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การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของบุคลากร ศึกษา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของบุคลากร และศึกษางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของบุคลากรสังเคราะห์ข้อมูลของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พิบูล สงครามประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 ซึ่งเป็นการรวบรวม คัดสรรและ
สังเคราะห์ ประจาปี พ.ศ. 2558 – 2561 ของทั้ง 7 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี คณะวิ ท ยาการจั ด การ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น จานวนทั้งสิ้น 135 โครงการ
การน าผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวบข้อมูล ได้แก่แบบบันทึกข้อมูล
ฐานข้อมูลงานวิจัยของระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) ได้แก่ โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการหาค่า ร้อยละ โดยจาแนกการนาไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ และการใช้ประโยชน์เชิง สังคม
ผลการวิจัยพบว่า 1 ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการวิจัยส่วนใหญ่มีผลการนาไปใช้ประโยชน์
เชิงวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 78.57 รองลงมามีผลการนาไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม คิดเป็นร้อยละ 72.56
มีผลการนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ 35.71 และมีผลการนาไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย
คิดเป็นร้อยละ 21.43
2 ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการวิจัย ส่วนใหญ่มีผลการนาไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 70.27 รองลงมามี ผ ลการน าไปใช้ ป ระโยชน์ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 35.14
มีผลการนาไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม คิดเป็นร้อยละ 32.43 และผลการนาไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย
คิดเป็นร้อยละ 13.51
3 ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการวิจัยส่วนใหญ่มีผลการนาไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
คิดเป็นร้อยละ 55.26 รองลงมามีผลการนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ 31.58 และมี
ผลการนาไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม คิดเป็นร้อยละ 23.68
4 ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการวิจัยส่วนใหญ่มีผลการนาไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
คิดเป็นร้อยละ 47.22 รองลงมามีผลการนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ
มีผลการนาไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม คิดเป็นร้อยละ 16.67
(ก)
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ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา สาหรับข้อมูล ข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง
การวิ เ คราะห์ ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากผลงานวิ จั ยของบุ ค ลากร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 รวมทั้งขอขอบพระคุณกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ให้งบประมาณในการสนับสนุนการวิจัยสถาบันในครั้งนี้ ทาให้งานวิจัยสาเร็จ
ลุ ล่ ว งตามวั ต ถุป ระสงค์ ด้ ว ยดี ขอบคุ ณ ครอบครั ว และเพื่ อ นร่ ว มงานที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งช่ ว ยเหลื อ
สนับสนุนและให้กาลังใจด้วยดีเสมอมา
ความดีทั้งหมดของงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่ คุณพ่อ คุณแม่ ครู อาจารย์ อันเป็นที่รัก
และเคารพสูงสุดของผู้วิจัย
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1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สาคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดาเนินการตามพันธกิจอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็ จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์สู่การนาไปใช้จากการเปรียบเทียบจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาที่นามาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นหน่วยหลักในการสนับสนุน
งบประมาณวิจั ยและงานสร้ างสรรค์ให้ แก่บุคลากรในมหาวิทยาลั ย ที่เป็นไปตามระบบและกลไก
ในการดาเนินงาน เพื่อสร้างศักยภาพการทาวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ เพื่อให้ บรรลุ เป้ าหมายตามแผนด้านการวิจัย และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
รวมทั้งมีระบบและกลไกในการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สนับสนุนงานเผยแพร่
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการนาไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัย
หรื องานสร้ างสรรค์ในเชิง การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ การใช้ประโยชน์นโยบาย การใช้ประโยชน์
เชิ ง สาธารณะ/สั ง คม และการใช้ ป ระโยชน์ เ ชิ ง พาณิช ย์ ทั้ ง นี้ มี ระบบและกลไกรวบรวม คั ด สรร
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้การนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีระบบการติดตามการนาเสนอผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม
งานวิ จั ยหรื องานสร้ างสรรค์ ที่ น าไปใช้ ประโยชน์ หมายถึ ง งานวิ จั ยหรื องานสร้ างสรรค์
ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ ตามวัตถุ ประสงค์ ที่ระบุไว้โครงการ โครงการวิจั ย และรายงานการวิ จั ย
อย่ างถูกต้อง สามารถน าไปสู่ การแก้ปั ญหาได้ อย่ างเป็ นรู ปธรรม มี ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนาไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์
ได้ จ ริ งอย่ างชั ดเจน ตามวั ตถุ ป ระสงค์ และ/หรื อ ได้ รั บการรั บรองการใช้ ประโยชน์ จากหน่ วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้ อง โดยมี หลั กฐานเชิ งประจั กษ์ หรื อการรั บรอง/การตรวจรั บงานโดยหน่ ว ยงานภายนอก
สถานศึกษา
จากปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูล สงคราม ได้จัดสรร
งบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) จานวน 135 โครงการ ในวงเงิน
ทั้งสิ้น 40,045,100 บาท ทั้งนี้ การสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ การติดตามการ
น าผลงานวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งยั ง เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการผลั ก ดั น กลไกการผลิ ต
ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้มีประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้น แต่ด้วยระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามยังไม่มี
(ข)
1

การวิเคราะห์ ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยอย่างเป็นระบบเท่าที่ควร ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสาคัญจึงได้จัดทาโครงการวิจัยเพื่อเป็นการวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการวิ จัยที่
ได้รับทุนสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อเป็นการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

2558
2559
2560

26 โครงการ

7,850,000

36 โครงการ

10,309,600

37 โครงการ

11,871,300

36 โครงการ

10,014,500
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รายงานภาพรวมสถานะโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 – 2561
โครงการที่ได้รับการจัดสรร
วงเงินที่ได้รับการจัดสรร
ปีงบประมาณ
(โครงการ)
(บาท)

รวม

135 โครงการ

40,045,100

1.2 ปัญหาการวิจัย
ไม่มีข้อมูลสาหรับประกอบการตัดสินใจในการดาเนินงานรับทุนอุดหนุนงานวิจัยให้แก่ผู้บริหาร

1.3 คาถามในการวิจัย
ไม่มีการวิเคราะห์ผลงานวิจัยเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561
1.4 วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่ อ วิ เ คราะห์ ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากผลงานวิ จั ย ของบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พิบูลสงครามประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561
2) เพื่ อศึก ษางานวิจั ย หรื อ งานสร้ างสรรค์ก ารใช้ป ระโยชน์จ ากผลงานวิจั ย ของบุ คลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561

