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กิตติกรรมประกาศ 
 ประเทศไทยให้ความส าคญักบัการท าวจิยัต่อเนื่องยาวนานผ่านหน่วยงานทีร่บัผดิชอบดา้นการ
สนับสนุนงานวจิยัของประเทศโดยตรง หรอืผ่านงบประมาณวจิยัของสถาบนัการศกึษาและหน่วยงานที่
ตอ้งการน าผลงานวจิยัมาสนบัสนุนพนัธกจิหลกัของหน่วยงาน 

งานวจิยัเรื่อง“การประเมนิผลผลิตและผลลพัธ์งานวจิยัด้าน การศึกษา เกษตรและอาหาร” มี
วตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาภาพรวมของงานวจิยัสาขาการศกึษา การเกษตรและอาหาร ระหว่าง พ.ศ. 2553-
2564 เพื่อให้เขา้ใจงานวจิยัในสาขาดงักล่าวทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปัจจยัน าเขา้ เช่น งบประมาณการลงทุนด้าน
งานวจิยั จ านวนโครงการ จ านวนนักวจิยั หน่วยงานดา้นการพฒันางานวจิยั การน าความรูด้า้นงานวจิยั
ไปถ่ายทอดให้กบันิสติ นักศกึษา ผ่านการเป็นที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ รวมถงึการเผยแพร่งานวจิยัผ่าน
วารสารวจิยั และน าไปใชป้ระโยชน์กบังานวจิยัในอนาคต 

ผูว้จิยัต้องขอขอบคุณส านักงานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) ที่ใหง้บประมาณสนับสนุนการท าวจิยันี้ 
รวมทัง้อนุเคราะหข์อ้มูลทีไ่ดจ้ดัเกบ็เพือ่น าไปใชก้ารวเิคราะห ์ขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย ์ดร.มิง่
สรรพ์ ขาวสอาด คณะท างานภายใต้แผนงานคนไทย 4.0 และผูท้รงคุณวุฒทิุกท่านทีไ่ด้กรุณาใหค้วามรู้
และค าแนะน าอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเพือ่ใหง้านวจิยันี้สามารถส าเรจ็ลุล่วงได้ 
 สุดทา้ยวจิยัหวงัว่าผลการศกึษาจะสามารถสรา้งคุณูปการเพื่อใหผู้้เกี่ยวขอ้งน าไปเป็นขอ้มูลใน
การก าหนดแนวทางการสรา้งคนไทย 4.0 ในอนาคต และเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาอย่างยัง่ยนืต่อไป 
 
 

ผูว้จิยั 
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บทสรปุผู้บริหาร 
 การศกึษาเรื่อง “การประเมนิผลผลติและผลลพัธง์านวจิยัดา้นการศกึษา เกษตรและอาหาร” เป็น
การส ารวจและทบทวนงานวจิยัดา้นการศกึษาในรอบระยะเวลา 12 ปี โดยเริม่ตัง้แต่ พ.ศ. 2553 ถงึ พ.ศ. 
2564 วตัถุประสงคข์องการศกึษาเพื่อใหเ้ขา้ใจงานวจิัยในสาขาดงักล่าวทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปัจจยัน าเขา้ เช่น 
งบประมาณการลงทุนด้านงานวจิยั จ านวนโครงการ จ านวนนักวจิยั หน่วยงานด้านการพฒันางานวจิยั 
การน าความรูด้้านงานวจิยัไปถ่ายทอดใหก้บันิสติ นักศกึษา ผ่านการเป็นทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์ รวมถงึ
การเผยแพร่งานวจิยัผ่านวารสารวจิยั  
 การศึกษานี้ ใช้ข้อมูลหลักจาก 3 แหล่งประกอบด้วย 1) ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ซึ่งจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลงานวิจยั  2) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย 
(ThaiLIS) 3) ระบบฐานขอ้มูลวารสารอเิล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (ThaiJo) ซึ่งเป็นแหล่งรวม
บทความวจิยัและบทความวชิาการ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจยั 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการวจิยัใช้ข้อมูลจากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจยัและนวตักรรม
แห่งชาติ (NRIIS) ระหว่าง พ.ศ. 2553-2564 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในภาพรวมครอบคลุม
งานวจิยัใน 5 สาขา ไดแ้ก่สาขาการศกึษา การเกษตร อาหาร สงัคม และวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ 

จากการศกึษาระหว่าง พ.ศ. 2553-2561 พบโครงการวจิยัโครงการวจิยัเพยีง 31,509 โครงการ 
นกัวจิยัจ านวน 89,332 คน (ยงัไม่หกัการนบัซ ้า) และงบประมาณวจิยั 22,401.0 ลา้นบาท หลกัจาก
พจิารณาเฉพาะตวันกัวจิยั (หกัการนบัซ ้า) พบว่ามนีกัวจิยัเพยีง 39,777 คน นอกจากนี้นกัวจิยับางคนมี
รายชื่อปรากฏในหลายสาขา เนื่องจากงานวจิยับางโครงการมกีารบูรณาการในลกัษณะสหวทิยาการ 
เป็นงานทีต่อ้งการความเชีย่วชาญในหลายดา้น หรอืโครงการมคีวามเกี่ยวพนักนัไม่สามารถแบ่งแยก
สาขาไดช้ดัเจน ดงันัน้เมื่อหกัความซ ้าซอ้นลงจะเหลอืนักวจิยัเพยีง 31,053 คน เท่านัน้ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจยัสาขาการศึกษา 

โครงการวจิยัสาขาการศกึษามจี านวนทัง้สิ้น 2,291 โครงการ ด าเนินโครงการโดยนักวจิยัรวม 
5,389 คน หลงัจากหกัการนับซ ้าเหลือนักวจิยั 4,648 คน งบประมาณวิจยัที่ได้รบัการจดัสรรเท่ากับ 
11,471.8 ลา้นบาท งบประมาณวจิยัต่อนกัวจิยั 1 คน (หลงัจากหกัการนบัซ ้า) เท่ากบั 3.2 แสนบาท 

หน่วยงานตน้สงักดัหลกัของนกัวจิยัมจี านวน 26 หน่วยงาน หน่วยงานทีไ่ดร้บังบประมาณ
จดัสรรมากทีสุ่ดไดแ้ก่ กระทรวงศกึษาธกิาร รองลงมาเป็นมหาวทิยาลยัราชภฏั มหาวทิยาลยัของรฐั 
มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล มหาวทิยาลยัเอกชนและกระทรวง
สาธารณสุข มหาวทิยาลยัราชภฏัและมหาวทิยาลยัของรฐัมจี านวนโครงการวจิยัและนกัวจิยัมากทีสุ่ด 

นักวิจยัจ านวน 4,648 คน (หลังหักการนับซ ้า) มีเพียงนักวิจยั 1,369 คน (ร้อยละ 29.5) ที่มี
ต าแหน่งวชิาการ (ผศ., ผศ.ดร., รศ., รศ.ดร., ศ., ศ.ดร.) นักวจิยัที่มตี าแหน่ง “ศ” และ “ศ.ดร.” มเีพยีง 
34 คนเท่านัน้ นกัวจิยัทีม่กีารด าเนินโครงการวจิยัต่อเนื่องมจี านวนทัง้สิน้ 1,204 คน 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจยัสาขาการเกษตร 
 โครงการวิจยัสาขาการเกษตรมีจ านวนทัง้สิ้น 14,965 โครงการ จ านวนนักวิจยั 44,064 คน 
หลังจากหกัการนับซ ้าเหลือนักวจิยั 14,413 คน งบประมาณวจิยัที่ได้รบัการจดัสรรเท่ากับ 10,334.7 
ล้านบาท งบประมาณสาขาการเกษตรมีจ านวนสูงกว่าสาขาอื่น ค่าเฉลี่ยปีละ 1,148.3  ล้านบาท 
งบประมาณวจิยัต่อนกัวจิยั 1 คน (หลงัจากหกัการนบัซ ้า) เท่ากบั 7.2 แสนบาท 
 หน่วยงานตน้สงักดัหลกัของนกัวจิยัสาขาการศกึษามจี านวน 32 หน่วยงาน หน่วยงานทีไ่ดร้บั
งบประมาณจดัสรรมากทีสุ่ดไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มหาวทิยาลยัของรฐั มหาวทิยาลยัเอกชน มหาวทิยาลยัราชภฏั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู โดย มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
มหาวทิยาลยัของรฐั มจี านวนโครงการวจิยัและนกัวจิยัมากทีสุ่ด 
 นกัวจิยัจ านวน 14,413 คน (หลงัหกัการนบัซ ้า) มเีพยีง 4,072 คน (รอ้ยละ 28.3) ทีม่ตี าแหน่ง
ทางวชิาการ นกัวจิยัทีม่ตี าแหน่ง “ศ” และ “ศ.ดร.” มเีพยีง 174 คนเท่านัน้ นกัวจิยัทีม่กีารด าเนิน
โครงการวจิยัต่อเนื่องมจี านวนทัง้สิน้ 7,682 คน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจยัสาขาอาหาร 
 โครงการวจิยัสาขาอาหารมจี านวนทัง้สิ้น 2,191 โครงการ จ านวนนักวจิยั 6,493 คน นักวจิยั
จ านวน 3,753 คน (หลังหักการนับซ ้า) งบประมาณวจิยัที่ได้รบัการจดัสรรท่ากับ 1,694.7 ล้านบาท 
ค่าเฉลี่ยปีละ 188.3 ล้านบาท งบประมาณวจิยัต่อนักวจิยั 1 คน (หลงัจากหกัการนับซ ้า) เท่ากบั 4.5  
แสนบาท 

