่ี 2 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เปูาประสงค์: 

 1) เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน และเกิดความสมดุลของ

สิ่งแวดล้อม ในระบบนิเวศ 

 2) เพ่ือสร้างความตระหนักในการใช้ รักษา และพ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มเปูาหมาย เชิงพ้ืนที่ ระบบนิเวศวิทยาพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

      ทิศทางท่ี 3 : การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เปูาประสงค์:        

 1) การสร้างองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์ใหม่ 

 2) การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ภาครัฐ ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจชุมชน 

 3) ความร่วมมือในการศึกษาวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาครัฐและภาคเอกชนรูปแบบ

ต่างๆ กลุ่มเปูาหมาย: ธุรกิจภาครัฐ และเอกชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP SMEs ใน

พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

             ทิศทางท่ี 4 : การวิจัยและพัฒนาด้านการศึกษา 

เปูาประสงค์ :       

 1) พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 2) พัฒนาผู้เรียนทุกระดับเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 3) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสถาบันการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา

รอบ 2 

 4) พัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และระหว่างสถาบัน/องค์กร 

กลุ่มเปูาหมาย : นักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษา ชุมชน และองค์กรทั่วไป 

  ทิศทางที่ : 5 การบูรณาการเพ่ือสร้างความ สัมพันธ์อันดีและพัฒนาภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และ/หรือประเทศเพ่ือนบ้าน 

เปูาประสงค์ : 

 1) เพ่ือพัฒนาความร่วมมือในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

ศิลปวัฒนธรรม 
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 2) เสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ/หรือประเทศ

เพ่ือนบ้าน  ที่มา สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

กลุ่มเปูาหมาย  : เชิงพ้ืนที่ พ้ืนที่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ ลาว 

เวียดนาม และกัมพูชา (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2562) 