(ข)
2

1.5 ขอบเขตการวิจัย
1) แหล่ งข้อมูล ได้แก่ โครงการวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ที่ดาเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 – 2561
2) ระยะเวลา ได้แก่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561
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1.6 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1) การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย หมายถึง การนาไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน
โครงการ/โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถนาไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
รูปธรรมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการนาไปใช้ จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้
จริงตามวัตถุประสงค์ และได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ หมายถึง พิจารณาจากการอ้างอิงผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ โดยไม่นับการตีพิมพ์วารสารวิชาการ ได้รับหนังสือเรียนเชิญเป็นวิทยากรเพื่อ
ให้ความรู้ในกรอบของผลงานวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ โดยการอ้างอิงผลงานวิจัย หมายถึง ผลงานที่มี
คุณ ค่ า หรื อ เป็ น ที่ ย อมรั บ ในวงวิ ช าการ ย่ อ มต้ อ งมี บุ ค คลหรื อ นั ก วิ ช าการอื่ น น าผลงานไปอ้ า งอิ ง
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในเชิงปริมาณด้วยจานวนและความถี่ในการอ้างอิง การอ้างอิง 4 ประเภท คือ
2.1) การอ้างอิงในวารสารใน/หรือต่างประเทศ (ซึ่งปัจจุบนั มีหน่วยบริการตรวจสอบการอ้างอิงได้)
2.2) การนาไปอ้างอิงในการจัดทาหนังสือ หรือรายงานของหน่วยงานระดับกรม
2.3) การนาไปอ้างอิงของหน่วยงานในระดับรัฐวิสาหกิจ 48 หน่วยงาน
2.4) การอ้างอิงโดยบริษัทมหาชน
3) การใช้ประโยชน์ นโยบาย หมายถึง การนาองค์ความรู้ที่ได้ จากการวิจัยไปใช้เป็ นข้อมู ล
ในการก าหนดนโยบายยุ ท ธศาสตร์ ต่ า ง ๆ และน าไปด าเนิ น การให้ เ ป็ น รู ป ธรรมในทางปฏิ บั ติ
ผ่านโครงสร้ างของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา แก้ปัญหา ปรับปรุง ปฏิรูป ซึ่งจะเป็น การ
พัฒนาภาคส่วนต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง
4) การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ/สังคม หมายถึง การนาองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้เพื่อ
พัฒนา แก้ไขหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับชุมชน และ
ก่อให้เกิดการสร้างการเรียนรู้ให้กับคนในสังคมได้อย่างแท้จริง
5) การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมายถึง การเน้นให้เห็นการใช้งานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม
ในเชิ ง พาณิ ช ย์ เพื่ อ พั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม ซึ่ ง เป็ น กลไกส าคั ญ ในการพั ฒ นา
ภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งผลได้จากการวิจัย
สามารถนาไปประกอบการตัดสินใจในเรื่องหนึ่งๆได้

(ข)
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6. การวิเคราะห์งานวิจัย หรือการบูรณาการงานวิจัย (Research Integration) หมายถึง
ไว้ว่าการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพยายามที่จะค้นหาความสอดคล้องและพิจารณา
ความเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต่างของผลการศึกษาที่คล้ายกัน โดยจุดประสงค์ของการสังเคราะห์
การวิจัยคือพยายามที่จะบูรณาการงานวิจัยให้สามารถที่จะสรุปอ้างอิงได้
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1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถนาผลการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบู ล สงคราม เป็ น ข้อมูล พื้น ฐานในการผลั กดันกลไกในการผลิ ตผลงานวิจัยของมหาวิทยาลั ย
ให้มีประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์

(ข)
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 แนวทางสนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ)
2.2 ระบบและกลไกสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.3 การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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2.1 แนวทางสนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ)
แนวทางการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
1) แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัย
แห่งชาติ (คอบช.) จะสนับสนุนการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยที่ แนบท้ายประกาศนี้ และผลการวิจัยที่
ได้ต้ องมี เป้ า หมายของผลผลิ ตและผลลั พ ธ์ที่ เป็ นรู ปธรรม สามารถน าไปใช้ป ระโยชน์ ได้ จ ริ ง
(เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมและ ชุมชน เชิงนโยบาย และเชิงวิชาการ) ทั้งนี้ คอบช. จะให้ความสาคัญใน
ด้านการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมและชุมชน เป็นหลัก โดยมีตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุ
เป้าหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ในด้านความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิง
ปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน ตลอดจน มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนที่จะนาผลผลิตจากงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ โดยตรงจากผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย ทั้งนี้
คอบช. จะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการวิจัยเป็นรายปี สาหรับโครงการที่มีระยะเวลาดาเนินการ
วิจัยมากกว่า 1 ปี จะพิจารณาถึงผลสาเร็จในปีที่ได้รับทุนก่อนที่จะให้ การสนับสนุน
2) กรอบการวิจัย
2.1) ข้าว
2.2) มันสาปะหลัง
2.3) ยางพารา
2.4) โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2.5) การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
2.6) การแพทย์และสาธารณสุข
2.7) วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
2.8) อ้อยและน้าตาล
2.9) ปาล์มน้ามัน
2.10) พลาสติกชีวภาพ
(ข)
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2.11) สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
2.12) อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสาหรับผู้บริโภค 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) การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
2.21) มนุษยศาสตร์
2.22) เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านวัสดุนาโน
2.23) พลังงานทดแทน (ความร่วมมือระหว่างไทย-ต่างประเทศ)
2.24) ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ
2.25) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2.26) ผลกระทบการใช้แร่ใยหิน และศึกษาวัสดุทดแทน

แนวทางการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
1) กรอบการวิจัย
1.1) แผนงานส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การวิ จั ย ที่ มุ่ ง เป้ า ตอบสนองความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศจานวน 21 กลุ่มเรื่อง
1.1.1) ข้าว
1.1.2) มันสาปะหลัง
1.1.3) ยางพารา
1.1.4) อ้อยและน้าตาล
1.1.5) ปาล์มน้ามัน
1.1.6) พืชสวน/พืชไร
1.1.7) สัตว์เศรษฐกิจ
1.1.8) พลาสติกชีวภาพ
1.1.9) สมุนไพรไทย อาหารเสริม และสปา