หน่วยงานต้นสงักัดหลักของนักวจิยัสาขาอาหารมีจ านวน 28 หน่วยงาน หน่วยงานที่ได้รบั
งบประมาณจดัสรรมากที่สุดไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ มหาวทิยาลยัของรฐั มหาวทิยาลยัราชภฏั 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ
(สวทช.) โดย มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิมหาวทิยาลยัของรฐั มหาวทิยาลยัราชภฏั และ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล มจี านวนโครงการวจิยัและนกัวจิยัมากทีสุ่ด 
 นักวจิยัจ านวน 3,753 คน (หลงัหกัการนับซ ้า) มเีพยีง 1,342 คน (ร้อยละ 35.8) ที่มตี าแหน่ง
ทางวิชาการ นักวิจัยที่มีต าแหน่ง “ศ” และ “ศ.ดร.” มีเพียง 36 คนเท่านั ้น นักวิจัยที่มีการด าเนิน
โครงการวจิยัต่อเนื่องมจี านวนทัง้สิน้ 1,243 คน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจยัสาขาสงัคม 
 โครงการวจิยัสาขาสงัคมมีทัง้สิ้น 7,295 โครงการ ด าเนินการโดยนักวจิยั 17,989 คน นักวจิยั
จ านวน 10,301 คน (หลงัหกัการนับซ ้า) งบประมาณวจิยัที่ได้รบัการจดัสรรท่ากับ 4,906.1 ล้านบาท 
เฉลี่ยปีละ 545.1 ล้านบาท งบประมาณวจิยัต่อนักวจิยั 1 คน (หลงัจากหกัการนับซ ้า) เท่ากบั 4.8 แสน
บาท  
 หน่วยงานตน้สงักดัหลกัของนกัวจิยัสาขาสงัคมมจี านวน 45 หน่วยงาน หน่วยงานทีไ่ดร้บั
งบประมาณจดัสรรมากทีสุ่ดไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัราชภฏั มหาวทิยาลยัของรฐั  มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์มหาวทิยาลยัเอกชน ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิและ กระทรวงการคลงั โดย 
มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิมหาวทิยาลยัของรฐั มหาวทิยาลยัราชภฏั และ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคล มจี านวนโครงการวจิยัและนกัวจิยัมากทีสุ่ด 
 นกัวจิยัจ านวน 10,301 คน (หลงัหกัการนบัซ ้า) มเีพยีง 2,938 คน (รอ้ยละ 28.5) ทีม่ตี าแหน่ง
ทางวชิาการ นกัวจิยัทีม่ตี าแหน่ง “ศ” และ “ศ.ดร.” มเีพยีง 74 คนเท่านัน้ นกัวจิยัทีม่กีารด าเนิน
โครงการวจิยัต่อเนื่องมจี านวนทัง้สิน้ 3,591 คน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจยัสาขาวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
โครงการวิจยัสาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์ มีจ านวนทัง้สิ้น 4,767 โครงการ จ านวนนักวิจยั 

15,387 คน เมื่อหกัการนับซ ้าเหลอืเพยีง 6,662 คน งบประมาณวจิยัทีไ่ด้รบัการจดัสรรเท่ากบั 3,993.9 
ลา้นบาท งบประมาณวจิยัต่อนกัวจิยั 1 คน (หลงัจากหกัการนบัซ ้า) เท่ากบั 6.0 แสนบาท 
 หน่วยงานต้นสงักัดหลักของนักวจิยัมีจ านวน 28 หน่วยงาน หน่วยงานที่ได้รบังบประมาณ
จัดสรรมากที่สุดได้แก่  มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยของรัฐ 
มหาวทิยาลยัราชภฏั สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย ส านักงานหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเอกชน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลโดย มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ
กระทรวงสาธารณสุข มหาวทิยาลยัของรฐั มหาวทิยาลยัราชภฏั สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทยและ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล มจี านวนโครงการวจิยัและนกัวจิยัมากทีสุ่ด 
 นกัวจิยัสาขาวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์เมื่อหกัการนับซ ้าเหลอืเพยีง 6,662 คน มเีพยีง 2,221 คน 
(รอ้ยละ 33.3) เท่านัน้ทีม่ตี าแหน่งทางวชิาการ ต าแหน่ง “ศ” และ “ศ.ดร.” มถีงึ 236 คน นกัวจิยัทีม่กีาร
ด าเนินโครงการวจิยัต่อเนื่องมจี านวนทัง้สิน้ 2,891คน 
 สรปุผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิทยานิพนธ์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลวิทยานิพนธ์ใน 5 สาขาหลัก ประกอบด้วยสาขาการศึกษา การเกษตร 

อาหาร สงัคม และวทิยาศาสตร์การแพทย์ ตัง้แต่ พ.ศ. 2553-2564 มทีัง้สิ้น 64,261 รายการ/ คน ผล

การศึกษาสามารถพบว่าวิทยานิพนธ์ในสาขาการศึกษาและสังคมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 

วทิยานิพนธส์าขาอาหารและสาขาวทิยาศาสตรก์ารแพทยม์จี านวนไม่มากนกัแต่จ านวนค่อนขา้งคงทีเ่มื่อ

เทยีบกบัวทิยานิพนธส์าขาอื่น ตัง้แต่ พ.ศ. 2562 วทิยานิพนธท์ัง้ 5 สาขา มจี านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง 

สาขาที่มจี านวนวทิยานิพนธ์สูงสุดคอื สาขาการศึกษาจ านวน 33,637 รายการ (ร้อยละ 52.3) 
รองลงมาเป็นวทิยานิพนธส์าขาสงัคม การเกษตร อาหาร และวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ 
 วิทยานิพนธ์สาขาการศึกษามีจ านวนทัง้สิ้น 33,637 รายการ กลุ่มมหาวทิยาลยัที่มีจ านวน
วทิยานิพนธ์สาขาการศึกษามากที่สุดคอืมหาวทิยาลยัของรฐั จ านวน 12,974 รายการ รองลงมาเป็น 
มหาวทิยาลยัราชภฏั มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเอกชน และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคล มหาวทิยาลยัที่เป็นเจ้าของวทิยานิพนธ์มจี านวน 93 แห่ง โดยมหาวทิยาลยัที่มผีลงานมากที่สุด
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ได้แก่ มหาวทิยาลยับูรพา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม 
 วิทยานิพนธ์สาขาการเกษตรมจี านวนทัง้สิ้น 7,215 รายการ กลุ่มมหาวิทยาลยัที่มีจ านวน
วทิยานิพนธ์มากทีสุ่ดคอืมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ จ านวน 4,406 รายการ รองลงมาเป็นมหาวทิยาลยั
ของรฐั มหาวทิยาลยัราชภัฏ มหาวทิยาลยัเอกชน และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ตามล าดบั 
มหาวทิยาลยัที่เป็นเจ้าของวทิยานิพนธ์มจี านวน 78 แห่ง โดยมหาวทิยาลยัที่มผีลงานมากที่สุดได้แก่ 
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์  มห าวิท ยาลัย เชีย งให ม่  มหาวิท ยาลัยสุ โขทัย ธรรม าธิราช 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น มหาวทิยาลยัแม่โจ้ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และมหาวทิยาลยันเรศวร 
 วิทยานิพนธ์สาขาอาหารมจี านวนทัง้สิ้น 2,738 รายการ กลุ่มมหาวทิยาลยัที่มวีทิยานิพนธ์
มากที่สุดคือมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จ านวน 1,345 รายการรองลงมาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ 
มหาวทิยาลยัราชภฏั มหาวทิยาลยัเอกชน และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล มหาวทิยาลยัที่เป็น
เจ้ า ข อ ง วิ ท ย านิ พ น ธ์ มี จ า น ว น  84 แ ห่ ง  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ที่ มี ผ ล ง า น ม า ก ที่ สุ ด ไ ด้ แ ก่ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร 
 วิทยานิพนธ์สาขาสงัคมมจี านวน 18,297 รายการ กลุ่มมหาวทิยาลยัที่มจี านวนวทิยานิพนธ์
สาขาสงัคมมากทีสุ่ดคือมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ รองลงมาเป็นมหาวทิยาลยัของรฐั มหาวทิยาลยัราช
ภัฏจ านวน 2,461 รายการ มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามล าดับ 
มหาวิทยาลัยที่มีผลงานมากที่สุด ได้แก่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เชี ย ง ให ม่  ม ห า วิ ท ย า ลั ย เก ษ ต รศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค า แ ห ง 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
 วิทยานิพนธส์าขาวิทยาศาสตรก์ารแพทยม์จี านวนรวม 2,374 รายการ กลุ่มมหาวทิยาลยัทีม่ี
จ านวนวทิยานิพนธ์สาขานี้มากที่สุดคอืมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ รองลงมาเป็นมหาวทิยาลยัของรฐั 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  และมหาวิทยาลัย เอกชน  มหาวิทยาลัยที่ มีผลงานมากที่ สุ ด ได้แก่ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการน าเสนอบทความวิชาการ 
 การวเิคราะห์ข้อมูลการน าเสนอบทความวชิาการ สาขาการศึกษา การเกษตร อาหาร สงัคม 
และวทิยาศาสตร์การแพทย์ มจี านวนทัง้สิ้น 106,204 บทความ จ านวนผู้เขยีนบทความ 246,027 คน 
สาขาที่มีการน าเสนอบทความมากที่สุดคือสาขาการศึกษาจ านวน 37,786 บทความ (ร้อยละ 35.6) 
รองลงมาเป็นสาขาสงัคม สาขาวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์สาขาการเกษตร และสาขาอาหาร จ านวนผูเ้ขยีน
บทความวชิาการรวม 246,027 คน สาขาทีม่ผีูเ้ขยีนบทความมากทีสุ่ดคอืสาขาการศกึษาจ านวน 82,004 
คน (ร้อยละ 33.3) รองลงมาเป็นสาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์ สาขาสงัคม สาขาการเกษตร และสาขา
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อาหาร ตามล าดบั จ านวนผูเ้ขยีนบทความวชิาการมตีัง้แต่ 1 คนถงึ 17 คน ต่อบทความ จ านวนผู้เขยีน
เฉลีย่ 2.3 ต่อ 1 บทความ 
 จ านวนบทความ 106,204 บทความ ถูกน าไปตพีมิพใ์นวารสารต่างๆ จ านวน 899 วารสาร  

▪ วารสารท่ีผ่านการรบัรองคุณภาพ (TCI) มีจ านวน 241 วารสาร (ร้อยละ 26.8) 
วารสารส่วนใหญ่จ านวน 455 วารสาร (ร้อยละ 50.6) เป็นวารสารที่อยู่ระหว่างการปรบัปรุงคุณภาพ 
(TCI 2)  

▪ บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารท่ีผ่านการรบัรองคุณภาพของ (TCI 1) มี
จ านวน 36,102 บทความ (ร้อยละ 34.0) บทความส่วนใหญ่ (ร้อยละ 49.9) ตีพิมพ์ในวารสารที่มี
คุณภาพระดบั TCI 2  