 
2.2 งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
             อวยพร เรืองตระกูล,  ภิรดี วัชรสินธุ์ และอรอุมา เจริญสุข (2551) ได้ท าการวิจัย เร่ือง 
การสังเคราะห์แนวโน้ม ทิศทาง และประเด็นการวิจัย ของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ. 
2550-2554 พบว่า การสังเคราะห์ทิศทาง แนวโน้ม และประเด็นวิจัยของคณะครุศาสตร์/ 
ศึกษาศาสตร์ ในช่วงปีพ.ศ. 2550-2554 มีวัตถุประสงค์สามประการคือ 1) เพ่ือส ารวจรวบรวมและ
วิเคราะห์นโยบาย/ แผนงาน รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและการวิจัย ให้ได้ประเด็นที่เป็น
จุดเน้นส าคัญด้านการวิจัยในสาขาครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ 2) เพ่ือศึกษาแนวโน้มและทิศทางการวิจัย
ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย/ แผนงาน และแนวทางพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยการ
สังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาของต่างประเทศ และ 3) เพ่ือสังเคราะห์ประเด็นวิจัยด้านการศึกษาที่
เป็นแนวโน้มการวิจัยในช่วงปี พ.ศ. 2550-2554 จ าแนกตาม 17 สาขาของคระครุศาสตร์/ 
ศึกษาศาสตร์ โดยผู้วิจัยได้สังเคราะห์นโยบาย/ แผนงาน และยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและการ
วิจัยจากแผนพัฒนาระดับชาติ ตลอดจนการสังเคราะห์แนวโน้มและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาจาก
เอกสาร บทความจากวารสารวิชาการ และรายงานการประชุมเชิงวิชาการของต่างประเทศ เพ่ือสรุป
เป็นประเด็นวิจัยทางการศึกษาที่สนองนโยบายและแนวทางการพัฒนาการศึกษาของชาติ กลุ่ ม
ตัวอย่างงานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์ ได้แก่ งานวิจัยที่ได้รับการยอมรับและมีการตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติในช่วงปี พ.ศ.2549-2550 จ านวน 500 ชื่อเร่ือง โดยงานวิจัยดังกล่าวมีแหล่งที่มาจาก
บทความในวารสารวิชาการด้านการศึกษาของต่างประเทศซึ่งสืบค้นได้จากห้องสมุดคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัยทางการศึกษา และบทคัดย่องานวิจัยจาก
เว็บไซต์การประชุม/ สัมมนาทางวิชาการในระดับนานาชาติ ผลการวิเคราะห์นโยบาย แผนพัฒนา
การศึกษาและการวิจัยของชาติเอกสาร บทความ และรายงานวิจัยทางการศึกษา พบว่า จุดเน้นของ
งานวิจัยในสาขาครุสาสตร์/ ศึกษาศาสตร์มีทิศทางท่ีมุ่งไปสู่การวิจัยและการพัฒนาใน 6 ประเด็นได้แก่ 
1) การวิจัยเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาก าลังคนที่เป็นเลิศ 2) การวิจัยและ
พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ 3) การวิจัยเพ่ือปฏิรูปการศึกษาและกระบวนการเรียน
การสอน 4) การวิจัยและพัฒนาคุณภาพคนให้มีคุณธรรมน าความรู้ 5) การวิจัยและพัฒนาสร้างสรรค์
นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย และ 6) การวิจัยเพ่ือส่งเสริมให้คนไทยเกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ผลการสังเคราะห์ประเด็นวิจัยที่เป็นแนวโน้มและทิศทางการวิจัยของ
คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ ได้ประเด็นวิจัยรวมทั้งสิ้น 416 ประเด็น เป็นงานวิจัยที่มีจุดเน้นด้าน
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การวิจัยเพ่ือปฏิรูปการศึกษากระบวนการเรียนการสอนมากที่สุดจ านวน 121 ประเด็น (ร้อยละ 
29.09) รองลงมาเป็นกลุ่มงานวิจัยที่มีจุดเน้นด้านการวิจัยและพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์
ความรู้จ านวน 78 ประเด็น (ร้อยละ 18.75) และเป็นงานวิจัยทีมีจุดเน้นครอบคลุมหลายด้าน 73 
ประเด็น (ร้อยละ 17.55) ตามล าดับ ผลการสังเคราะห์แนวโน้มและทิศทางทางการวิจัยทางการศึกษา
ในอนาคต ในช่วงปี พ.ศ.2550-2554 การวิจัยของคณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ควรมีลักษณะเป็น
การวิจัยแบบร่วมมือรวมพลังที่มีการประสานความร่วมมือทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ลักษณะของงานวิจัยควรเป็นการวิจัยเชิงบูรณาการ รวมทั้งยังมีความต้องการการวิจัยและ
พัฒนาที่สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์การพัฒนาปรับปรุงการจัดการศึกษา ทั้งนี้ โจทย์วิจัย
หรือประเด็นการวิจัยทางการศึกษาควรมีลักษณะมุ่งเน้นเพ่ือให้สอดคล้องกับจุดเน้นตามนโยบาย/ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 6 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น 
 กาญจนา รัตนธีรวิเชียร และจารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์ (2557) ได้ท าการวิจัย เร่ือง การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  วัตถุประสงค์เพ่ือ
สังเคราะห์กลุ่มงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนของคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2556 และได้ด าเนินการภายใต้โจทย์หรือค าถาม
ของการวิจัย “ปัจจัยและวิธีการใดที่ส่งผลต่อศักยภาพการพัฒนาธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนให้มีความ
ยั่งยืน” ซึ่งได้รวบรวบ คัดเลือก สกัดและวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานการวิจัยที่ได้รับงบประมาณ      
จ านวน 8 เร่ือง ตอบสนองพันธกิจและนโยบายทางด้านงานวิจัยและด้านการบริการวิชาการของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง นักวิจัยเลือกใช้กลุ่ม
ตัวอย่างในการเป็นตัวแทนของข้อมูลเนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจมีความคล้ายคลึงกัน ด้านเทคนิคการสุ่ม
ตัวอย่าง นักวิจัยทั้งหมดเลือกใช้แบบเจาะจง เนื่องจากความคล้ายคลึงและมีความน่าสนใจของปัญหา
ที่เกิดขึ้น ด้านรูปแบบการวิจัยนักวิจัยส่วนใหญ่เลือกใช้แบบมีส่วนร่วมเพราะการมีส่วนร่วมน าไปสู่การ
พ่ึงพาตัวเองของวิสาหกิจชุมชนได้และเป็นการพัฒนานักวิจัยชุมชน ด้านกรอบแนวคิดของงานวิจัย 
ผู้วิจัยทั้งหมดมีกรอบแนวคิดของงานวิจัยที่สังเคราะห์ขึ้นเอง ด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นั กวิจัยอ้างอิง
เอกสารภายในประเทศ คิดเป็นร้อยละ และเอกสารอ้างอิงต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ ด้านเคร่ืองมือที่
ใช้ในงานวิจัย ผู้วิจัยเลือกใช้แบบสัมภาษณ์เนื่องจากเป็นการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลกับกลุ่มชุมชนซึ่งเป็น
ข้อมูลแบบปฐมภูมิ ด้านสถิติที่ใช้ในงานวิจัย นักวิจัยส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้สถิติใช้งานวิจัย เพราะลักษณะ
ของงานวิจัยเป็นเชิงคุณภาพ ด้านการทดสอบสมมติฐาน นักวิจัยทั้งหมดไม่มีการทดสอบสมมติฐาน 
อันเนื่องมากจากส่วนใหญ่ผลที่ได้ยังไม่ได้น าสู่การน าไปใช้จริงในด้านการสังเคราะห์องค์ความรู้หรือข้อ
ค้นพบจากงานวิจัย ปัจจัยด้านกลุ่มและการบริหาร สังเกตว่าภาวะความเป็นผู้น ามีความส าคัญในการ
น าและผลักดันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจและความคงอยู่ของกลุ่ม
สมาชิก ด้านเครือข่ายของวิสาหกิจ เน้นด้านการประสานงานกับหน่วยงานรัฐ กลุ่มวิสาหกิจอ่ืน ๆ และ
กิจกรรมร่วม เพ่ือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในด้านเงินทุน ความช่วยเหลือและความรู้ เป็นต้น ด้านการ
เรียนรู้ ภูมิปัญญาและการพัฒนาสมาชิก มีความส าคัญและบ่งบอกถึงศักยภาพของกลุ่ม แต่จ าเป็นต้อง
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ใช้งบประมาณ ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนด้านการตลาด เป็นหัวใจส าคัญที่จะน าไปสู่ความมั่นคง 
ความเป็นอยู่ของกลุ่ม หากท าการตลาดได้ดีย่อมส่งผลที่ก าไรและภาพลักษณ์ที่จะน ามาซึ่งการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และด้านการจัดการแหล่งเงินทุน ให้ความส าคัญของด้านการผลิต การ
ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ซึ่งส่งผลต่อการลดต้นทุนที่เกิดขึ้นโดยตรง 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
3.1 ขั้นตอนการท าวิจัย 
  3.1.1 แหล่งข้อมูลที่ศึกษา คือ  โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ
แผ่นดิน (แบบปกติ) และงบประมาณกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562  
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระยะ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
          

3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยของข้ันตอนที่ศึกษา  
1) แบบบันทึกข้อมูล โดยเก็บข้อมูลลงในแบบบันทึกข้อมูลตามหัวข้อดังนี้  

- งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุน 
- การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
- ประเภทของโครงการวิจัย 
- ความเชี่ยวชาญของนักวิจัย 
- ผลผลิตของโครงการวิจัย (Output) 

 2) แบบสัมภาษณ์ 
    แบบสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือหาแนวทางการจัดท าแผนที่ทิศทางงานวิจัย

ของมหาวิทยาลัย และหาความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาโจทย์ในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย  เช่น 

ผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายความร่วมมือองค์การบริหารส่วนต าบล ชุมชนในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย 

โดยการสร้างแบบสัมภาษณ์  

 3) จัดเวทีวิพากษ์และยกร่างแผนที่ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย                 

ราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 11 ท่าน  โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 3 ท่าน คณะกรรมการด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ท่าน คณะกรรมการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ท่าน 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  6 ท่าน แสดงเอกสารในภาคผนวก  
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             3.1.3  การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ  

 1)  สร้างแบบบันทึกข้อมูล  เป็นการสร้างแบบบันทึกข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) และงบประมาณกองทุนสนับสนุนการวิจัย

และบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 – 

2562  มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 1.1) ศึกษาโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบ

ปกติ) และงบประมาณกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

 1.2) ก าหนดขอบเขตของข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

งบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) และงบประมาณกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562   

 1.3) สร้างแบบบันทึกข้อมูลงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุน ประกอบด้วยข้อมูล 

- การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

- ประเภทของโครงการวิจัย 

- ความเชี่ยวชาญของนักวิจัย 

- ผลผลิตของโครงการวิจัย (Output) 

 1.4) น าแบบบันทึกข้อมูลที่สร้างเสนอต่อผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือ

ตรวจสอบเนื้อหาความถูกต้อง ในด้านเนื้อหาของการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณท่ีได้รับการอุดหนุน 

 1.5) น าแบบบันทึกข้อมูลให้ผู้เชี่ยวชาญ ประเมินความเหมะสมของแบบบันทึก

ข้อมูล โดยประยุกต์ใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า  5 ช่วงและตรวจให้คะแนน ดังนี้ 

   5 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

    4 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 

   3 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 

   2 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 

    1 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 

 ส าหรับผู้เชี่ยวชาญจ านวน 2 ท่านได้แก่ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ

รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
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 1.6) น าผลของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาระดับคุณภาพของเคร่ืองมือ ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้

เกณฑ์ในการแปลความหมาย 

(บุญชม ศรีสะอาด. 2545 :74) 

    คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

    คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเหมาะอยู่ในระดับมาก 

    คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเหมาะอยู่ในระดับปานกลาง 

    คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเหมาะอยู่ในระดับน้อย 

    คะแนน 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

ผลการประเมินพบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 4.53   

 2) สร้างแบบสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือหาแนวทางการจัดท าแผนที่ทิศทาง

งานวิจัยของมหาวิทยาลัย และหาความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาโจทย์ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย 

เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายความร่วมมือองค์การบริหารส่วนต าบล ชุมชนในพ้ืนที่บริการของ

มหาวิทยาลัย โดยการสร้างแบบสัมภาษณ์  มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

   2.1) ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์วิจัยและ

นวัตกรรมระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

 2.2) ก าหนดขอบเขตของข้อมูลแบบสัมภาษณ์ 

 2.3) สร้างแบบสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้  

 - หน่วยงาน/พ้ืนที่  ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกร่าง  องค์การบริหาร

ส่วนต าบลวัดจันทร์   องค์การเทศบาลเมืองอรัญญิก  เทศบาลต าบลบ้านคลอง  เทศบาลต าบลพลาย

ชุมพล  เทศบาลนครพิษณุโลก  

  - ประเด็นปัญหาความต้องการ 

 2.4) น าแบบสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สร้างเสนอต่อผู้บริหารสถาบันวิจัยและ

พัฒนา เพ่ือตรวจสอบเนื้อหาความถูกต้อง ในด้านเนื้อหาของการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับ

การอุดหนุน 

 2.5) น าแบบสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ผู้เชี่ยวชาญ ประเมินความเหมะสมของ

แบบบันทึกข้อมูล โดยประยุกต์ใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า  5 ช่วงและตรวจให้คะแนน 

ดังนี้ 
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   5 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

    4 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 

   3 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 

   2 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 

    1 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 

 ส าหรับผู้เชี่ยวชาญจ านวน 2 ท่านได้แก่ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ

รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   

 2.6) น าผลของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาระดับคุณภาพของเคร่ืองมือ ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้

เกณฑ์ในการแปลความหมาย 

(บุญชม ศรีสะอาด. 2545 :74) 

   คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

  คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเหมาะอยู่ในระดับมาก 

  คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเหมาะอยู่ในระดับปานกลาง 

  คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเหมาะอยู่ในระดับน้อย 

  คะแนน 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 ผลการประเมินพบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 4.51 

            3.1.4  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
                   การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยแบบบันทึกข้อมูล 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการเก็บข้อมูลจากการจัดประชุม ได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
จากนั้นผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ต่อไป 
 

  3.1.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ตอนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยที่ ได้ รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
งบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) และงบประมาณกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 การวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบบันทึกโดยวิเคราะห์ข้อมูลแยกหัวข้อ ดังนี้  

- งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุน 
- การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
- ประเภทของโครงการวิจัย 
- ความเชี่ยวชาญของนักวิจัย 
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- ผลผลิตของโครงการวิจัย (Output) 
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1)  ศึกษาโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบ
ปกติ) และงบประมาณกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
 2) น าข้อมูลจากโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน 
(แบบปกติ) และงบประมาณกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ลงในแบบบันทึกข้อมูล โดยแยกข้อมูลเป็น
ปีงบประมาณ  
 3) ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการวิจัย  
 

ตอนที่ 2  วิเคราะห์ข้อมูลหาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 
– 2579) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (2560-2579) ยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ  ยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 
2560-2564  โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

  1) ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรมระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
    2) วิเคราะห์ข้อมูลก าหนดข้อมูลเป็นนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ จากยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 - 2579)  

           3) น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาสังเคราะห์เป็นประเด็น/ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
 
 ตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์แล้วน ามาจัดแยกข้อมูลความต้องการ 
ปัญหาโจทย์วิจัย จากข้อมูลพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย และสรุปข้อมูล  โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  1) จัดประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกร่าง  
องค์การบริหารส่วนต าบลวัดจันทร์   องค์การเทศบาลเมืองอรัญญิก  เทศบาลต าบลบ้านคลอง  
เทศบาลต าบลพลายชุมพล  เทศบาลนครพิษณุโลก  
   2) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ข้อเสนอแนะเป็นประเด็นปัญหาความต้องการของ
พ้ืนที่เขตความรับผิดชอบของตนเอง  
  3) สรุปผลการประชุมและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุม 
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      ตอนที่ 4 ถอดบทเรียนและสังเคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร 
เพ่ือสรุปผลที่ได้จากการจัดประชุม และสังเคราะห์ข้อมูลเป็นแผนที่ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้  

    1) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยการ
วิพากษ์และยกร่างแผนที่ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 11 ท่าน  โดย
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 3 ท่าน คณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ท่าน 
คณะกรรมการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ท่าน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 6 ท่าน จากการจัด
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คร้ังที่  14 (3/2561) 
วันศุกร์ที่  21  กันยายน  พ.ศ. 2561  เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี  อาคาร      
ศรีพิบูล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 
 

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึก มาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม

ทางสถิติส าเร็จรูป โดยหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
                    การวิเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน       
(แบบปกติ) และงบประมาณกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 เพ่ือพัฒนาแผนที่ทิศทางการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากแบบบันทึกมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติโดยมีการน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
   ตอนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยที่ ได้ รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
งบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) และงบประมาณกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562  
                    ตอนที่ 2  วิเคราะห์ข้อมูลหาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 
– 2579) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (2560-2579) ยุทธศาสตร์ภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 - 2579) ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2560-2564   
                   ตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์แล้วน ามาจัดแยกข้อมูลความต้องการ 
ปัญหาโจทย์วิจัย จากข้อมูลพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย และสรุปข้อมูล 
                   ตอนที่ 4 ถอดบทเรียนและสังเคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร เพ่ือ
สรุปผลที่ได้จากการจัดประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



21 
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ
แผ่นดิน (แบบปกติ) และงบประมาณกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562   ดังตารางที่ 1 - 6  
 
ตารางที่ 1  เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริหาร
จัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  และแหล่งทุนจากงบประมาณแผ่นดิน           
(แบบปกติ)  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

แหล่งทุน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 (บาท) 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (บาท) 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (บาท) 

งบประมาณจากเงินกองทุน 
 

1,859,500 5,050,000 5,101,475 

งบประมาณแผ่นดิน 11,961,300 10,014,500 3,046,900 

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 13,828,800 15,064,500 8,148,375 

 
 จากตารางที่  1 แสดงให้เห็นว่าเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากเงินงบประมาณกองทุน
สนับสนุนการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และแหล่งทุนจาก
งบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ได้แก่  ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 มีงบประมาณ 13,828,800 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีงบประมาณ  15,064,500  บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีงบประมาณ 8,148,375 บาท 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทของโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 จากเงินงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) 

ประเภทของโครงการวิจัย 
 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 

การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้
ด้านการวิจัยพื้นฐาน 

14 36.84 12 33.33 - - 

ก า ร วิ จั ย เ พ่ื อ ถ่ า ย ท อ ด
เทคโนโลยีด้านการวิจัยและ
พัฒนา 

8 21.05 - - - - 

การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 16 42.11 - - - - 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



22 
 

ด้านการวิจัยประยุกต์ 
วิจัยและนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และ
เปูาหมายของประเทศ 

-  1 2.78 - - 

การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
แก้ปัญหาหรือสร้างความ
เข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน 
ความมั่นคง และคุณภาพ
ชี วิ ต ป ร ะ ช า ช น ต า ม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ 

- - 23 63.89 - - 

การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
ก า ร พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

- - - - 7 100 

รวม 38 100 36 100 7 100 

 
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทของโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 จากเงินงบประมาณกองทุนฯ  

ประเภทของโครงการวิจัย 
 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 

การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้
ด้านการวิจัยพื้นฐาน 

11 37.93 -  - - 

การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน  

10 34.48 7 14.00 3 10.34 

การวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรม
เชิงพาณิชย์/สร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ 

3 10.34 5 10.00 4 13.79 

การวิจัยเพื่อส่งเสริมนักวิจัย
รุ่นใหม่ 

5 17.24 12 24.00 7 24.13 

การวิจัยพัฒนางานวิจัยตาม
แ ผ น บู รณ า ก า ร เ พ่ื อ ก า ร

- - 26 52.00 15 51.74 
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พัฒนาท้องถิ่น 
รวม 29 100 50 100 29 100 

 
           จากตารางที่ 2 และ 3  แสดงให้เห็นว่า ประเภทของโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรร จากเงิน
งบประมาณกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
และแหล่งทุนจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 – 2562  มี 9 
ประเภท ได้แก่  1. การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยพ้ืนฐาน 2. การวิจัยเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการวิจัยและพัฒนา 3. การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยประยุกต์วิจัยและ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศ 4. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
แก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตาม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ  5. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  6.การวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  7. การวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์/สร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ  8. การวิจัยเพ่ือส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 9.การวิจัยพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 จากเงินงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) 

การน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ร้อยละ  ̅ ร้อยละ  ̅ ร้อยละ  ̅ 
ด้านวิชาการ 34.28 1.71 22.09 1.11 8.33 0.41 
ด้ าน เศรษฐกิ จ /พาณิชย์ /
อุตสาหกรรม 