(ข)
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แนวทางการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
1) ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน
1.1) ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1.2) ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติ
1.3) ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ
1.3.1) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อ
หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง
1.3.2) การลดความเหลื่อมล้า
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
เป็นโครงการวิจัยที่เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อการนาไปใช้ข้อมูลให้
เกิดประโยชน์สู่การจัดการตนเอง โดยมีลักษณะดังนี้ การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นตามแนวพระราชดาริ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หรือการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร
2) ลักษณะข้อเสนอโครงการวิจัย
2.1) ข้ อ เสนอโครงการวิ จั ย ที่ ข อเสนองบประมาณสนั บ สนุ น อาจเป็ น
โครงการวิจัยเดี่ยว หรือโครงการวิจัยย่อยในแผนงานวิจัย
2.2) หากเป็นแผนงานวิจัย จะต้องมีความเชื่อมโยงระหว่างโครงการย่อยที่
มีเป้าหมายผลการวิจัยร่วมกัน ไม่ใช่การนาเอาแต่ละโครงการย่อยมาเรียงต่อกัน
2.3) ข้อเสนอโครงการจักต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน วัดได้โดยพิจารณาใน
ประเด็น ดังนี้
2.3.1) การนาไปใช้ประโยชน์ เช่น มีการสร้างชุดความรู้ คู่มือ
เครื่องมือทางวิชาการที่ชุมชนท้องถิ่นสามารถนาไปใช้ในการต่อยอดขยายผลสู่การจัดการตนเองอย่าง
ยั่งยืน สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากโครงการ เป็นต้น
2.3.2) มีการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการ
พัฒนาเชิงพื้นที่
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2.3.3) ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เช่น การตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ
2.4) เป็นโครงการวิจัยที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการ
บริการวิชาการหรือการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.5) ไม่เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับวุฒิบัตรหรือปริญญาใดๆ
2.6) ไม่เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่เคยได้รับทุนสนับสนุนหรือกาลังเสนอ
ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ
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แนวทางการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปี
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) ข้อเสนอการวิจัยต้องสอดคล้องยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
โดยใช้แนวทางตามพระราชดาริ
2) ลักษณะข้อเสนอการวิจัย