▪ จ านวนผู้เขียนบทความวิชาการ (ยงัไม่หกัการนับซ ้า) ท่ีน าเสนอบทความใน
วารสารท่ีผ่านการรบัรองคุณภาพ (ระดบั TCI 1) มีจ านวน 92,697 คน (ร้อยละ 37.7) แต่ผู้เขยีน
บทความสว่นใหญ่ (รอ้ยละ 47.7) ตพีมิพใ์นวารสารทีอ่ยู่ระหว่างการปรบัปรุงคุณภาพ (TCI 2)  
 บทความวิชาการสาขาการศึกษามจี านวนทัง้สิ้น  37,786 บทความ จากผู้เขยีน 82,004 คน 
เมื่อหกัการนบัซ ้าคงเหลอืเพยีง 31,293 คน เป็นผูท้ีน่ าเสนอผลงานเพยีงครัง้เดยีวในระยะเวลา 12 ปี ถงึ 
27,530 คน (รอ้ยละ 72.9) ผู้เขยีนที่มกีารน าเสนอผลงานต่อเนื่องมากกว่า10 บทความมเีพยีง 230 คน 
(ร้อยละ0.6) หน่วยงานที่มีผู้ เขียนบทความมากที่สุด  ได้แก่  มหาวิทยาลัยของรัฐ (ร้อยละ 33) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเอกชน  กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงศกึษาธกิาร และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล หน่วยงานทีม่บีทความคุณภาพสูง (TCI 1) 
ได้แก่ บทความจากกระทรวงสาธารณสุข โดยร้อยละ 51 ของบทความทีผ่ลติและเผยแพร่จดัอยู่ในกลุ่ม
บทความทีต่พีมิพใ์นวารสารทีม่คีุณภาพ (TCI 1)  
 บทความวิชาการสาขาการเกษตรมจี านวนทัง้สิน้ 9,384 บทความ จากผูเ้ขยีน 25,792 คน 
เมื่อหกัการนบัซ ้าคงเหลอืเพยีง 7,727 คน โดยเป็นผูท้ีน่ าเสนอผลงานเพยีงครัง้เดยีวถงึ 6,620 คน (รอ้ย
ละ70.5) ผูน้ าเสนอผลงานต่อเนื่องเพยีง 151 คน(รอ้ยละ1.0) หน่วยงานทีม่ผีูเ้ขยีนบทความมากทีสุ่ด 
ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ 3,405 บทความ (รอ้ยละ 36) มหาวทิยาลยัของรฐั มหาวทิยาลยัราช
ภฏั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล มหาวทิยาลยัเอกชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง
สาธารณสุข หน่วยงานทีม่บีทความคุณภาพสงู (TCI 1) ไดแ้ก่ บทความจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยรอ้ยละ 63 ของบทความเผยแพร่ตพีมิพใ์นวารสารทีม่คีุณภาพ (TCI 1)  
 บทความวิชาการสาขาอาหารมจี านวนทัง้สิน้ 5,142 บทความ จากผูเ้ขยีนจ านวน 13,134 คน 
เมื่อหกัการนบัซ ้าคงเหลอืเพยีง 4,589 คน โดยเป็นผูท้ีน่ าเสนอผลงานเพยีงครัง้เดยีวถงึ 4,202 คน (รอ้ย
ละ81.7) ผูท้ีม่กีารน าเสนอผลงานต่อเนื่องเพยีง 13 คน (รอ้ยละ0.3) หน่วยงานทีม่ผีูเ้ขยีนบทความมาก
ทีสุ่ด ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ 1,434 บทความ (รอ้ยละ 18) มหาวทิยาลยัของรฐั กระทรวง
สาธารณสุข มหาวทิยาลยัเอกชน มหาวทิยาลยัราชภฏั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล และ 
มหาวทิยาลยัต่างประเทศ หน่วยงานทีม่บีทความคุณภาพสงู (TCI 1) ไดแ้ก ่ บทความจากผูเ้ขยีนของ
มหาวทิยาลยัต่างประเทศ โดยรอ้ยละ 71 ของบทความเผยแพร่ในในวารสารทีม่คีุณภาพ (TCI 1)  
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 บทความวิชาการสาขาสังคมมีจ านวนทัง้สิ้น 30,992 บทความ จากผู้เขียน 62,119 คน 
จ านวนผู้เขยีนหลงัจากหกัการนับซ ้าคงเหลือเพียง 24,141 คน จาก 30,992 คน โดยเป็นผู้ที่น าเสนอ
ผลงานเพียงครัง้เดียว เพียง 20,459 คน (ร้อยละ 66.0) ผู้มีผลงานตีพิมพ์สูงมากมีจ านวน 147 คน  
(รอ้ยละ 0.5) หน่วยงานทีม่ผีูเ้ขยีนบทความมากที่สุดไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัของรฐั จ านวน 8,135 บทความ 
(รอ้ยละ 26) มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเอกชน มหาวทิยาลยัราชภฏั กระทรวงสาธารณสุข 
และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล หน่วยงานที่มบีทความคุณภาพสูง (TCI 1) ไดแ้ก่ บทความจาก
กระทรวงสาธารณสุข โดยรอ้ยละ 45 ของบทความเผยแพร่ในวารสารทีม่คีุณภาพ (TCI 1)  
 บทความวิชาการสาขาวิทยาศาสตรก์ารแพทยม์จี านวนทัง้สิน้ 22,900 บทความ จากผูเ้ขยีน 
62,978 คน จ านวนผู้เขยีนหลงัจากหกัการนับซ ้าคงเหลอืผู้เขยีนบทความเพยีง 18,356 คน ผู้เขยีนที่มี
ผลงานเพยีงครัง้เดยีวจ านวน 15,515 คน (รอ้ยละ 67.8) ผู้ที่มกีารน าเสนอผลงานต่อเนื่องมมี 117 คน 
(ร้อยละ0.5) หน่วยงานที่มีผู้เขียนบทความมากที่สุด ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข  จ านวน 8,108 
บทความ (ร้อยละ 35) มหาวิทยาลัยวิจยัแห่งชาติ มหาวิทยาลัยของรฐั มหาวิทยาลัยเอกชน และ 
มหาวทิยาลยัราชภฏั หน่วยงานทีม่บีทความคุณภาพสูง (TCI 1) ไดแ้ก่ บทความจาก กระทรวงกลาโหม 
โดยรอ้ยละ 88 ของบทความ ตพีมิพใ์นวารสารทีม่คีุณภาพ (TCI 1)  
 สรปุผลการวิเคราะห์เชิงคณุภาพ 
 ประโยชน์ของงานวิจยั 
 การวเิคราะหป์ระโยชน์ของงานวจิยัใชข้อ้มูลเฉพาะงานวจิยัจากระบบขอ้มูลสารสนเทศวจิยัและ

นวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) ระหว่าง พ.ศ. 2553-2564 จ านวน 20,992 โครงการ ครอบคลุมงานวจิยั

เฉพาะสาขาการศึกษา การเกษตร และอาหาร การใช้ประโยชน์จากการวิจยัแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

ประโยชน์ดา้นวชิาการ ดา้นสงัคมและชุมชน ดา้นเศรษฐกจิ-พาณิชย-์อุตสาหกรรม และดา้นนโยบาย  

▪ งานวจิยัส่วนใหญ่จ านวน 16,128 โครงการ ถูกน าไปใช้ประโยชน์ด้านวชิาการเป็น
หลกั (รอ้ยละ 76.8) รองลงมาเป็นการใชป้ระโยชน์ดา้นสงัคมและชุมชน การใชป้ระโยชน์ดา้นเศรษฐกจิ-
พาณิชย-์อุตสาหกรรม และการใชป้ระโยชน์ดา้นนโยบาย  

▪ การใช้ประโยชน์ด้านสงัคมและชุมชนของงานวจิยัทัง้ 3 สาขา มสีดัส่วนใกล้เคยีงกนั
งานวจิยัสาขาอาหารถูกน าไปใช้เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ-พาณิชย์-อุตสาหกรรม สูงกว่างานวจิยั
สาขาการศกึษาและเกษตร งานวจิยัสาขาการศกึษาถูกน าไปใชเ้พื่อประโยชน์เชงินโยบายสูงกว่าอกีสอง
สาขา 
 การกระจกุตวัของงานวิจยั 

 การกระจุกตวัของงานวจิยัในเชิงพื้นที่จะเน้นงานวจิยัในระดบัจงัหวดัเป็นหลกั การศกึษาการ
กระจุกตัวของงานวิจยัใช้ข้อมูลทัง้งานวิจยั วทิยานิพนธ์ และวารสาร จ านวนข้อมูลมีทัง้สิ้น 91,990 
รายการ 
 การกระจุกตัวของงานวิจยัในเชิงพื้นที่สาขาการศึกษามีการกระจายตัวของงานวิจัยอยู่ทัว่
ประเทศโดยเฉพาะเป็นการวจิยัจากกลุ่มโรงเรยีนและเขตพืน้ที่การศกึษา ‘งานวจิยัส่วนใหญ่ด าเนินการ
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ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รองลงมาเป็นจงัหวดัชลบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ เชียงราย อุบลราชธานี 
สกลนคร อุดรธานี มหาสารคาม เป็นตน้ 
 งานวจิยัสาขาการเกษตรส่วนใหญ่จะไม่ระบุพื้นที่เพราะเป็นการวจิยัในหน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
หรอืภาระงานหลกัของหน่วยงาน เช่น กระทรวงเกษตร กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
หรอืสถาบนัการศกึษา งานวจิยับางรายการเป็นการศกึษาในภาพรวม หรอืการใชก้ลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่ต้อง
ระบุพื้นที่ พบงานวิจยัอยู่ที่จงัหวัดเชียงใหม่มากที่สุด รองลงมาเป็นนครราชสีมา พะเยา เชียงราย 
นครศรธีรรมราช กาญจนบุร ีเพชรบูรณ์ และกรุงเทพมหานคร 
 การกระจุกตวัของงานวจิยัสาขาอาหารมลีกัษณะเช่นเดยีวกบัสาขาเกษตรคอืไม่ระบุพื้นที่ การ
ท างานวจิยักระจุกตวัทีก่รุงเทพมหานครมากทีสุ่ด รองลงมาเป็นจงัหวดัเชียงใหม่ ปทุมธานี  สมุทรสาคร 
ชลบุร ีนนทบุร ีสมุทรสาคร สมุทรปราการ พษิณุโลก นครราชสมีา เป็นตน้ 
 ความชุกของหวัข้อวิจยั 