20.00 1.00 6.98 0.35 22.22 1.11 

ด้านสังคม/ชุมชน 44.29 2.21 70.93 3.55 69.45 3.47 
ด้านนโยบาย 1.43 0.07 - - - - 

รวม 100 1.25 100 1.67 100 1.66 

 
           จากตารางที่ 4  แสดงให้เห็นว่าการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โครงการวิจัยที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 จากเงินงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) 
แยกตามปีงบประมาณ ได้แก่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้านวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 34.28 ด้าน
เศรษฐกิจ/พาณิชย์/อุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ  20.00 ด้านสังคม/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 44.29  
ด้านนโยบาย คิดเป็นร้อยละ 1.43 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้านวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 22.09 ด้าน
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เศรษฐกิจ/พาณิชย์/อุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 6.98 ด้านสังคม/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 70.93 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ด้านวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 8.33 ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์/อุตสาหกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 22.22 ด้านสังคม/ชุมชน 69.45 
 
ตารางท่ี 5  ความเชี่ยวชาญของนักวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 
2562 จากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) และจากเงินงบประมาณกองทุนฯ 

ความเชี่ยวชาญของนักวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ร้อยละ  ̅ ร้อยละ  ̅ ร้อยละ  ̅ 
ด้านการศึกษา 10.61 0.53 12.22 0.61 5.88 0.29 
ด้านวิทยาการจัดการ 9.09 0.45 10.00 0.50 5.88 0.29 
ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี 

43.93 2.20 34.44 1.72 47.06 2.35 

ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15.15 0.76 17.79 0.89 14.71 0.74 
ด้านเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร 

10.61 0.53 11.11 0.56 20.59 1.03 

ด้ า น ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ 

10.61 0.53 14.44 0.72 5.88 0.29 

รวม 100 0.83 100 0.83 100 0.83 

 
            จากตารางที่ 5  แสดงให้เห็นว่าความเชี่ยวชาญของนักวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2562 จากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) และจากเงินงบประมาณ
กองทุนฯ แยกตามปีงบประมาณ ได้แก่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้านการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
10.61 ด้านวิทยาการจัดการ คิดเป็นร้อยละ 9.09 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 
43.93 ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 15.15 ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คิด
เป็นร้อยละ 10.61 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 10.61   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ด้านการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 12.22 ด้านวิทยาการจัดการ  คิด
เป็นร้อยละ 10.00 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 34.44 ด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 17.79 ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คิดเป็นร้อยละ 11.11    
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 14.44    

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ด้านการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 5.88 ด้านวิทยาการจัดการ  คิด
เป็นร้อยละ 5.88 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 47.06 ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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คิดเป็นร้อยละ 14.71  ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คิดเป็นร้อยละ 20.59    ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 5.88    
 
ตารางท่ี 6 ผลผลิตของโครงการวิจัย (Output) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 – 2562 จากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) และจากเงินงบประมาณกองทุนฯ 

ผลผลิตของโครงการวิจัย 
(Output) 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ร้อยละ  ̅ ร้อยละ  ̅ ร้อยละ  ̅ 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ 17.14 0.86 11.05 0.55 4.16 0.21 
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
ระดับอุตสาหกรรม 

20.00 1.00 6.98 0.35 22.22 1.11 

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
ระดับสังคม/ชุมชน 

44.29 2.21 70.93 3.55 69.44 3.47 

นโยบายเชิงสาธารณะ 1.43 0.07 - - - - 
ผ ล ง า น ตี พิ ม พ์ ว า ร ส า ร
ระดับชาติ/นานาชิติ 

17.14 0.86 11.05 0.55 4.16 0.21 

รวม 100 1.00 100 1.25 100 1.25 

 
            จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่า ผลผลิตของโครงการวิจัย (Output) ที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณ  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 จากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) และจาก

เงินงบประมาณกองทุนฯ แยกตามปีงบประมาณ ได้แก่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การถ่ายทอดองค์

ความรู้ คิดเป็นร้อยละ 17.14 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 20.00 ต้นแบบ

ผลิตภัณฑ์ระดับสังคม/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 44.29 นโยบายเชิงสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 1.43   

ผลงานตีพิมพ์วารสารระดับชาติ/นานาชิติ คิดเป็นร้อยละ 17.14    

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การถ่ายทอดองค์ความรู้ คิดเป็นร้อยละ 11.05  ต้นแบบผลิตภัณฑ์

ระดับอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 6.98 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ระดับสังคม/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 70.93  

ผลงานตีพิมพ์วารสารระดับชาติ/นานาชิติ คิดเป็นร้อยละ 11.05    

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การถ่ายทอดองค์ความรู้ คิดเป็นร้อยละ 4.16 ต้นแบบผลิตภัณฑ์

ระดับสังคม/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 3.47  ผลงานตีพิมพ์วารสารระดับชาติ/นานาชิติ คิดเป็นร้อยละ 

0.21    
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ตอนที่ 2  ผลวิเคราะห์ข้อมูลหาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (2560-2579)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
ยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2560-2564   
 
ตารางที่ 7  ข้อมูลความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์การ
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (2560-2579) ยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2560-2564   

ล าดับ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ประเด็น/ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) - มั่นคง 
- การแข่งขัน 
- ศักยภาพคน 
- ความเสมอภาคและเท่าเทียม 
- คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
- บริหารจัดการภาครัฐ 

2 ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  
ระยะ 20 ปี   

- ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
- พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
- องค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ 
- โครงสร้างพ้ืนฐานบุคลากรและ
ระบบวิจัยนวัตกรรม 

3 ยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี - อุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะและ 
อาหารปลอดภัยโดยเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ 
-การท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูงบน
ฐาน 
นิเวศน์และประวัติศาสตร์ 
ยกระดับโครงข่ายการขนส่งคมนาคม
และ 
ระบบโลจิสติกส์จากสี่แยกอินโดจีนสู่ 
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- ภูมิภาคอาเซียนและการค้าอาเซียน 
- ฟ้ืนฟูและจัดการใช้ประโยชน์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และ
เศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 
-พัฒนาความม่ันคงและ 
คุณภาพชีวิตแบบบูรณาการและ
หลากหลายมิติ 