2.1) เป็นข้อเสนอการวิจัยเดี่ยว หรือแผนงานวิจัยโดยข้อเสนอการวิจัยย่อย
ในแผนงานวิจัยจะต้องมีความเชื่อมโยงกันและมีเป้า หมายของผลการวิจัยร่วมกัน ไม่ใช่การนาเอาแต่
ละโครงการย่อยมาเรียงต่อกัน
2.2) ข้อเสนอการวิจัยต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน โดยกาหนดหลักเกณฑ์การ
ตั้งตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ ดังนี้
2.2.1) ผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ/ นาไปสู่การ
ลงทุนเชิงพาณิชย์ เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากโครงการ เป็นต้น
2.2.2) ผลงานวิจั ยที่ทาให้ เกิด การพัฒ นาหรือ เกิดนวัตกรรม
ที่เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะในระดับชุม ชนท้องถิ่น และระดับประเทศ
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2.2.3) ผลงานวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ เช่ น การตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ
2.2.4) ผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
2.3) เป็ นโครงการวิจัยที่ มีการบูร ณาการกับ การเรี ย นการสอนหรื อการ
บริการวิชาการหรือการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.4) ไม่เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับวุฒิบัตรหรือปริญญาใดๆ
2.5) ไม่เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่เคยได้รับทุนสนับสนุนหรือกาลังเสนอ
ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ
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2.2 ระบบและกลไกสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิช าการ การตีพิม พ์ในวารสารระดับชาติ ระดับนานาชาติ และมี การเผยแพร่งาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ดังนี้
1) ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับชาติ
ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์อยู่ในกลุ่มที่ 1 ให้รางวัล 5,000 บาท
ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์อยู่ในกลุ่มที่ 2 ให้รางวัล 1,000 บาท
2) ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับภูมิภาคอาเซียน
ซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการที่พิมพ์อยู่ใน ACI ให้รางวัล 8,000 บาท
3) ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติให้พิจารณาการจัดอันดับวารสาร
ตามค่าควอไทล์ของ SJR
ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์อยู่ใน Q1 ให้รางวัล 25,000 บาท
ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์อยู่ใน Q2 ให้รางวัล 20,000 บาท
ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์อยู่ใน Q3 ให้รางวัล 15,000 บาท
ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์อยู่ใน 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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สถาบั นวิ จั ยและพั ฒนา มี ระบบและกลไกในการจั ดการความรู จากงานวิ จั ยหรื อ
งานสร างสรรค รวบรวมคั ดสรร วิ เคราะห และสั งเคราะห ความรู จากงานวิ จั ยหรื องานสร างสรรค
เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจไดดําเนินการตามระบบที่ กําหนด โดยมีการสนับสนุนคาตีพิมพ
ผลงานทางวิ ช าการในวารสารให จ ายตามอั ตราที่ วารสารกํ า หนดแต ไ ม เ กิ น 15,000 บาท/เรื่ อ ง
(ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง เกณฑการสนับสนุน
รางวัลเผยแพรผลงานทางวิชาการในวารสารและการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2561)
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (National Research Management
System : NRMS) เปนโปรแกรมประยุกตที่ใชงานผานเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อเชื่อมโยงขอมูลการ
บริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัยระหวางหนวยงานภาครัฐ , นักวิจัย, วช., แหลงทุนวิจัย
และสํ า นั ก งบประมาณ ระบบบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย ของประเทศ (National
Research
Management System : NRMS) เปนการบูรณาการระบบบริหารงานวิจัย 2 ระบบเขาดวยกันคือ
“ระบบบริหารงานวิจัยแหงชาติ” (National Research Project Management : NRPM) ซึ่งเปน
โปรแกรมประยุกตที่ใชงานผานเครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อการบริหารจัดการงบประมาณวิจัยและ
งานวิจัยระหวางหนวยงานภาครัฐ นักวิจัย วช. และสํานักงบประมาณ และระบบ “TNRR Single
window” ซึ่งเปนระบบการยื่นขอทุนวิจัยแบบที่เดียวบริหารจัดการโดยเครือขายองคกรบริหาร
งานวิจัยแหงชาติ (คอบช.) (ฝายสงเสริมและขับเคลื่อนมาตรฐานการวิจัย (สม.)) (กองมาตรฐานการ
วิจัย (กมว.)) (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.))เปนโปรแกรมประยุกตที่ใชงานผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อเชื่อมโยงขอมูลการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัยระหวาง
หนวยงานภาครัฐ, นักวิจัย, วช., แหลงทุนวิจัย และสํานักงบประมาณ
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การวิจัยเป็นการค้นคว้าหาความจริงอย่างมีระบบและเชื่อถือได้ ซึ่งอาจมาจากกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ในส่วนการวิจัยเชิงสังคมจะเป็นวิธีการศึกษาวิเคราะห์และกาหนดแนวความคิด
เกี่ยวกับชีวิตทางสังคม เพื่อที่จะขยาย แก้ไขหรือพิสูจน์ความรู้ เพื่อนามามาใช้สร้างทฤษฏีหรือใช้ใ น
การปฏิบัติ
การวิจัย สามารถจาแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ
1) การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) เป็นการศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎีหรือในห้องทดลอง
เพื่อหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับสมมติฐานของปรากฏการณ์และความจริงที่สามารถสังเกตได้ โดยที่ยังไม่มี
จุดมุ่งหมายที่ชัดเจน หรือเฉพาะเจาะจงในการนาผลการวิจัยไปใช้ในงานทางปฏิบัติ
2) การวิ จัยประยุกต์ (Applied Research) เป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความรู้ใหม่ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเบื้องต้นที่จะนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
3) การพัฒนาการทดลอง (Experimental Development) เป็นการศึกษาอย่างมีระบบ
นาความรู ้ที่มีอ ยู่แ ล้ว จากการวิจ ัย หรือ จากประสบการณ์ใ นการปฏิบัติง านประดิษ ฐ์สิ ่ง ใหม่ๆ
ผลิตผลและเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อสร้างขบวนการ ระบบและการให้บริการใหม่ๆ ขึ้น และปรับปรุง
สิ่งที่ประดิษฐ์หรือก่อตั้งขึ้นแล้วให้ดี ขึ้น
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การสังเคราะห์งานวิจัยหรือการบูรณาการงานวิจัย (Research Integration) เกี่ยวข้องกับ
ความพยายามที่จ ะค้น หาความสอดคล้องและพิจารณาความเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต่างของ
ผล การศึกษาในการศึกษาที่คล้ายกัน โดยจุดประสงค์ของการสังเคราะห์การวิจัยคือ พยายามที่จะ
บูรณาการงานวิจัยให้สามารถที่จะสรุปอ้างอิงได้ (Cooper, H. & Hedges, L.V., 1994,
หน้า 3-14) การสังเคราะห์งานวิจัยจะมีลักษณะสาคัญ (Glass, G.V. and others, 1981) ได้แก่
การนาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการของศาสตร์ที่หลากหลายในหัวข้อเรื่องเดียวกัน มาท าการสรุป
ให้เ ป็น แนวคิด ทฤษฎีแ ละตัว แบบใหม่ การสัง เคราะห์ง านวิจัย จะเป็น การสัง เคราะห์ม าจาก
ผลงานวิจ ัย ตั้ง แต่ 2 เรื ่อ งขึ้น ไปในหัว ข้อ เรื ่อ งเดีย วกัน มีจ ุด ประสงค์เ พื่อ หาข้อ สรุป ร่ว มจ าก
ผลงานวิจัยต่างๆ หรือเป็น การตกผลึกความคิดที่ได้มาจากผลงานวิจัยหลายชิ้น เพื่อให้ได้ข้อสรุป
ร่ว มในหัว ข้อ เรื ่อ งที ่ศ ึก ษาเป็น การมุ ่ง หาข้อ สรุป หรือ ข้อ เสนอแนะทั ่ว ไป ( Generalization)
ในหัวข้อที่ศึกษา โดยใช้เหตุผลเชิงอุปมาน (Induction Reasoning) ซึ่งการใช้เหตุผลเชิงอุปมาน
เป็น วิธ ีก ารศึก ษาที่ใ ช้วิธ ีก ารน าข้อ ค้น พบที่ไ ด้ ปรากฏเป็น จานวนมากมาหาเป็น ข้อ สรุป ทั่ว ไป
เป็น การค้น หาความเป็น จริงของปรากฏการณ์ร่วมโดย ใช้ระเบียบวิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
ที่ไ ด้จ ากการสัง เกตปรากฏการณ์ห รือ ข้ อ ค้น พบจากงานวิจัย ชิ้น ต่า งๆ มีก ารนามาใช้เ หตุผ ลเชิง
อุปมาน รวมถึงอาจมีการนาข้อสรุปร่วมหรือข้อสรุปทั่วไปหรือ ต้นแบบใหม่ไปทดลองหรือทดสอบ
เพื่อหาความจริงต่อไป การสังเคราะห์งานวิจัยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท (อุทุมพร จามรมาน,
2531) (นงลักษณ์ วิรัชชัย , 2542) ได้แก่ การสังเคราะห์เชิงคุณลักษณะ เป็นการสังเคราะห์เนื้อหา