หวัขอ้วจิยัในภาพรวมมกีารเปลีย่นแปลงตามเวลา ขึน้อยู่กบักระแสความนิยม หรอืนโยบายของ
รฐั โครงการใหญ่ในระดบัประเทศ หรอืประเดน็ทีไ่ดร้บัความนิยมในระดบันานาชาต ิการตัง้ชื่องานวจิยัมี
ผลท าใหง้านวจิยัมคีวามน่าสนใจ ดงึดดูผูใ้หทุ้น มทีัง้การท าวจิยัตามหวัขอ้จรงิ หรอืเป็นเพยีงค าขยาย
เพือ่ประกอบประเดน็หลกัของงานวจิยัเท่านัน้ 
 ความชุกของประเดน็วจิยัในภาพรวมของงานวจิยัทัง้ 3 สาขาทีไ่ดร้บัความนิยมสงู ไดแ้ก่ การ 
บูรณาการ เศรษฐกจิพอเพยีง อย่างยัง่ยนื นวตักรรม ศตวรรษที ่ 21 ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  
ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ หลกัธรรมาภบิาล ยุค 4.0 ตวัอย่างเช่น ประเทศไทย 4.0 เกษตร 4.0 มหาวทิยาลยั 4.0 
 ความชุกของของหวัขอ้วจิยัสาขาการศกึษา ได้แก่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การจดัการเรยีนรู ้
กจิกรรมการเรยีนรู้ การบรหิารการศกึษา การเรยีนการสอน ภาวะผู้น า ความพงึพอใจ การบรหิารงาน
วชิาการ การพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรยีนการสอน การพฒันาบทเรยีน การมสี่วนร่วม การประกนั
คุณภาพ การแกไ้ขปัญหา การฝึกอบรม การพฒันาทกัษะ 
 ผลติภณัฑส์าขาการเกษตรทีม่งีานวจิยัมากทีสุ่ดคอืขา้ว ผลติภณัฑ์อื่นๆ ไดแ้ก่ ปุ๋ ย อาหาร ปลา 
ยางพารา มนัส าปะหลงั อ้อย สมุนไพร กุ้ง จุลนิทรยี์ เชื้อรา ผกั แมลง ข้าวโพด ปาล์มน ้ามนั เป็นต้น 
ประเดน็วจิยัที่เกี่ยวกบักิจกรรมการด าเนินงานสาขาการเกษตร ได้แก่ การผลติ การเจรญิเตบิโต การ
ปลูก การวจิยัและพฒันา การใช้ประโยชน์ การประยุกต์ใช ้การเพิ่มผลผลติ การพฒันาผลติภณัฑ์ การ
ปรบัปรุงพนัธ ์การเพาะเลีย้ง การอนุรกัษ์พนัธุกรรม 
 ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีงานวจิยัมากที่สุด ได้แก่ อาหาร ข้าว เครื่องดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
รา้นอาหาร ขา้วกลอ้ง ขนม อุตสาหกรรมอาหาร อาหารสุขภาพ อาหารสตัว ์น ้าตาล สารตา้นอนุมลูอสิระ 
ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร ปลา สมุนไพร จุลนิทรยี ์การท่องเทีย่วเชงิอาหาร เป็นต้น ประเดน็วจิยัทีเ่กีย่วกบั
การด าเนินการกิจกรรมด้านอาหาร ได้แก่ การผลิต การพฒันาผลิตภณัฑ์ พฤติกรรมการบรโิภค การ
แปรรูป การประยุกต์ใช้ ภาวะโภชนาการ คุณค่าทางโภชนาการ ความมัน่คงทางอาหาร ทัศนคต ิ
กระบวนการผลิต การยืดอายุการเก็บรกัษา ความพึงพอใจ การเก็บรกัษา การอบแห้ง การพัฒนา
กระบวนการผลติ การวจิยัและพฒันา เป็นตน้ 
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 ข้อค้นพบ ปัญหาและแนวทางการแก้ไข 
 จากการศกึษาขอ้มลูงานวจิยัดา้นการศกึษา การเกษตรและอาหารผ่านเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
งานวจิยัใน 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ โครงการวจิยั วทิยานิพนธ ์และบทความวจิยั/ วชิาการ สามารถสรุปขอ้
คน้พบ ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขไดด้งันี้ 

▪ การแบ่งงานวิจยัตามสาขา งานวจิยัส่วนใหญ่มคีวามเชื่อมโยงระหว่างสาขา ท าให้
การแบ่งงานวจิยัตามสาขาท าไดย้าก จากการศกึษาพบว่างานวจิยัมลีกัษณะของการท างานในเชงิบูรณา
การ การท างานขา้มสาขา เช่น งานวจิยัด้านเกษตรและอาหารมคีวามเกี่ยวพนักนัสูงมากและไปปนอยู่
กบัสาขาการศกึษา รวมถึงเชื่อมโยงต่อไปยงัสาขาอื่นโดยเฉพาะสาขาด้านสงัคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์
การแพทย ์วศิวกรรมศาสตร ์สาธารณะสุข รวมถงึสิง่แวดลอ้ม 
 การจ าแนกสาขางานวจิยัในลกัษณะสาขาหลกัแบบดัง้เดมิอาจไม่ถูกตอ้งนกัส าหรบัลกัษณะของ
งานวจิยัในปัจจุบนัทีม่ลีกัษณะสหวทิยาการ งานวจิยัทีต่อ้งการความร่วมมอืจากนักวจิยัทีม่คีวามรู ้และ
ทกัษะทีแ่ตกต่างกนั งานวจิยัทีเ่กดิจากศาสตรใ์หม่ๆ หรอืการวจิยัเฉพาะกลุ่ม (Niche Research) เพือ่ให้
ไดง้านวจิยัทีส่มบูรณ์ ทนัสมยั สามารถแกไ้ขปัญหาสงัคม ชุมชน และตอบสนองการพฒันาประเทศ 

▪ ความเก่ียวพนักบับริบทหรือประเด็นทางสงัคม งานวจิยัการศึกษาจะมปีระเด็น
ทางสงัคม เช่น ปัญหาเรื่องเพศ การถูกท ารา้ยร่างกาย งานวจิยัด้านอาหารจ านวนมากเกี่ยวขอ้งกบันม
แม่ การดูแลผู้ป่วย โรค สมุนไพร สทิธบิตัร การคุม้ครองผู้บรโิภค งานวจิยัดา้นการเกษตร จะเกี่ยวขอ้ง
กบัป่าไม ้การท่องเทีย่ว กฎหมาย การตลาด เศรษฐกจิ การศกึษาพฤตกิรรม และจติวทิยา 

▪ การใช้ประโยชน์จากงานวิจยั งานวจิยัส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์ด้านวชิาการ
เป็นหลกั (รอ้ยละ 76.8) การใชป้ระโยชน์ดา้นสงัคมและชุมชน การใช้ประโยชน์ดา้นเศรษฐกจิ-พาณิชย์-
อุตสาหกรรม และการใช้ประโยชน์ด้านนโยบายยงัมน้ีอยมาก ดงันัน้หน่วยงานสนับสนุนงานวจิยัและ
นักวิจยัควรพิจารณาเพิ่มเติมในงานวิจยัเชิงพาณิชย์ งานวิจยัเพื่อประโยชน์ของสังคม-ชุมชน และ 
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบันโยบายสาธารณะ 

▪ ภาระงานของนักวิจยั และ เส้นทางอาชีพวิชาการ ขอ้คน้พบในประเดน็เรื่องภาระ
งานของนักวจิยั และ เสน้ทางอาชพีวชิาการ ยงัไม่สามารถท าได้มากนักเนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของ
ขอ้มลู การไม่เปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคล และการไม่ปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั ท าใหต้้องมกีารใชข้อ้มูล
จากแหล่งอื่นประกอบ อย่างไรก็ตามเมื่อน าต าแหน่งวชิาการของนักวจิยัที่ได้รบัเบื้องต้นจากระบบงาน
วจิยัที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลระหว่าง พ.ศ. 2553-2561) ไปสอบทานกบัข้อมูลท าเนียบผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วชิาการแห่งชาต ิของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (ขอ้มูล ณ มถิุนายน 2565) พบว่านักวจิยั
จ านวนมากมคีวามก้าวหน้าด้านต าแหน่งทางวชิาการและคุณวุฒทิางการศกึษาสูงขึ้นมาก ซึ่งแสดงให้
เหน็ว่างานวจิยัมสีว่นสนบัสนุนความกา้วหน้าเสน้ทางอาชพีวชิาการของนกัวจิยั 

▪ รางวัลท่ีมอบให้กับนักวิจัย งานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะการให้รางวัลนักวิจัยดีเด่น
แห่งชาต ิสาขาทีไ่ดร้บัรางวลัมากทีสุ่ด ยงักระจุกตวัอยู่ในสาขาทีเ่กีย่วกบัการแพทย ์การเกษตร รางวลัที่
มอบให้กบันักวจิยัสาขาสงัคม และการศึกษายงัมีไม่มากนัก ผู้ที่ได้รบัรางวลัเป็นนักวชิาการในระดบั
ศาสตราจารย์ จากกลุ่มมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ท างานในมหาวิทยาลัยชัน้น าของประเทศ เช่น 
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จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล เนื่องจากงานวจิยันี้น าเสนอเฉพาะรางวลัที่ส าคญัมาก
ทีสุ่ดเพยีงรางวลัเดยีว ดงันัน้ควรจะท าการศกึษาการมอบรางวลัประเภทอื่นเพิม่เตมิ 

▪ งานวจิยัส่วนใหญ่มกีารวจิยัในประเด็นทีม่คีวามส าคญั มกีารเปลีย่นแปลง ชุดรูปแบบ 
(Theme) หวัข้องานวิจยั ตามนโยบาย และโจทย์วจิยัของประเทศ รวมถึงมีลักษณะเฉพาะตัวท าให้
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากกว่างานวทิยานิพนธซ์ึง่มคีวามซ ้าซอ้น และขอบเขตเนื้อหาทีจ่ ากดักว่า 

▪ การจ าแนกตามคุณภาพวารสารมสี่วนท าใหบ้ทความวชิาการมคีวามน่าเชื่อถอืมากขึ้น 
แต่ขณะเดยีวกนัวารสารที่ตพีมิพ์งานวจิยัควรมกีารก าหนดจ านวนผู้เขยีนบทความ การให้รายละเอยีด
เกี่ยวกบัผู้เขยีนบทความที่ชดัเจนมากขึ้นเพราะพบว่าบทความจ านวนหนึ่งมคีวามซ ้าซ้อนกนั มีการ
น าเสนอในหลายวารสาร รวมถงึมผีูร้่วมเขยีนมากเกนิกว่าเนื้อหาทีป่รากฏ 
 ปัญหาทีพ่บจากการศกึษา สรุปไดด้งันี้ 

▪ ขอ้มูลยงัขาดความสมบูรณ์ ซึ่งเป็นเรื่องที่พบทัว่ไปของระบบสารสนเทศในประเทศ
ไทย แต่กม็ผีลต่อการใชเ้วลาในการท าความสะอาดขอ้มูลและความถูกตอ้งของขอ้มลู ขอ้มลูส าคญัทีข่าด
หายไป ได้แก่ ต าแหน่งทางวชิาการ หน่วยงานสงักัดของนักวจิยั รายชื่อทีมวจิัยที่มีส่วนร่วมในการ
ท างานที่แทจ้รงิงบประมาณทีใ่ชด้ าเนินโครงการ ระยะเวลาในการท าโครงการ (เวลาเริม่ต้น-เวลาสิน้สุด
โครงการ) 