4 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  
 

- การพัฒนาท้องถิ่น 
- การผลิตและพัฒนาครู 
- การยกระดับคุณภาพการศึกษา   
- การพัฒนาระบบริหารจัดการ  

5 ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
พ.ศ. 2560-2564 

คลัสเตอร์เปูาหมาย 
- วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- เกษตร/อาหาร/สุขภาพ 
- ครู / มนุษย-สังคม 
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ 
การบริหารจัดการ   

 
        จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (2560-2579) ยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง 1 
ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2560-2564   
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์แล้วน ามาจัดแยกข้อมูลความต้องการ ปัญหา
โจทย์วิจัย จากข้อมูลพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย และสรุปข้อมูล 
                   
ตารางที่ 8 ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือหาแนวทางการจัดท าแผนที่ทิศทางงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย และหาความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาโจทย์ในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย เช่น 
ผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายความร่วมมือองค์การบริหารส่วนต าบล ชุมชนในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย 

ล าดับ หน่วยงาน/พื้นที่ ประเด็นปัญหาความต้องการ 

1 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกร่าง - สารเคมีในการเกษตร 
- สิ่งแวดล้อม 

2 องค์การบริหารส่วนต าบลวัดจันทร์ - สิ่งแวดล้อม 
- สุขภาพ อนามัย 

3 องค์การเทศบาลเมืองอรัญญิก - อาหารปลอดภัย 
- สุขภาพ อนามัย 

4 เทศบาลต าบลบ้านคลอง - ปัญหาการจราจร 
- สุขภาพ อนามัย  
- สิ่งแวดล้อม 

5 เทศบาลต าบลพลายชุมพล -  ขยะ 
- ปัญหาความแออัดของที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่
ชุมชน 
- สิ่งแวดล้อม 
- สุขภาพ อนามัย 
- อาหารปลอดภัย 

6 เทศบาลนครพิษณุโลก - ขยะ 
- สิ่งแวดล้อม 
- ปัญหาการจราจร 
- อาหารปลอดภัย 
- การบริหารจัดการ 

 
  จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือหาแนวทางการจัดท าแผนที่
ทิศทางงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และหาความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาโจทย์ในพ้ืนที่บริการของ
มหาวิทยาลัย เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายความร่วมมือองค์การบริหารส่วนต าบล ชุมชนในพ้ืนที่
บริการของมหาวิทยาลัย 6 พ้ืนที่ในจังหวัดพิษณุโลก  ได้แก่  สารเคมีในการเกษตร  สิ่งแวดล้อม
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สุขภาพ อนามัย  อาหารปลอดภัย  ปัญหาการจราจร  ขยะ ปัญหาความแออัดของที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่
ชุมชน  การบริหารจัดการ 
 
ตอนที่ 4 ถอดบทเรียนและสังเคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร เพื่อสรุปผลที่ได้จาก
การจัดประชุม 

ผลการถอดบทเรียนและสังเคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ที่ได้จากการจัด
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คร้ังที่  14 (3/2561) 
วันศุกร์ที่  21  กันยายน  พ.ศ. 2561  เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี  อาคาร      
ศรีพิบูล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)  โดยรวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาจาก
ชุมชนและท้องถิ่น เครือข่ายความร่วมมือองค์การบริหารส่วนต าบล ชุมชนในพ้ืนที่บริการของ
มหาวิทยาลัย  และได้เชิญคณะผู้บริหารและคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมวิพากษ์ร่าง
กรอบทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีจ านวนทั้งสิ้น  11 ท่าน  โดยเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 3 ท่าน คณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ท่าน 
คณะกรรมการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ท่าน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  6 ท่าน  มี
รายละเอียด ดังนี้  

1. การวิจัยในอนาคต ถ้าลงแต่แนวดิ่งจะเป็นปัญหาเพราะไม่ได้บูรณาการ ควรมีการเชื่อมโยง

ตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพ่ือให้เกิดการบูรณาการสามารถน าไปสู่นวัตกรรมได้

เชื่อมโยงในหลายศาสตร์ เพ่ือสร้างความเข้าใจ  

2. ควรมีความเชื่อมโยงระหว่างคณะกับพ้ืนที่อ าเภอ ศึกษาประเมินสภาพองค์ความรู้ เพ่ือดูว่า

เพียงพอต่อการพัฒนาสู่นวัตกรรมองค์ความรู้หรือไม่ จะท าให้เห็นสิ่งที่บกพร่อง หรือช่องว่าง เมื่อ

วิเคราะห์ปัญหาแล้ว จะรู้ได้ว่าโจทย์ที่ต้องท ากับพ้ืนที่คือประเด็นอะไร โดยเร่ิมพ้ืนที่เปูาหมายก่อน 

และจะเป็นโครงสร้างฐานข้อมูลต่อไป และเมื่อมีเส้นเชื่อมโยงจะเกิด Mapping ที่สมบูรณ์ เชื่อมโยง

แบบบูรณการได้ 
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การยกระดับคุณภาพการศึกษา   

 

ครู / มนุษย-สังคม เกษตร/อาหาร/สุขภาพ วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ 

การบริหารจัดการ   

ทิศทางการวิจัย 
1. การพฒันาศกัยภาพครูในทุกมิต ิ
2. การยกระดับการศกึษา ผลิตและพัฒนาครู
ไทย ปลูกจิตส านึกให้ครนูึกรกับ้านเกิด 
3. การพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการเชิงพืน้ที ่ 
4. ส่งเสรมิสวัสดกิารและการพัฒนาอาชีพ 
5. อนรุักษ์ฟืน้ฟูภาษาทอ้งถิน่ 
6. พัฒนาและบูรณาการบริหารจัดการสังคมให้
เป็นเมอืงน่าอยู่     
7. พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ในชมุชน 
 