สาระเฉพาะ ส่ว นที ่เ ป็น ข้อ ค้น พบของรายงานการวิจ ัย โดยสัง เคราะห์ด ้ว ยวิธ ีก ารบรรยาย
ได้บ ทสรุป รวมกับ ข้อ ค้น พบของรายงานการวิจัย โดยยัง คงสาระของงานวิจัย แต่ล ะเรื่อ ง หรือ
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อาจจะน าเสนอบทสรุป ใน ลัก ษณะภาพรวมโดยไม่ค งสาระของงานวิจ ัย แต่ล ะเรื ่อ งก็ไ ด้
การสังเคราะห์เชิงปริมาณ คือใช้ ระเบียบวิธีทางสถิติเป็นการนาเสนอข้อค้นพบจากงานวิจัยทุก
เรื่องในหน่วยมาตรฐานเดีย วกัน และบูรณาการข้อค้นพบของรายงานการวิจัยที่นามาสังเคราะห์
ทั้ง หมด โดยแสดงให้เ ห็น ความเกี่ย วข้อ งระหว่า งลัก ษณะงานวิจัย จึง เป็น การวิเ คราะห์ผ ลการ
วิเคราะห์หรือการวิเคราะห์เชิงผสมผสาน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์อภิมาน
2.3 การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเป็นผลผลิตอันเกิดจากการค้นคว้าหาความจริงอย่างมีระบบและเชื่อถือได้ โดย
ผ่ านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ห รื อกระบวนการ/ระเบี ยบวิ ธีวิจัย ทางด้ านสั งคมศาสตร์ โดย
สามารถแบ่งผลงานวิจัยออกเป็นหลากหลายรูปแบบ เช่น
1) ผลงานวิจัยที่นาไปตีพิมพ์ในวารสาร (Publications) ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ
หมายถึง ผลงานที่เขียน/จัดทาขึ้น โดยนาเนื้อหาจากงานวิจัยที่ กาลังทาอยู่หรือทาแล้วเสร็จไปตีพิมพ์
ในวารสารทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ
2) ผลงานวิจัยที่นาเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings) หมายถึง ผลงานวิจัยที่ได้
นาเสนอในที่ประชุมวิชาการ ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ ที่เป็นการนาเสนอในรูปแบบบรรยาย
3) ผลงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หมายถึง การผลิตผลงานที่มีระเบียบ มีระบบ
เกิดเป็ น ความคิด สร้ างสรรค์เกี่ย วกับลั กษณะ องค์ป ระกอบ โครงสร้ าง หรือ กลไกของผลิ ตภัณ ฑ์
รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิต การเก็บรักษา หรือการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือทาให้
เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ที่แตกต่างจากเดิม ซึ่งสามารถนาไปสู่การจดทรัพย์สินทางปัญญาได้
4) ผลงานวิจัยที่ได้นาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน หมายถึง ผลงานที่ได้นาไปเผยแพร่ต่อชุมชน
และมีหลักฐานการใช้ประโยชน์รับรอง
สุรกิจ ชูเดช (2558) คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ซึ่งสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้แบ่งการใช้ประโยชน์งานวิจัยออกเป็น 4 มิติ คือ
1) การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ สานักงานคณะกรรมการแห่งชาติ (วช.) พิจารณาจากการ
อ้างอิงผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดยไม่นับการตีพิมพ์วารสารวิช าการ ได้รับหนังสือ
เรี ยนเชิญเป็ นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ในกรอบของผลงานวิจัยจากหน่ว ยงานต่างๆ โดยการอ้างอิง
ผลงานวิ จั ย หมายถึ ง ผลงานที่ มี คุ ณ ค่ า หรื อ เป็ น ที่ ย อมรั บ ในวงวิ ช าการ ย่ อ มต้ อ งมี บุ ค คลหรื อ
นักวิชาการอื่นนาผลงานไปอ้างอิง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในเชิงปริมาณด้วยจานวนและความถี่ในการ
อ้างอิง ดังนั้น การอ้างอิงจึงมี 4 ประเภท คือ
1.1) การอ้างอิงในวารสารใน/หรือต่างประเทศ (ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยบริการตรวจสอบ
การอ้างอิงได้)
1.2) การนาไปอ้างอิงในการจัดทาหนังสือ หรือรายงานของหน่วยงานระดับกรม
1.3) การนาไปอ้างอิงของหน่วยงานในระดับรัฐวิสาหกิจ 48 หน่วยงาน
1.4) การอ้างอิงโดยบริษัทมหาชน
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2) การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย
พิจารณาจากการมีหลักฐานการนาข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจในการบริหาร/กาหนดนโยบาย
3) การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน/สังคม การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน/สังคม หมายถึง พิจารณาจาก
การมีหลั กฐานการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยในชุมชน/ท้องถิ่น ได้รับหนังสือเรียนเชิญให้
ความรู้จากชุมชน/องค์กร/ หน่วยงานในพื้นที่ต่าง ๆ
4) การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ พิจารณาจากการมีหลักฐานการเจรจาทางธุรกิจ ไม่นับการ
ยื่น/จดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เป็นการนาความรู้ที่เกิดจากกระบวนการวิจัยไปสู่การใช้
ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ โดยงานวิจัยแต่ละเล่มจะมีการระบุประโยชน์ที่ดีรับจากงานวิจัยนั้นๆ
ซึ่งเป็นไปทั้งในรูปแบบนามธรรมและรูปธรรม การอธิบายถึงความหมายของการนาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์มักจะพบในรายละเอียดการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาของหน่วยงานต่างๆ จาก
การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยได้ทาการศึกษาจาก
1) คู่มือรายละเอีย ดตัว ชี้วัดการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ซึ่งสอดคล้องกับ
สานั กงานรั บรองและประเมิน คุณภาพการศึกษา (สมศ.) 2) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) และ 3) การศึกษา เรื่อง โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ในการทางานของอาจารย์ (ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า, 2554)
ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า (2554) อธิบายในการศึกษาเรื่อง โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัย ว่า การนาผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ หมายถึง การที่ผู้ใช้มีการนาข้อมูลที่เกิดจากการบริโภคผลวิจัยไปประยุกต์ในภาระงาน
ประจ าหลั ก 4 งาน ได้แก่ งานสอน งานวิจัย งานบริห ารจัดการคณะ และงานบริการสั งคม โดย
ลักษณะการนาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์แบ่งเป็น 3 ประเภท
1) การใช้ประโยชน์เชิงปฏิบัติการ หมายถึง การที่ผู้ใช้งานวิจัยมีการปรับเปลี่ยน
วิธีการทางานหรือพัฒนาวิธีการทางานอันเนื่องมาจากผลวิจัยที่ได้รับรู้มา
2) การใช้ประโยชน์เชิงความคิด หมายถึง การที่ผู้วิจัยมีการปรับเปลี่ยนแนวความคิด
ความเข้าใจ มุมมองของตนเองอันเนื่องมาจากผลวิจัยที่ได้รับรู้มา
3) การใช้ ป ระโยชน์ เชิ ง เจรจาต่ อ รอง หมายถึ ง การใช้ ผ ลวิ จัย เป็น ข้ อมู ล ในการ
สนับสนุน โต้แย้งหรือชักชวนโน้มน้าวผู้อื่นเชื่อหรือไม่เชื่อในหลักการต่างๆ
โดยสรุ ป การทบทวนเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในเรื่ อ งการน าผลการวิ จั ย ไปใช้
ประโยชน์ ได้มุ่งเน้นอธิบายความหมาย และลักษณะของการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่า งๆ โดยเน้ น การน าผลการวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นเชิง รู ป ธรรมของอาจารย์ ซึ่ ง เกิ ด จากการใช้
ประโยชน์จริงมิใช่แค่เพียงใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มตาแหน่งทางวิชาการเพียงเท่านั้น
ส านั กงานกองทุน สนั บ สนุน การวิ จั ย (สกว.) ได้อ ธิ บ ายเกี่ย วกั บการน าผลงานวิ จั ยไปใช้
ประโยชน์ในหนังสือรายงานการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย สกว. (2555) จากการสนับสนุนและให้ทุน
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ในการทาวิจั ยในด้านต่างๆ ซึ่งจากตัวงานวิจัยหลายตัวได้เกิดการนาไปใช้ประโยชน์เพื่อต่อยอดองค์
ความรู้ ที่ ได้ จ ากผลงานวิ จั ย รวมถึ งเป็ นต้ นทุ นการสร้ างความรู้ ใหม่ ให้ กั บหน่ ว ยงาน นั กวิ ช าการ
ภาคเอกชนหรือผู้ที่มีความสนใจในการนาข้อมูลไปประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นการพัฒนาประเทศชาติและสังคม
โดยอธิบายว่า
การใช้ ป ระโยชน์ จ ากงานวิ จั ย คื อ การน าผลงานวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นเชิ ง ต่ า งๆ
ทั้งเชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ เชิงพื้นที่และวิชาการ โดยเป็นผลงานที่มีการดาเนินการ
ทางาน บริหารการจัดการกับงานวิจัยตั้งแต่ต้นน้า กลางน้าและปลายน้า ทั้งงานในเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณโดยนักวิจัยเพื่อพัฒนาและคืนคุณค่าให้กับสังคม
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้แบ่งประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเป็น 5
ด้าน ดังนี้
1) การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ คือ การนาข้อมูลจากงานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ที่