▪ ข้อมูลโครงการวจิยัถึงแม้จะได้รบัความอนุเคราะห์โดยตรงจาก ส านักงานการวจิยั
แห่งชาต ิ(วช.) แต่ขอ้มูลบางรายการกย็งัมคีวามขดัแยง้กนั เช่นชื่อหวัหน้าโครงการหรอื งบประมาณไม่
ตรงกนั ขาดความสมบูรณ์ในเรื่องรายชื่อทมีวจิยั โดยเฉพาะต าแหน่งทางวชิาการ สงักดัของนกัวจิยั 

▪ รายชื่อนักวจิยัส่วนใหญ่ไม่มตี าแหน่งทางวชิาการ สาเหตุเกดิจากการน าเขา้ขอ้มูลที่
ไม่ไดร้ะบุ และนักวจิยัทีท่ างานนอกเหนือสถาบนัอุดมศกึษาจะไม่มตี าแหน่งทางวชิาการ ยกเวน้ต าแหน่ง
ทางการศึกษา เช่น ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก “ดร.” หรือต าแหน่งทางวิชาชีพ เช่น
นายแพทย ์“นพ.” นักวจิยัทีม่ตี าแหน่งผูเ้ชีย่วชาญ ผูช้ านาญการ ผูช้ านาญพเิศษ นักวจิยัอาวุโส หวัหน้า
สว่นราชการ ถงึแมจ้ะมคีวามสามารถในการด าเนินการวจิยัแต่ไม่สามารถระบุต าแหน่งวชิาการ 

▪ การค้นหาความสมัพันธ์ไม่สามารถใช้การวิเคราะห์จากเครื่องมือหรอืเทคนิคทาง
คอมพวิเตอร์ได้ถูกต้องทัง้หมด บางรายการจ าเป็นต้องเข้าไปศกึษาเนื้อหาประกอบ เพราะขอ้มูลที่ได้
จากสกดัค าแตกต่างจากเนื้อหาหรอืบรบิทที่แท้จรงิ นอกจากนี้ยงัต้องน าค าที่ได้มาตีความหมาย หรอื
ปรบัเปลีย่นเพือ่ใหง้า่ยต่อการน ามาวเิคราะห ์
 ปัญหาทีพ่บจากการศกึษาสามารถแกไ้ขไดด้งันี้ 

▪ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจดัเก็บและเผยแพร่ข้อมูลควรมีการปรบัปรุงข้อมูลให้
สมบูรณ์ เป็นปัจจุบนั เพือ่แกปั้ญหาความไม่สมบูรณ์ของขอ้มลู 

▪ ขอความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวขอ้ง ส าหรบัการก าหนดขอบเขต
งานวจิยัทีต่อ้งการศกึษาในแต่ละสาขาและการจดัท าพจนานุกรมขอ้มลู 
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บทคดัย่อ 

 การศกึษาเรื่อง “การประเมนิผลผลติและผลลพัธง์านวจิยัดา้นการศกึษา เกษตรและอาหาร” เป็น
การส ารวจและทบทวนงานวจิยัด้านการศึกษาในรอบระยะเวลา 12 ปี เริม่ตัง้แต่ พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 
2564 วตัถุประสงคข์องการศกึษาเพื่อใหเ้ขา้ใจงานวจิยัในสาขาดงักล่าวทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปัจจยัน าเขา้ เช่น 
งบประมาณการลงทุนด้านงานวจิยั จ านวนโครงการ จ านวนนักวจิยั หน่วยงานด้านการพฒันางานวิจยั 
การน าความรูด้้านงานวจิยัไปถ่ายทอดใหก้บันิสติ นักศกึษา ผ่านการเป็นทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์ รวมถงึ
การเผยแพร่งานวจิยัผ่านวารสารวจิยั  
 การประมวลผลขอ้มลูและความรูแ้บ่งเป็น 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ โครงการวจิยั งานวทิยานิพนธ ์
และงานเผยแพร่บทความวชิาการ การศกึษาใชข้้อมูลทีจ่ดัเกบ็ในระบบสารสนเทศและฐานขอ้มูลหลกั 3 
ระบบได้แก่ ระบบข้อมูลสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) ฐานข้อมูลวทิยานิพนธ์ไทย 
(ThaiLIS) และระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (ThaiJo) 
 ผลการวเิคราะห์เชิงปรมิาณเพื่อประเมินผลผลิตและผลลัพธ์งานวจิยัด้านการศึกษา เกษตร 
อาหาร  สงัคม และ วทิยาศาสตรก์ารแพทย ์รวม 5 สาขา ขอ้มลูทีใ่ชศ้กึษาภายหลงัจากผ่านกระบวนการ
ท าความสะอาดประกอบดว้ย โครงการวจิยัรวม 31,509 โครงการ ด าเนินการโดยนกัวจิยัจ านวน 89,322 
คน และงบประมาณรวม 22,401.0 ลา้น วทิยานิพนธ์และผูเ้ขียนจ านวน 64,261 รายการ/ คน บทความ
วชิาการจ านวน 106,204 บทความ และผูเ้ขยีนบทความจ านวน 246,027 คน 

ผลลพัธ์ที่ได้ในภาพรวมโครงการวจิยัทัง้ 5 สาขา (ระหว่าง พ.ศ. 2553-2561) สามารถสรุปได้
ดังนี้  ค่าเฉลี่ยโครงการวิจัยต่อปี 3,501 โครงการ ค่าเฉลี่ยงบประมาณวิจัยต่อปี 2,489.2 ล้านบาท 
จ านวนนักวจิยัต่อโครงการ (รวมการนับซ ้า) 2.8 คน/ โครงการ จ านวนนักวจิยัต่อโครงการ (หกัการนับ
ซ ้า) 1.3 คน/ โครงการ งบประมาณวจิยัต่อโครงการวจิยั 7.1 แสนบาท งบประมาณวจิยัต่อนักวจิยั 1 คน 
(หกัการนบัซ ้า) 5.6 แสนบาท 

ผลการศึกษาภาพรวมวิทยานิพนธ์พบว่าสาขาการศึกษามีจ านวนสูงสุด 33,637 รายการ 
รองลงมาเป็นสาขาสังคม วิทยานิพนธ์สาขาการศึกษาและสังคมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่ อง 
วทิยานิพนธส์าขาอาหารและสาขาวทิยาศาสตรก์ารแพทยม์จี านวนไม่มากนกัแต่จ านวนค่อนขา้งคงทีเ่มื่อ
เปรยีบเทยีบกบัวทิยานิพนธส์าขาอื่น 

ผลการศกึษาภาพรวมดา้นบทความทางวชิาการพบว่า วารสารทีผ่่านการรบัรองคุณภาพ (TCI) 
มจี านวน 241 วารสาร (รอ้ยละ 26.8) จาก 899 วารสาร บทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารทีผ่่านการ
รบัรองคุณภาพของ (TCI 1) มีจ านวน 36,102 บทความ (ร้อยละ 34.0) ของบทความทัง้หมด จาก
ผูเ้ขยีนบทความวชิาการ 92,697 คน (รอ้ยละ 37.7) (ยงัไม่หกัการนบัซ ้า)  
 งานวจิยัส่วนใหญ่ ถูกน าไปใชป้ระโยชน์ดา้นวชิาการเป็นหลกั (รอ้ยละ 76.8) รองลงมาเป็นดา้น
สงัคมและชุมชน ด้านเศรษฐกิจ-พาณิชย์-อุตสาหกรรม และด้านนโยบาย งานวิจัยสาขาอาหารถูก
น าไปใช้เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ-พาณิชย์-อุตสาหกรรม และ งานวจิยัสาขาการศกึษาถูกน าไปใช้
เพือ่ประโยชน์เชงินโยบาย 
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 การกระจุกตัวของงานวิจยัในเชิงพื้นที่สาขาการศึกษามีการกระจายตัวของงานวิจัยอยู่ทัว่
ประเทศโดยเฉพาะเป็นการวจิยัจากกลุ่มโรงเรยีนและเขตพื้นที่การศกึษา มกีารกระจุกตวัเชงิพื้นทีม่าก
ที่สุดอยู่ที่กรุงเทพมหานคร งานวจิยัสาขาการเกษตรส่วนใหญ่จะไม่ระบุพื้นที่เพราะเป็นการวิจยัใน
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ เป็นการศึกษาในภาพรวม หรอืงานที่ไม่ต้องระบุพื้นที่ งานวิจยัอยู่ที่จงัหวดั
เชยีงใหม่มากทีสุ่ด การกระจุกตวัของงานวจิยัสาขาอาหารมลีกัษณะเช่นเดยีวกบัสาขาเกษตรคอืไม่ระบุ
พืน้ที ่การท างานวจิยักระจุกตวัทีก่รุงเทพมหานครมากทีสุ่ด  
 ความชุกของของหวัขอ้วจิยัสาขาการศกึษา ได้แก่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การจดัการเรยีนรู ้
กจิกรรมการเรยีนรู้ การบรหิารการศกึษา การบรหิารงานวชิาการ การพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรยีน
การสอน การพฒันาบทเรยีน การมสีว่นร่วม การประกนัคุณภาพ เป็นตน้  
 ผลิตภัณฑ์สาขาการเกษตรที่มีงานวิจัยมากที่สุดคือข้าว ปุ๋ ย อาหาร ปลา ยางพารา มัน
ส าปะหลงั ออ้ย เป็นต้น ประเดน็วจิยัทีเ่กี่ยวกบักจิกรรมการด าเนินงาน ไดแ้ก่ การผลติ การเจรญิเตบิโต 
การปลูก การวจิยัและพฒันา การใชป้ระโยชน์ การเพิม่ผลผลิต การพฒันาผลติภณัฑ ์การปรบัปรุงพนัธ ์
การเพาะเลีย้ง การอนุรกัษ์พนัธุกรรม   
 ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีงานวจิยัมากที่สุด ได้แก่ อาหาร ข้าว เครื่องดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ร้านอาหาร ข้าวกล้อง ขนม เป็นต้น ประเด็นวจิยัที่เกี่ยวกบัการด าเนินการกจิกรรมด้านอาหาร ได้แก่ 
การผลติ การพฒันาผลติภณัฑ์ พฤตกิรรมการบรโิภค การแปรรปู กระบวนการผลติ การยดือายุการเกบ็
รกัษา เป็นตน้ 
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Abstract 