ทิศทางการวิจัย 
1. พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
2. พัฒนาองค์ความรู้เกษตรกร 
3. การบูรณาการเกษตรสมัยใหม่
และอาหารสู่นวัตกรรมและต่อยอด
เชิงพาณิชย์  
4. การพัฒนาและบูรณาการ
ยกระดับสุขภาพ และคุณภาพชีวิต
ทุกช่วงวัย  
5. อาหารปลอดภัย  

ทิศทางการวิจัย 
1. พัฒนาและการบูรณาการภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมทอ้งถิน่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมและภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
4. พัฒนาสนิค้าผลิตภัณฑ์และของทีร่ะลกึ
ชุมชนสูเ่ชิงพาณิชย์    

5. พัฒนากระบวนการสร้างเครอืข่ายความ
ร่วมมือกับพื้นที ่
6. สมุนไพรจากภูมิปัญญา  

ทิศทางการวิจัย 
1. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทกุมิติ
สู่เศรษฐกิจ การค้าโดยใช้นวตักรรม และ
เทคโนโลยีดิจทิัล 
2. พัฒนาระบบโลจิสตกิส์และการขนส่งทางราง 
3. พัฒนาและฟื้นฟู บูรณาการความหลากหลาย
ทางชีวภาพบนฐานทรัพยากรธรรมชาต ิ    
4. บูรณาการระบบบริหารจัดการดา้นการ
ท่องเที่ยว 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ า การ
เปลี่ยนแปลง สภาพภูมอิากาศ และสิง่แวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

คลัสเตอร์เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ราชภัฏ 20 ปี 
 

มั่นคง การแข่งขัน ศักยภาพคน 
ความเสมอภาค

และเท่าเทียม 
คุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

บริหารจัดการ

ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 
ระยะ 20 ปี 

 

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม องค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ โครงสร้างพ้ืนฐานบุคลากรและระบบวิจัยนวัตกรรม 

แผนที่ทิศทางการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม (Research Mapping) 

ยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง 1 
ระยะ 20 ปี 

อุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะและ 
อาหารปลอดภัยโดยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

การท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสงูบนฐาน 
นิเวศน์และประวัติศาสตร ์

 

ยกระดับโครงข่ายการขนส่งคมนาคมและ 
ระบบโลจิสติกส์จากสี่แยกอินโดจีนสู่ 
ภูมิภาคอาเซียนและการค้าอาเซียน 

ฟื้นฟูและจัดการใชป้ระโยชน์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และเศรษฐกิจดิจิทัล 
เพื่อขีดความสามารถในการแขง่ขัน 

พัฒนาความมั่นคงและ 
คุณภาพชีวติแบบบูรณาการและหลากหลายมติิ 

การพัฒนาระบบริหารจัดการ   การพัฒนาท้องถิ่น 
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน

การผลิตและพัฒนาครู 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                   ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
งบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) และงบประมาณกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 เพ่ือพัฒนาแผนที่ทิศ
ทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีวิธีการด าเนินงานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล
ดังต่อไปนี้ 
           1. การวิเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ
แผ่นดิน (แบบปกติ ) และงบประมาณกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562  
                    2.  วิเคราะห์ข้อมูลหาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (2560-2579) ยุทธศาสตร์ภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 - 2579) ยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2560-2564   
                   3. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์แล้วน ามาจัดแยกข้อมูลความต้องการ ปัญหา
โจทย์วิจัย จากข้อมูลพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย และสรุปข้อมูล 
                   4. ถอดบทเรียนและสังเคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร เพ่ือสรุปผลที่
ได้จากการจัดประชุม 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
                   จากการสังเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ

แผ่นดิน  (แบบปกติ) และงบประมาณกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ข้อมูลหาความสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี 

(2560-2579) ยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี  ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ

พัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2560-

2564  ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์แล้วน ามาจัดแยกข้อมูลความต้องการ ปัญหาโจทย์วิจัย จากข้อมูล

พ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย และสรุปข้อมูลจากการถอดบทเรียนและสังเคราะห์ข้อเสนอแนะของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร เพ่ือสรุปผลที่ได้จากการจัดประชุม แยกตามประเภทคลัสเตอร์เปูาหมาย  

ได้แก่  
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ล าดับ คลัสเตอร์เป้าหมาย ทิศทางการวิจัย 
 

1 วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

1. พัฒนาและการบูรณาการภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
4. พัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกชุมชนสู่เชิง
พาณิชย์    
5. พัฒนากระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
พ้ืนที่ 
6. สมุนไพรจากภูมิปัญญา  

2 เกษตร/อาหาร/สุขภาพ 
 

1. พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
2. พัฒนาองค์ความรู้เกษตรกร 
3. การบูรณาการเกษตรสมัยใหม่และอาหารสู่
นวัตกรรมและต่อยอดเชิงพาณิชย์  
4. การพัฒนาและบูรณาการยกระดับสุขภาพ และ
คุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย  
5. อาหารปลอดภัย  

3 ครู / มนุษย-สังคม 
 

1. การพัฒนาศักยภาพครูในทุกมิติ 
2. การยกระดับการศึกษา ผลิตและพัฒนาครูไทย ปลูก
จิตส านึกให้ครูนึกรักบ้านเกิด 
3. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณา
การเชิงพื้นที่  
4. ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาอาชีพ 
5. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูภาษาท้องถิ่น 
6. พัฒนาและบูรณาการบริหารจัดการสังคมให้เป็น
เมืองน่าอยู่     
7. พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
 

4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ 
การบริหารจัดการ   

1. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทุกมิติสู่
เศรษฐกิจ การค้าโดยใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยี
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 ดิจิทัล 
2. พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการขนส่งทางราง 
3. พัฒนาและฟ้ืนฟู บูรณาการความหลากหลายทาง
ชีวภาพบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ     
4. บูรณาการระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ า การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม 

 
 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
  จากการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแผนที่ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