เกิดขึ้นไปใช้ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมในเชิงพาณิชย์ จะเน้นเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ กระบวนการผลิต คุณภาพของผลผลิต ที่เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อน
ให้ภาคอุตสาหกรรม เติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ซึ่งผลที่ได้สามารถนาไปประกอบการตัดสินใจในเรื่องหนึ่งได้
2) การใช้ป ระโยชน์เชิงนโยบาย คือ การนาข้อมูลจากงานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ที่
เกิดขึ้นไปเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ต่างๆ และนาไปขยายผลให้เห็นอย่าง
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ ผ่านโครงสร้างของส่วนราชการที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา แก้ปัญหา
ปรับปรุงแก้ไขปฏิรูป รวมถึงช่วยในการเฝ้าระวังผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้หากไม่ได้รับการดาเนินการแก้ไข
ซึ่งจะเป็นการพัฒนาภาคส่วนต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในภาคเกษตร
เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีวิถีการผลิตที่มีความทันสมัย และปลอดภัยซึ่งจะช่วยในการเพิ่มผลผลิต และ
เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
3) การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ คือ การนาข้อมูลจากงานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ที่
เกิ ด ขึ้ น สามารถเป็ น ประโยชน์ อ อกสู่ ส าธารณะได้ พั ฒ นา แก้ ไ ขเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ดาเนินงานด้านต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนสามารถดาเนินการเพื่อก่อให้เกิดการสร้าง
การเรียนรู้ให้กับคนในสังคมได้อย่างแท้จริง
4) การใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ คือ การนาข้อมูลจากงานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น
ไปใช้ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมและขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆได้ โดยกระบวนการทางานนั้นอยู่ภายใต้
ความร่วมมือ เพื่อให้เกิดกลไกความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากกระบวนการ
ทางานเน้นการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากชาวบ้าน คนในชุมชนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนและ
สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและเป็นการพัฒนาท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดการ
วางแผนในการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสามารถก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นที่อื่นได้
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5. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ คือ การนาข้อมูลจากงานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ที่
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ทิ พ ย์ สุ ด า จั น ทร์ แ จ่ ม หล้ า (2554) ได้ ศึ ก ษาโมเดลความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษา
ลักษณะการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัย 2) ศึกษาสถานภาพ
การน าผลวิจั ย ไปใช้ป ระโยชน์ ใ นการทางานของอาจารย์มหาวิ ทยาลั ย 3) เป็ นการพัฒ นาโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัย
และ 4) เป็ น การตรวจสอบความไม่ แ ปรปรวนของโมเดลความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องการน า
ผลงานวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการท างานของอาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย โดยใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ แ ละ
แบบสอบถามกั บ กลุ่ มตั ว อย่ า งซึ่ง เป็ นอาจารย์ มหาวิ ทยาลั ย จ านวน 410 คน ผลการวิ จัย พบว่ า
อาจารย์ มีการนาผลงานวิจั ยไปใช้ ประโยชน์มากที่สุ ดในการบริห ารสังคม และใช้น้อยที่สุ ดในงาน
บริหารจัดการ ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์มากที่สุด คือ ปัจจัยด้าน
ผู้ใช้งาน สาหรับปัจจัยด้านองค์กรและการสื่อสาร นอกจากจะส่งผลต่อการนาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
โดยตรงแล้ว ยังส่งผลทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านผู้ใช้งานด้วย และพบว่าปัจจัยด้านการสื่อสารส่งผลต่อ
ปัจจัยผู้ใช้งานชัดเจนมาก ผลการวิจัยความแตกต่างเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการนาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
พบว่า ปัจจัยด้านผู้ใช้งานเป็นปัจจัยที่สาคัญในกลุ่มอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ กลุ่มอาจารย์ ที่มี
ประสบการณ์น้อย กลุ่มอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ กลุ่มอาจารย์ด้านสาขาสังคมศาสตร์ กลุ่มอาจารย์
ที่เน้นการทางานบริหารจัดการ และกลุ่มอาจารย์ที่กาลังดารงตาแหน่งบริหารปัจจุบัน สาหรับปัจจัย
ด้านการสื่อสารที่มีความสาคัญในกลุ่มอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ กลุ่มอาจารย์ที่มีประสบการณ์
ทางานหนั กมาก กลุ่ มอาจารย์ ที่เน้ นการทางานวิจัย และกลุ่ มอาจารย์ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
สาหรับปัจจัยด้านองค์กรเป็นปัจจัยที่สาคัญในกลุ่มอาจารย์ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ กลุ่มอาจารย์
ด้านสุขภาพ จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในเรื่องการนาผลงานวิจัย ไปใช้
ประโยชน์จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้ทาการทบทวนมานั้น ผู้วิจัยได้นาตัวแปรที่ได้จากผลการศึกษา
ของงานวิจัยดังกล่าว ได้แก่ ตาแหน่งทางวิชาการ และประสบการทางานวิจัย โดยผู้วิจัยนาตัวแปร
ดังกล่าวไปใช้ในการกาหนดกรอบแนวคิด และสมมุติฐานในการวิจัยต่อไป
สุ ภ าวดี โพธิ ย ะราช (2551) ได้ ด าเนิ น การรวบรวมและจั ด แยกประเภทของงานวิ จั ย
ผลงานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในด้านระบบการจัดการทรัพยากร และการจัดการฟาร์มของ
ประเทศไทยในรอบระยะเวลา 20 ปี ที่ ผ่ า นมา (ปี 2530 – 2550) โดยน าผลการวิ เคราะห์ แ ละ
(ข)
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สังเคราะห์ ผ ลงานวิจั ย ที่เกี่ย วกับ เศรษฐกิจพอเพียงมาดาเนินการจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป ในขณะที่
พิษณุวัฒน์ ศิริเวช (2550) ได้ทาการศึกษาผลงานเกี่ ยวกับผลกระทบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เช่นกัน แต่เป็นการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับงานทางด้านระบบอุตสาหกรรม จานวน 342 เรื่อง
ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับของกลุ่มอุตสาหกรรม คือ ผลงานวิจัยที่จัดอยู่ในระดับ “เข้าข่าย”
0eo;o 162 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 47.37 ผลงานวิจัยที่จัดอยู่ในระดับ “เข้าใจ” จานวน 76 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 22.22 และผลงานวิจัยที่จัดอยู่ในระดับ “เข้าถึง” หรือ มีจานวน 3 องค์ประกอบ และ
2 เงื่อนไขของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงครบถ้วน จานวน 104 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 30.41 ซึ่งพบว่า
ในกลุ่มเข้าถึงนี้มาจากกลุ่มอุตสาหกรรมครัวเรือนมากที่สุด
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3.1 ขั้นตอนการทาวิจัย
1) ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
ผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรงบประมาณอุ ด หนุ น การวิ จั ย จากงบประมาณแผ่ น ดิ น
(แบบปกติ) จานวน 139 โครงการ ตั้งแต่ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 และ โครงการวิจัยที่
แล้วเสร็จของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแต่ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561
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2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยของขั้นตอนที่ศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล ซึ่งเป็นแบบบันทึก
รายละเอียดของข้อมูลประกอบด้วยตัวแปรต่างๆ ดังนี้
1. กลุ่มตัวแปรเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของงานวิจัย ประกอบด้วย
- ชื่อเรื่องวิจัย
- ชื่อผู้วิจัย
- ปีที่ทาวิจัย
- สถานภาพ
2. กลุ่มตัวแปรเกี่ยวกับวิธีการดาเนินงานวิจัย ประกอบด้วย
- ประเภทการวิจัย
- ด้านการวิจัย
- ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาวิจัย
- การนาไปใช้ประโยชน์ในด้าน

3) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิ เคราะห์ การใช้ ประโยชน์ จากผลงานวิ จั ยของบุ คลากร มหาวิ ทยาลั บราชภั ฏ
พิบูลสงคราม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยบันทึกรายละเอียดของงานวิจัยลงในแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการ
สังเคราะห์งานวิจัย

4) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ผลงานวิจัยที่ที่นาไปใช้ประโยชน์ ผู้ทาวิจัยทาการวิเคราะห์เนื้อหาโดย
จาแนกงานวิจัยออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านการใช้ประโยชน์เชิง
นโยบาย ด้านการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ และด้านการใช้ประโยชน์เชิงสังคม
(ข)
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4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิ จั ย การสั ง เคราะห์ งานวิจั ยและงานสร้างสรรค์ และการน าผลงานวิจัย ไปใช้ใ ห้
เกิดประโยชน์ ของบุ คลากรมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พิบูล สงคราม เป็นการนาเสนอผลการวิจัยทั้งใน
ส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้จากฐานข้อมูล มีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

การน าผลงานวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ ข องบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิเคราะห์การกระจายข้อมูลการนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย เชิงวิชาการ และเชิงสังคม
ตารางที่ 1 : จ านวนและร้อยละของโครงการวิจัย จาแนกตามการนาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย
การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
การใช้ประโยชน์เชิงสังคม

10
6
22
12

ร้อยละ
35.71
21.43
78.57
72.56

จากตารางที่ 1 จ านวนของโครงการวิจัย จาแนกตามการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
คิดเป็นร้อยละ 78.57 รองลงมาคือ มีการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม คิดเป็นร้อยละ
72.56 การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ 12.00 และการนาผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย คิดเป็นร้อยละ 6 ตามลาดับ

(ข)
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ตารางที่ 2 : จ านวนและร้อยละของโครงการวิจัย จาแนกตามการนาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ร้อยละ

13
5
26
12

35.14
13.51
70.27
32.43

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย
การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
การใช้ประโยชน์เชิงสังคม

จากตารางที่ 2 จ านวนของโครงการวิจัย จาแนกตามการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
คิดเป็นร้อยละ 70.27 รองลงมาคือมีการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ
35.14 การน าผลงานวิจั ย ไปใช้ป ระโยชน์เชิงสั งคม คิดเป็น 32.43 และการนาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์เชิงนโยบาย คิดเป็น 13.51 ตามลาดับ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตารางที่ 3 : จ านวนและร้อยละของโครงการวิจัย จาแนกตามการนาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย
การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
การใช้ประโยชน์เชิงสังคม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ร้อยละ