 The study, “Evaluation of research outputs and outcomes in education, agriculture and 
food, is a survey and review of research in Thailand over a period of 12 years, from 2010 to 
2021. The study is designed to understand research related to input factors such as research 
budget, number of projects, number of researchers and research development agency, to 
transfer research knowledge to students through thesis work, and to disseminate knowledge 
through academic journals. 
 There are three main types of data, including research projects, thesis work and 
academic articles. The study used data stored in three main information systems and 
databases: National Research and Innovation Information System (NRIIS), ThaiLIS Digital 
Collection (ThaiLIS), and Thai Journal Online (ThaiJo). 
 Quantitative analysis is employed to assess research outputs and research outcomes in 
five research fields (education, agriculture, food, social science and medical sciences). The 
information after the cleaning process consists of 31,509 research projects implemented by 
89,322 researchers with a total budget of 22,401.0 million Baht, 64,261 theses/ thesis authors, 
and 106,204 academic articles with 246,027 article authors. 
 The results obtained from the five research fields (between 2010 and 2018) can be 
summarized as follows: the average number of research projects per year was 3,501 with an 
average budget of 2,489.2 million Baht. The average number of researchers per project was 
1.3 people. The average research budget was 0.71 million Baht per project. The average 
research budget per researcher (minus double counting) was 0.56 million Baht. 
 The study revealed that educational theses had the highest number, with 33,637 items, 
followed by social science. However, both tend to decline continuously. The number of theses 
in food and medical sciences was relatively small and stable when compared to other thesis 
fields. 
 The overview study of academic articles revealed that there were 241 quality certified 
journals (26.8%) from 899 journals. Academic articles published in quality accredited journals 
amounted to 36,102 articles (34.0%) of the total. The number of authors of academic papers 
was 92,697 people (37.7 percent). 
 Most research (76.8%) was primarily used for academic purposes. followed by social 
and community, economic-commercial-industrial and policy purposes. Food research was 
applied for economic-commercial-industrial benefits. Educational research was used for policy 
benefits rather than research in the other two fields. 
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 The spatial concentration of research in the field of education was distributed 
throughout the country, especially from school groups and educational districts. The highest 
concentration was in Bangkok. Most agricultural research was not identified due to research 
related to the mission of the responsible agency, overall research, or experimental research. 
However, the research was conducted in Chiang Mai Province. The concentration of food 
research was similar to that in the agricultural field. The area was not specified, although 
mostly concentrated in Bangkok. 
 The main focus of research topics in the field of education was academic achievement. 
learning management, learning activities, academic administration, course development, 
teaching management, lesson development, participation, and quality assurance. The 
prevalence of research topics focusing on agricultural products was rice, fertilizer, food, fish, 
rubber, cassava, and sugarcane. Research issues related to operational activities included 
production, growth, planting, research and development, utilization, productivity, product 
development, breed improvement, and genetic preservation. The main research topics focusing 
on food products included rice, beverages, alcoholic beverages and restaurants, brown rice, 
and snacks. Research issues related to food activities focused on production, product 
development. consumption behavior, food processing, production process and extending shelf 
life. 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 
 การศกึษาเรื่อง “การประเมนิผลผลติและผลลพัธง์านวจิยัด้านการศกึษา เกษตรและอาหาร” เป็น
การส ารวจและทบทวนงานวจิยัด้านการศกึษาในรอบระยะเวลา 13 ปี โดยเริม่ตัง้แต่ พ.ศ. 2553 ถงึ พ.ศ. 
2565 วตัถุประสงค์ของการศกึษาเพื่อให้เขา้ใจงานวจิยัในสาขาดงักล่าวที่ เกี่ยวขอ้งกบัปัจจยัน าเขา้ เช่น 
งบประมาณการลงทุนด้านงานวจิยั จ านวนโครงการ จ านวนนักวจิยั หน่วยงานด้านการพฒันางานวจิยั 
การน าความรูด้า้นงานวจิยัไปถ่ายทอดใหก้บันิสติ นกัศกึษา ผ่านการเป็นทีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์รวมถงึการ
เผยแพร่งานวจิยัผ่านวารสารวจิยั ทัง้นี้เพื่อน าผลการส ารวจมาใช้เป็นขอ้มูลในการส่งเสริมและพฒันา
งานวจิยัในสาขาทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

1.1 วตัถปุระสงค ์

 การประเมนิผลผลติและผลลพัธง์านวจิยัดา้นการศกึษา เกษตรและอาหาร มวีตัถุประสงคด์งันี้ 
1) เพื่อประมวลขอ้มลูและความรูท้ ีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรทุน งานวจิยั นกัวจิยั งานเผยแพร่

บทความ และงานวทิยานิพนธ ์
2) เพื่อศกึษาโครงสร้างเชงิวชิาการของบุคลากร เช่น จ านวน ต าแหน่งวชิาการ และทุนวจิยั

ในแต่ละระดบั 
3) เพื่อศกึษาการกระจุกตวัของงานวจิยั (แยกตามสถาบนั พื้นที่) และความชุกของหวัข้อ

วจิยั 
4) เพื่อศกึษาคุณภาพการวจิยั: จ านวนบทความทัง้ในวารสารไทย ต่างประเทศ  งานวจิยัที่

ไดร้บัรางวลั 
5) เพื่อศกึษาภาระงานของนกัวจิยั และ เสน้ทางอาชพีวชิาการ 
6) เพื่อศกึษาประโยชน์ของงานวจิยั 

 อนึ่งนอกจากการศกึษาองค์ความรู้งานวจิยัดา้นการศกึษา เกษตรและอาหาร แล้ว ยงัได้เพิม่เตมิ
การประมวลผลข้อมูลภาพรวม ด้านสังคมและวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วย เพื่อใช้ในการศึกษา
เปรยีบเทยีบและเป็นประโยชน์ต่อการท าวจิยัของแผนงานคนไทย 4.0 ต่อไป 
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1.2 แหล่งข้อมลู 

 การศึกษานี้ใช้ข้อมูลหลกัจาก 3 แหล่ง ข้อมูลงานวจิยัได้จากระบบข้อมูลสารสนเทศวจิยัและ
นวตักรรมแห่งชาต ิ(NRIIS) ซึง่เป็นฐานขอ้มลูงานวจิยัทีม่กีารพฒันาเพื่อจดัเกบ็และเผยแพร่ขอ้มลูงานวจิยั
โดยหน่วยงานที่สนับสนุนการพฒันางานวจิยัหลกัของประเทศ ได้แก่ ส านักงานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) 
และ ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) ปัจจุบนัคอื ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์
วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) การศกึษาวทิยานิพนธ์ไทยใช้ฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์ไทย (ThaiLIS Digital 
Collection-ThaiLIS) และข้อมูลบทความวิจ ัย บทความวิชาการได้จากระบบฐานข้อมูลวารสาร
อเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (ThaiJo) 

1) ระบบข้อมลูสำรสนเทศวิจยัและนวตักรรมแห่งชำติ (NRIIS) 
 ระบบข้อมูลสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) (https://nriis.go.th/) เป็นระบบที่
พฒันามาจากระบบใหญ่ 3 ระบบ ได้แก่ ระบบบรหิารงานวจิยัอจัฉริยะ (TIRAs) ระบบบรหิารจดัการ
โครงการวิจ ัย (EPMS) ซึ่งจ ัดท าโดย สกสว. และ ระบบบริหารจัดการงานวิจ ัยแห่งชาติ (National 
Research Management System หรอื NRMS) ของ วช.  
 ระบบ NRIIS เป็นระบบทีช่่วยให ้ส านกังบประมาณ หน่วยงานสนบัสนุนงานวจิยั ผูท้รงคุณวฒุ ิผู้
ประสานงาน และนักวจิ ัย สามารถเข้าถึงงานวจิ ัยทัง้หมดที่ได้ร ับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม
วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ระบบถูกพฒันาให้มฟัีงก์ชนัการท างานกบักลุ่มวจิยัที่เกี่ยวขอ้งในแต่ละ
บทบาทและสามารถไดร้บัประโยชน์ร่วมจากระบบ กล่าวคอื นกัวจิยัสามารถเสนอขอรบัทุนวจิยัจากแหล่ง
ต่าง ๆ โดยใช้แบบฟอร์มเดียว ยื่นข้อเสนอที่เดียวและน าออกขอ้มูลจากฐานข้อมูล ผู้บรหิารงานวจิยั
สามารถตดิตามและรวบรวมขอ้มลูนกัวจิยั ตดิตามสถานะของโครงการทีเ่สนอขอรบัทุน หน่วยงานเจา้ของ
แหล่งทุนสามารถตดิตามโครงการวจิยัที่อนุมตัิ มีขอ้มูลด้านงานวจิยั นักวจิยั งบประมาณและภาพรวม
งานวจิยั เพื่อน าขอ้มลูมาใชป้ระโยชน์ในการบรหิารจดัการ ส่งเสรมิและพฒันาการวจิยัของประเทศ 
 ในการศกึษาครัง้นี้ผู้วจิยัได้รบัความอนุเคราะห์ข้อมูลจากระบบ NRIIS จาก ส านักงานการวจิยั
แห่งชาต ิ(วช.) 

2) ฐำนข้อมลูวิทยำนิพนธไ์ทย (ThaiLIS Digital Collection-ThaiLIS) 
 ฐานขอ้มลูวทิยานิพนธไ์ทย (ThaiLIS Digital Collection-ThaiLIS) เป็นฐานขอ้มลูภายใตโ้ครงการ
หนึ่ง ThaiLIS มีวตัถุประสงค์เพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ประเภทวิทยานิพนธ ์
รายงานการวิจยัของอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทัว่ประเทศผ่านระบบออนไลน์ ฐานข้อมูล
วทิยานิพนธ์เป็นแหล่งรวบรวม และเผยแพร่ความรู้ ช่วยอ านวยความสะดวกให้กบันักศกึษา คณาจารย ์
นักวจิยัและผู้สนใจ โดยเฉพาะขัน้ตอนการทบทวนวรรณกรรมของกระบวนการท าวจิยั ซึ่งจ าเป็นต้อง
ค้นหาข้อมูล ความรู้ ในหวัข้อที่สนใจ ข้อมูลที่ได้สามารถน าไปสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือต่อยอดองค์
ความรูเ้ดมิ 
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3) ระบบฐำนข้อมลูวำรสำรอิเลก็ทรอนิกสก์ลำงของประเทศไทย (ThaiJo)  
 ระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (Thai Journal Online หรอื ThaiJo) 
(www.tci-ThaiJo.org) เป็นแหล่งรวมวารสารวจิยั/ วชิาการที่ผลติในประเทศไทยทุกสาขาวชิา ทัง้สาขา
วทิยาศาสตร์/เทคโนโลย ีและมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ThaiJo ได้รบัการสนับสนุนจาก ส านักงาน
กองทุ นสนับ ส นุนการวิจ ัย  (สกว.) ม หาวิทยาลัย เท ค โน โลยีพ ระจอม เกล้ าธน บุ รี  (ม จธ .) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(มธ.) ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิ(NECTEC) และ 
ศนูยด์ชันีการอา้งองิวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) 
 นอกจากฐานข้อมูลหลักทัง้ 3 แหล่ง ข้อมูลบางรายการต้องมีการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก
ฐานขอ้มูลและระบบสารสนเทศอื่นเพื่อการสอบทานขอ้มลูเพื่อใหไ้ด้รบัขอ้มูลทีถู่กต้อง รวมถึงการสบืค้น
จาก google.com ฐานขอ้มลูและระบบสาสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งประกอบดว้ย 