อภิปรายผลได้ดังนี้  
           5.2.1 ผลของการสังเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ
แผ่นดิน (แบบปกติ ) และงบประมาณกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562  ได้แก่ 

ด้านงบประมาณ พบว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณกองทุนสนับสนุนการ

วิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และแหล่งทุนจากงบประมาณ

แผ่นดิน (แบบปกติ) ได้รับจัดสรรลดลง ส่วนงบประมาณกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริหารจัดการ

งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้รับจัดสรรเพิ่มมากข้ึน   

ด้านประเภทโครงการวิจัย พบว่า ประเภทของโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรร จากเงิน

งบประมาณกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

และแหล่งทุนจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 – 2562  มี 9 

ประเภท ดังนี้ 1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยพื้นฐาน 2. การวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

ด้านการวิจัยและพัฒนา 3. การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยประยุกต์วิจัยและนวัตกรรมใน

อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศ 4. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้าง

ความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ  

5. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  6.การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอน  7. การวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์/สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  8. การวิจัยเพ่ือ

ส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 9.การวิจัยพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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             ด้านการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 จากเงินงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) พบว่า  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 มีการน าไปใช้ประโยชน์ด้านสังคม/ชุมชน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.29 รองลงมาคือ 
ด้านวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 34.28  ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์/อุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ  20.00 
ด้าน ด้านนโยบาย คิดเป็นร้อยละ 1.43 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการน าไปใช้ประโยชน์ด้านสังคม/
ชุมชน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.93  รองลงมาคือ ด้านวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 22.09 ด้าน
เศรษฐกิจ/พาณิชย์/อุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 6.98 และปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 มีการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านสังคม/ชุมชน 69.45  มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์/
อุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 22.22 ด้านวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 8.33 ตามล าดับ 
 
            ด้านความเชี่ยวชาญของนักวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ .ศ.2560 
– 2562 จากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) และจากเงินงบประมาณกองทุนฯ พบว่า ความ
เชี่ยวชาญของนักวิจัยแยกตามปีงบประมาณ ดังนี้  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.93  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.44 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.06  
 

  ด้านผลผลิตของโครงการวิจัย (Output) พบว่า โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ตั้งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 จากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) และจากเงินงบประมาณ

กองทุนฯ มีผลผลิตดังนี้  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ระดับสังคม/ชุมชน มากที่สุด  

คิดเป็นร้อยละ 44.29  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ระดับสังคม/ชุมชนมากที่สุด คิด

เป็นร้อยละ 70.93 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การถ่ายทอดองค์ความรู้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

4.16  

             5.2.2 ผลของการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลหาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (2560-2579) ยุทธศาสตร์
ภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2560-2564  พบว่า ประเด็นความ
สอดคล้อง ได้แก่ ด้านการแข่งขัน  ศักยภาพคน  คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการ
ภาครัฐ  ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  องค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ 
 
              5.2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์แล้วน ามาจัดแยกข้อมูลความต้องการ 
ปัญหาโจทย์วิจัย จากข้อมูลพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย และสรุปข้อมูล  พบว่า ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



35 
 

ส่วนเสียเพ่ือหาแนวทางการจัดท าแผนที่ทิศทางงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และหาความต้องการที่จะ
แก้ไขปัญหาโจทย์ในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายความร่วมมือองค์การ
บริหารส่วนต าบล ชุมชนในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย 6 พ้ืนที่ในจังหวัดพิษณุโลก  ได้แก่  สารเคมี
ในการเกษตร  สิ่งแวดล้อมสุขภาพ อนามัย  อาหารปลอดภัย  ปัญหาการจราจร  ขยะ ปัญหาความ
แออัดของที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ชุมชน  การบริหารจัดการ 
 

   5.2.4 การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร เพ่ือสรุปผล

ที่ได้จากการจัดประชุม พบว่า  1. การวิจัยในอนาคต ถ้าลงแต่แนวดิ่งจะเป็นปัญหาเพราะไม่ได้บูรณา

การ ควรมีการเชื่อมโยงตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพ่ือให้เกิดการบูรณาการสามารถ

น าไปสู่นวัตกรรมได้เชื่อมโยงในหลายศาสตร์ เพ่ือสร้างความเข้าใจ  2. ควรมีความเชื่อมโยงระหว่าง

คณะกับพ้ืนที่อ าเภอ ศึกษาประเมินสภาพองค์ความรู้ เพ่ือดูว่าเพียงพอต่อการพัฒนาสู่นวัตกรรมองค์

ความรู้หรือไม่ จะท าให้เห็นสิ่งที่บกพร่อง หรือช่องว่าง เมื่อวิเคราะห์ปัญหาแล้ว จะรู้ได้ว่าโจทย์ที่ต้อง

ท ากับพ้ืนที่คือประเด็นอะไร โดยเริ่มพ้ืนที่เปูาหมายก่อน และจะเป็นโครงสร้างฐานข้อมูลต่อไป และ

เมื่อมีเส้นเชื่อมโยงจะเกิด Mapping ที่สมบูรณ์ เชื่อมโยงแบบบูรณการได้ 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

การน าผลงานวิจัยที่พบไปใช้ประโยชน์  
5.3.1 ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยสามารถน าไปพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัย 
5.3.2  แผนที่ทิศทางการวิจัย (research mapping) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สามารถเป็นแนวทางให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีกรอบทิศทางในการคิดโจทย์วิจัยเพ่ือเสนอขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยทุกแหล่งทุน 

5.3.2  กรอบทิศทางการวิจัยน าไปพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้ 
 
5.4 การเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

5.4.1 เพ่ิมเติมข้อมูลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงพ้ืนที่ 
5.4.2 เก็บข้อมูลจากชุมชนที่ด าเนินการวิจัยเพื่อน ามาวิเคราะห์  และสังเคราะห์และพัฒนา

ต่อยอดงานวิจัยต่อไป 
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