12
21
9

31.58
0
55.26
23.68

จากตารางที่ 3 จ านวนของโครงการวิจัย จาแนกตามการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
คิดเป็นร้อยละ 55.26 รองลงมามีการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ 31.58
และการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม คิดเป็นร้อยละ 23.68 ตามลาดับ

(ข)
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ตารางที่ 4 : จานวนและร้อยละของโครงการวิจัย จาแนกตามการนาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ร้อยละ

12
2
17
6

33.33
5.55
47.22
16.67

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย
การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
การใช้ประโยชน์เชิงสังคม

จากตารางที่ 4 จ านวนของโครงการวิจัย จาแนกตามการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
คิดเป็นร้อยละ 47.22 รองลงมาคือมีการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ
33.33 การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม คิดเป็นร้อยละ 16.67 และการนาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์เชิงนโยบาย คิดเป็นร้อยละ 5.55 ตามลาดับ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตารางที่ 5 : จานวนของโครงการวิจัยที่เสนอขอและได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 – 2561
ปีงบประมาณ
2558
2559
2560
2561

เสนอขอ
(โครงการ)
31
55
55
70

จัดสรร
(โครงการ)
26
36
37
36

ร้อยละของโครงการ
ที่ได้รับการจัดสรร
83.87
65.45
67.27
25.71

จานวนโครงการที่เสนอขอและได้รับจัดสรร
เสนอขอ

จัดสรร
140

31
26
2558

55
36

2559

55
37

2560

(ข)
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36

2561

จากตารางที่ 5 จานวนของโครงการวิจัย จาแนกตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561
พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีโครงการที่เสนอขอ จานวน 31 โครงการ ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น
26 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีโครงการที่เสนอขอ จานวน 55 โครงการ และได้รับการ
จัดสรรทั้งสิ้น 36 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีโครงการที่เสนอขอ จานวน 55 โครงการ
และได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 37 โครงการ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีโครงการที่เสนอโครงการ
จานวน 140 โครงการ ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 36 โครงการ

ปีงบประมาณ
2558
2559
2560
2561

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ตารางที่ 6 : จานวนของโครงการวิจัย ที่เสนอขอและได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561
เสนอขอ
(บาท)
10,564,930
25,244,004
20,511,705
47,116,691

จัดสรร
(บาท)
7,850,000
10,309,600
11,871,000
10,014,500

ร้อยละของงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
74.30
40.84
5.79
21.25

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

จานวนงบประมาณที่เสนอขอและได้รับจัดสรร
เสนอขอ

25,244,004

10,564,930
7,850,000

2558

10,309,600

2559

จัดสรร

47,116,691

20,511,705
11,871,000

2560

10,014,500

2561

จากตารางที่ 6 จานวนงบประมาณของโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรร 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
(ข)
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การใช้ประโยชน์
จากผลงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 –
2561 และศึ ก ษางานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากผลงานวิ จั ย ของบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561
การสังเคราะห์งานวิจัย โดยใช้การจัดเก็บข้อมูลงานวิจัย รวบรวม คัดสรร และสังเคราะห์
ข้อมูล ที่ได้ ประจาปี พ.ศ. 2558 – 2561 ของทั้ง 7 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวบข้อมูลฐานข้อมูลงานวิจัย
ของระบบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย แห่ ง ชาติ (NRMS) ได้ แ ก่ โ ครงการวิ จั ย ที่ แ ล้ ว เสร็ จ ของบุ ค ลากร
มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ พิบู ล สงคราม ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 ได้ รับการจัด สรร
โครงการ ทั้งสิ้น 135 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 40,045,100 บาท
5.1 สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยส่วนใหญ่ได้รับการจัดสรรโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 จานวน
135 ผลงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พบว่าการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการ
นาไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 78.57 และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบาย
น้อยสุด คิดเป็นร้อยละ 21.43 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบว่าการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
ส่วนใหญ่เป็นการนาไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 70.27 และการใช้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัยเชิงนโยบายน้อยสุด คิดเป็นร้ อยละ 13.51 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่าการใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการนาไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 55.26 และ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายไม่พบการนาไปใช้ประโยชน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 พบว่าการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการนาไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ คิดเป็น
ร้อยละ 47.22 และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายน้อยสุด คิดเป็นร้อยละ 5.55
ทั้งนี้ โครงการวิจัยที่เสนอและได้รับการจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561
พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เสนอของบประมาณ จานวน 31 โครงการ ได้รับการจัดสรร 26
โครงการ คิดเป็น ร้ อยละ 83.87 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เสนอของบประมาณ จานวน 55
โครงการ ได้รับการจัดสรร 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.45
(ข)
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ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 เสนอของบประมาณ จานวน 55 โครงการ ได้ รั บ การจั ด สรร 37
โครงการ คิดเป็น ร้ อยละ 67.27 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอของบประมาณ จานวน 70
โครงการ ได้รับการจัดสรร 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.71

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

5.3 อภิปรายผล
จากการศึกษาข้อมูลการนาไปใช้ประโยชน์ มีข้อสังเกตว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 –
2559 การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม โดยใช้แบบ
บันทึกข้อมูลเป็นโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 –
2561 จานวน 135 ผลงาน ผลการวิจัยพบว่า การใช้ประโยชน์จากผลงานมากที่สุดในด้านการใช้
ประโยชน์เชิงวิชาการ และการใช้ประโยชน์น้อยสุดด้านการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย ปัจจัยเชิงสาเหตุ
ทาให้ การน าไปใช้ป ระโยชน์ เชิงวิช าการมีการนาไปใช้ประโยชน์ มากที่สุ ด อาจเกิดจากการวิจัยที่
สอดคล้องกับกรอบวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยเป็นการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน หรือการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร
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5.2 ข้อเสนอแนะ
การสังเคราะห์ผลงานวิจัย ควรมีระบบกระตุ้น มีแรงจูงใจผลักดันให้อาจารย์ ทางานวิจัยใน
ด้านการนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายมากขึ้น แต่เนื่องด้วยกรอบแนวทางในการดาเนินการวิจัยใน
แต่ละปีที่มีความแตกต่างกันไป
ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนาไปเป็น
ข้อมูลเบื้องต้น ในการวางแผนมาตรการหรือเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒ นาการผลิตผล
งานวิจัยของการนาไปใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นไป
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