1) ห้องสมดุเลก็ทรอนิกส ์(E-Library) ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจยั 
 ห้องสมุดอเิลก็ทรอนิกส์ (E-Library) (https://elibrary.trf.or.th/default2019.asp) ของส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) หรอื สกสว. เป็นหอ้งสมุดทีเ่กบ็รวบรวมผลงานวจิยัของประเทศที่ไดร้บั
สนับสนุนจาก สกสว. การใช้งานต้องสมคัรสมาชกิ จากการเขา้ใช้ระบบพบว่ามกีารจดัเก็บงานวจิยัและ
วชิาการ และงานวจิ ัยเพื่อท้องถิ่น โดยแต่ละโครงการจะประกอบด้วยแผนงานและโครงการย่อยที่
ด าเนินการแลว้เสรจ็ทัง้ในรปูแบบรายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์และบทคดัยอ่ 

2) ศนูยข้์อมลูกำรวิจยั Digital "วช." Digital Research Information Center 
 ศู น ย์ ข้ อ มู ล ก าร วิจ ัย  Digital "วช ."  (Digital Research Information Center ห รือ  DRIC) 
(https://dric.nrct.go.th/Index) ของส านักงานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) เป็นเวบ็ไซต์เพื่อให้บรกิารเอกสาร
วจิยัที่ด าเนินการแล้วเสรจ็ในรูปแบบรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์และบทคดัย่อ ส าหรบัการศกึษา การหา
ความรู้และการวจิยั การใช้งานต้องสมคัรสมาชิก การสบืค้นและการน าขอ้มูลมาใช้ประโยชน์มลีกัษณะ
เดยีวกบัหอ้งสมุดอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Library)  

3) คลงัข้อมลูงำนวิจยัไทย (TNRR)  
 ค ลั ง ข้ อ มู ล ง า น วิ จ ั ย ไ ท ย  TNRR (Thai National Research Repository) 
(https://tnrr.nriis.go.th/#/) เป็นคลังข้อมูลเพื่อการสืบค้นข้อมูลเผยแพร่การใช้ประโยชน์งานวิจ ัยสู่
สาธารณชน ประกอบด้วยระบบฐานขอ้มูลโครงการวจิยัที่ด าเนินการเสรจ็แล้ว มีการจดัเกบ็งานวจิยัที่
เกี่ยวข้องจ านวนมากจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงานการวิจยัแห่งชาติ ฐานข้อมูลวทิยานิพนธ ์
ฐานขอ้มลูโครงสรา้งพืน้ฐานภาครฐัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
และฐานขอ้มลูจากมหาวทิยาลยั โดยการด าเนินงานของระบบ TNRR และระบบ NRMS มกีารเชื่อมโยงส่ง
ต่อขอ้มลูระหวา่งกนั 
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4) ระบบศนูยก์ลำงข้อมลูกำรวิจยักำรเกษตรของประเทศไทย (TARR)  
 ระบบศูนย์กลางข้อมูลการวจิยัการเกษตรของประเทศไทย (Thailand Agricultural Research 
Repository หรือ TARR (http://tarr.arda.or.th) ของส านักงานพัฒนาการวิจ ัยการเกษตร (องค์การ
มหาชน) ระบบ TARR เป็นการพฒันาและบรูณาการฐานขอ้มลูความรูด้จิทิลัดา้นการเกษตร เพื่อใหบ้รกิาร
ขอ้มูลความรู้งานวจิยัแบบ ณ จุดเดยีว ในการเขา้ถึงขอ้มูลความรูด้้านการเกษตรแบบเชื่อมโยง ส าหรบั
น าไปสู่การผลิตการเกษตรบนพื้นฐานความรู้ การพฒันานวตักรรม และวจิยัต่อยอด ตลอดจนน าองค์
ความรู้ไปพัฒนาธุรกิจที่สามารถแข่งขนัได้ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร เพื่อสร้างความเข้มแ ขง็ทาง
เศรษฐกจิ และยกระดบัรายไดข้องเกษตรกรดว้ยการท าเกษตรบนความรูแ้ละขอ้มลูขา่วสาร 

ตำรำงท่ี 1.1 ฐำนข้อมลู ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรวิจยั 

ล าดบั ชื่อฐานขอ้มูล ชื่อยอ่ ที่อยูเ่วบ็ไซต ์ เจา้ของขอ้มูล 

1 ระบบขอ้มูลสารสนเทศวจิยัและ
นวตักรรมแห่งชาต ิ

NRIIS  http://nriis.in.th/Login.aspx ส านกังานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) 

2 ฐานข้อมู ลวิทยานิพนธ์ ไท ย 
(ThaiLIS Digital Collection) 

ThaiLIS https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.ph
p  

กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์
วจิยัและนวตักรรม 

3 ระบ บ ฐ า น ข้ อ มู ล ว า รส า ร
อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ ก ล า ง ข อ ง
ประเทศไทย 

ThaiJo www.tci-ThaiJo.org  ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 
(สกว.) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุร ี(มจธ.) ฯ 

4 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Library)  

E-Library https://elibrary.trf.or.th/default2019
.asp  

ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 

5 ศู น ย์ข้อมู ลก ารวิจ ัย  Digital 
"วช." 

DRIC https://dric.nrct.go.th/Index  ส านกังานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) 

6 ระบบคลงัขอ้มูลงานวจิยัไทย TNRR https://tnrr.nriis.go.th/#/  

7 ระบบศูนยก์ลางขอ้มูลการวิจ ัย
การเกษตรของประเทศไทย 

TARR http://tarr.arda.or.th ส านักงานพัฒนาการวิจ ัยการเกษตร 
(องคก์ารมหาชน) 

ทีม่า: ส านกังานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) และ ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 

1.3 กำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลในภาพรวมเริม่ต้นจากการประเมนิผลขอ้มูลจากระบบขอ้มูลสารสนเทศวจิยั
และนวตักรรมแห่งชาต ิ(NRIIS) เพราะเป็นจุดเริม่ท าโครงการที่ได้รบังบประมาณสนับสนุนจากภาครฐั 
การจดัเกบ็ขอ้มลูไดด้ าเนินการดงันี้  

1) การจัดเก็บข้อมูลวจิยัจากระบบ NRIIS เริ่มจากการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจาก
ส านกังานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) เนื่องจากมรีายละเอยีดมากกวา่ขอ้มลูเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์  

2) การจดัเกบ็ขอ้มูลวทิยานิพนธ์ และบทความวจิยั/วชิาการ ได้จากการศกึษาค าส าคญัที่
เกีย่วขอ้งกบัสาขาศกึษาศาสตร์ เกษตรและอาหาร การคน้หาขอ้มูลจะเริม่ตน้จากค าส าคญัในการศกึษา
แต่ละดา้น ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ 

 

http://tarr.arda.or.th/
http://nriis.in.th/Login.aspx
https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php
https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php
http://www.tci-thaijo.org/
https://elibrary.trf.or.th/default2019.asp
https://elibrary.trf.or.th/default2019.asp
https://dric.nrct.go.th/Index
https://tnrr.nriis.go.th/#/
http://tarr.arda.or.th/
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 ด้ำนศึกษำศำสตร ์
 ครุศาสตร ์ศกึษาศาสตร ์
 คุณภาพการศกึษา การจดัการศกึษา การเรยีนการสอน 
 หลกัสตูร ปรญิญา  
 สถานศกึษา: โรงเรยีน มหาวทิยาลยั  
 ระดบัการศกึษา: การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ก่อนวยัเรยีน อนุบาล ประถมศกึษา มธัยมศกึษา 

อุดมศกึษา อาชวีศกึษา 
 รูปแบบการจดัการศึกษา: การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม

อธัยาศยั โฮมสคลู 
 บุคลากร นกัเรยีน นกัศกึษา บณัฑติ คร ูอาจารย ์
 เทคโนโลยกีารศกึษา นวตักรรมการศกึษา โสตทศันูปกรณ์ โสตทศันศกึษา  
 อื่นๆ 

ด้ำนเกษตร 
 เกษตร ประมง ปศุสตัว ์ป่าไม ้
 พชื: พชืสวน พชืไร่ พชืผกั 
 ปฐพศีาสตร ์การจดัการทรพัยากรดนิและน ้า 
 กฏีวทิยา: แมลงศตัรพูชื และสตัวเ์ลีย้ง 
 โรคพชืวทิยา: โรคพชื 
 ธุรกจิการเกษตร 
 อื่นๆ 

ด้ำนอำหำร 
 อาหาร/ ฟู๊ ด โภชนาการ เครื่องดื่ม 
 วทิยาศาสตรอ์าหาร 
 ธุรกจิการบรกิารอาหาร 
 การจดัการครวัและศลิปะการประกอบอาหาร 
 ภตัตาคาร หอ้งอาหาร รา้นอาหาร 
 เชฟ พ่อครวั/ แม่ครวั 
 อื่นๆ 

เมื่อน าค าส าคญัทีไ่ดไ้ปคน้หาขอ้มูลวทิยานิพนธจ์ากฐานขอ้มูลวทิยานิพนธไ์ทย (ThaiLIS) พบว่า
มกีารแบ่งสาขายอ่ยไวแ้ลว้ (แสดงในบทที ่2) ท าใหส้ามารถคน้คนืขอ้มลูไดส้ะดวกมากขึน้ ค าส าคญัจงึถูก
น าไปใชใ้นการคน้คน้คนืขอ้มลูบทความวจิยั วชิาการจากระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกส ์(ThaiJo)  
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3) น าขอ้มูลที่ได้รบัจากระบบ NRIIS, ThaiLIS และ ThaiJo มาท าความสะอาดเบื้องต้น 
ได้แก่ (1) คดัเลอืกโครงการ วทิยานิพนธ์ บทความเฉพาะปีที่ต้องการศกึษาคอื ตัง้แต่ พ.ศ. 2553 ถึง
ปี 2565 (2) ตดัรายการที่ไม่เกีย่วขอ้ง (3) จดัเกบ็ขอ้มูลตามชื่อโครงการ วทิยานิพนธ์ และบทความ และ 
(4) จดัเกบ็คุณลกัษณะของขอ้มูล (Attribute) ตามประเดน็ที่ต้องการศกึษา เช่น ปี ชื่อนกัวจิยั หน่วยงาน
สงักดั งบประมาณ ชื่อวารสาร เป็นตน้ 

4) วเิคราะหข์อ้จ ากดัของขอ้มลูแต่ละระบบซึง่พบวา่มขีอ้จ ากดัดงันี้  
 ระบบ NRIIS 

- ขอ้มูลหลายรายการไม่สมบูรณ์ หลายโครงการขาดขอ้มลูทีส่ าคญั เช่น บทคดัย่อ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ รายชื่อทีมวิจ ัย รายชื่อหน่วยงานสังกัดของนักวิจ ัย 
เนื่องจากเป็นขอ้มูลทีน่ าเขา้ตัง้แต่เริม่ตน้ด าเนินโครงการ ในระหวา่งการท าวจิยั
จนสิ้นสุดโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลง เช่น หวัหน้าโครงการ ทีมวจิยั ชื่อ
โครงการ การปรบัลดงบประมาณที่ได้รบัการจดัสรร รวมถึงการขยายเวลา
โครงการและการต่อยอดงานวจิยัในปีงบประมาณต่อไป 

- การจดัสรรงบประมาณวจิยับางรายการจะอยูใ่นภาพรวมของหน่วยงานวจิยัหลกั 
เช่น วช. สกว. เพื่อน างบประมาณมาจดัสรรต่อให้กบัหน่วยงานท าวจิยัในระดบั
มหาวทิยาลยั หรอืระดบักรม รวมถงึ โครงการย่อยทีอ่ยูใ่นชุดโครงการ/แผนงาน 
ท าใหบ้างโครงการไม่ปรากฏงบสนบัสนุนการวจิยั 

 ระบบ ThaiLIS และ ThaiJo 
- ขอ้มูลบางรายการยงัขาดความสมบูรณ์ และบางรายการไม่สามารถ Download 

ได ้
5) จากความไม่สมบรูณ์ของขอ้มลูทีไ่ดจ้ากระบบหลกัทัง้ 3 จงึตอ้งน ารายการทีข่าดหายไป 

หรอืซ ้าซอ้น เช่น ชื่อนกัวจิยั ผูเ้ขยีนบทความ ต าแหน่งวชิาการ ไปสอบทานจากฐานขอ้มลูอื่นตามทีร่ะบุไว้
ในตารางที ่1.1 เพิม่เตมิ รวมทัง้คน้หาจาก Google 

6) วเิคราะห์เพื่อประเมนิภาพรวมของงานวจิยัด้ำนกำรศึกษำ กำรเกษตรและอำหำร
ของประเทศไทยระวา่ง ปี 2553-2565 

7) น าข้อมูลที่ได้ร ับจากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย  (ThaiLIS) มาวิเคราะห์ข้อมูล
วทิยานิพนธข์องสาขางานวจิยัทีต่อ้งการศกึษา 

8) น าข้อมูลที่ได้รบัจากระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย 
(ThaiJo) มาวเิคราะหข์อ้มลูการเผยแพร่บทความวจิยั บทความวชิาการผ่านวารสาร  
 การวเิคราะห์ข้อมูลใช้การวเิคราะห์เชิงเนื้อหา เนื่องจากขอ้มูลบางรายการมีความขดัแย้งและ
คลุมเครอืท าใหต้้องอาศยัการตคีวาม การหาขอ้มลูเพิม่เตมิหรอืสอบทานขอ้มูลจากแหล่งอื่น เช่น พืน้ที่ที่
ท าการศกึษาศกึษา ความชุกของงานวจิยั ประเดน็หลกัของการศกึษา ส าหรบัขอ้มูลเชงิปรมิาณ ใช้การ
วเิคราะหโ์ดยสถติพิืน้ฐานทัว่ไป 
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บทท่ี2 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลภำพรวมด้ำนกำรศึกษำ เกษตรและอำหำร 

 
 บทที่สองเป็นการรายงานผลการวเิคราะห์ภาพรวมตามวตัถุประสงคท์ี่ก าหนดไวใ้นการการศกึษา
เรือ่ง “การประเมนิผลผลติและผลลพัธ์งานวจิยัด้านการศกึษา เกษตรและอาหาร ” ได้แก่ การประมวลผล
ขอ้มลูและความรูท้ ีเ่กีย่วขอ้งกบั งานวจิยั นกัวจิยั งบประมาณวจิยั งานวทิยานิพนธ ์งานเผยแพร่บทความ 
โครงสรา้งเชงิวชิาการของบุคลากร เช่น จ านวน ต าแหน่งวชิาการ และทุนวจิยัในแต่ละระดบั 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูแบ่งเป็น 3 ประเดน็หลกัประกอบดว้ย 

1) ผลการวเิคราะห์ข้อมูลโครงการวจิ ัยจากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจ ัยและนวตักรรม
แห่งชาต ิ(NRIIS) ของส านกังานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) 

2) ผลการวเิคราะห์งานวทิยานิพนธ์จากระบบเครอืข่ายห้องสมุดอุดมศกึษาในประเทศไทย
เพื่อการใชท้รพัยากรสารสนเทศ (ThaiLIS) 

3) ผลการวเิคราะห์การเผยแพร่งานวจิยัผ่านวารสารในประเทศไทยจากระบบฐานขอ้มูล
วารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (ThaiJo) 

2.1 ผลกำรวิเครำะหข้์อมลูโครงกำรวิจยั 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการวจิยัใช้ข้อมูลจากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจยัและนวตักรรม
แห่งชาต ิ(NRIIS) เป็นขอ้มูลที่ถูกจดัเก็บระหว่าง พ.ศ. 2553-2564 โดยตดังานวจิยัใน พ.ศ. 2565 ออก
เพราะมีจ านวนน้อยมาก การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในภาพรวมครอบคลุมงานวจิ ัยใน 5 สาขา 
ประกอบด้วยสาขาการศกึษา การเกษตร อาหาร สงัคม และวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ แต่การวเิคราะห์เชงิ
คุณภาพในบทที ่3 ไดจ้ ากดัไวเ้พยีง 3 สาขาเท่านัน้ 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูโครงการวจิยัแบ่งเป็น 6 ประเดน็หลกัประกอบดว้ย 

1) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูโครงการวจิยัในภาพรวม 
2) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูโครงการวจิยัสาขาการศกึษา 
3) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูโครงการวจิยัสาขาเกษตร 
4) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูโครงการวจิยัสาขาอาหาร 
5) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูโครงการวจิยัสาขาสงัคม 
6) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูโครงการวจิยัสาขาวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
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2.1.1 ผลกำรวิเครำะหข้์อมลูโครงกำรวิจยัในภำพรวม 
 การวเิคราะห์ข้อมูลงานวจิยัในช่วงแรกเป็นการเปรียบเทียบงานวจิยัทัง้ 5 สาขา ตัง้แต่ พ.ศ. 
2553-2564 จากการศกึษาพบว่ามโีครงการวจิยัทัง้สิ้น 33,826 โครงการ นักวจิยัจ านวน 98,170 คน (ยงั
ไม่หกัการนับซ ้า) และงบประมาณงานวจิยัเท่ากบั 25,391.9 ล้านบาท (รายละเอยีดแสดงในตารางที่ 2.1 
และ ภาพที ่2.1) 

ตำรำงท่ี 2.1 จ ำนวนโครงกำรวิจยั นักวิจยั และงบประมำณ พ.ศ. 2553-2564 

พ.ศ. จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนนักวิจยั งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
2553 2,955 7,454 1,768.1 

2554 3,430 9,229 1,506.0 

2555 3,131 8,883 1,956.7 

2556 3,195 9,180 2,260.9 

2557 3,551 10,069 2,327.3 

2558 4,325 11,962 3,618.4 

2559 4,959 14,451 3,727.1 

2560 4,484 13,132 3,486.1 

2561 1,479 4,962 1,750.4 

2562 2,167 8,416 2,773.9 

2563 117 321 149.3 

2564 33 111 67.7 

จ ำนวนรวม 33,826 98,170 25,391.9 

ทีม่า:วเิคราะห์ขอ้มลูจากระบบขอ้มลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) 
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ภำพท่ี 2.1 จ ำนวนโครงกำรวิจยั นักวิจยั และงบประมำณ พ.ศ. 2553-2564 
ทีม่า: วเิคราะห์ขอ้มลูจากระบบขอ้มลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) 
 เมื่อศึกษาแนวโน้มโครงการวจิยัจากภาพที่ 2.1 พบว่า งบประมาณโครงการวจิยัหลงัจาก พ.ศ. 
2561 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเนื่องจากการจดัตัง้กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยั และ
นวตักรรม ใน พ.ศ. 2562 ท าให้มกีารปรบัเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานทีร่บัผดิชอบงานวจิยัภายใต้สงักดั
กระทรวงใหม่ รวมถงึการปรบัเปลีย่นนโยบายดา้นงานวจิยัของประเทศ ดงันัน้การศกึษาขอ้มลูเชงิปรมิาณ
จงึก าหนดใหอ้ยูร่ะหวา่ง พ.ศ. 2553-2561  
 เมื่อตดัข้อมูลช่วง พ.ศ. 2562-2564 จะเหลือข้อมูลโครงการวจิยั 5 สาขา ระหว่าง พ.ศ.  2553-
2561 เท่ากบั 31,509 โครงการ นักวจิยัจ านวน 89,332 คน (ยงัไม่หกัการนับซ ้า) และงบประมาณวจิยั 
22,401.0 ล้านบาท รายละเอยีดจ านวนโครงการวจิยั นักวจิยั และ งบประมาณ จ าแนกตามสาขาและ
ปีงบประมาณ แสดงในตารางที ่2.2 และภาพที ่2.2 
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ตำรำงท่ี 2.2 จ ำนวนโครงกำรวิจยั นักวิจยั และงบประมำณวิจยั จ ำแนกตำมสำขำ พ.ศ. 2553-2561 

ก. จ ำนวนโครงกำรวิจยั 
พ.ศ. กำรศึกษำ เกษตร อำหำร สงัคม วิทยำศำสตรก์ำรแพทย ์ รวมโครงกำร 
2553 183 1,627 198 521 426 2,955 
2554 249 1,747 241 698 495 3,430 
2555 246 1,530 225 644 486 3,131 
2556 246 1,598 202 594 555 3,195 
2557 266 1,704 224 815 542 3,551 
2558 338 2,124 277 940 646 4,325 
2559 354 2,181 331 1,268 825 4,959 
2560 303 1,937 314 1,302 628 4,484 
2561 106 517 179 513 164 1,479 

จ านวนรวม (รายการ) 2,291 14,965 2,191 7,295 4,767 31,509 
จ ำนวนรวม (%) 7.3% 47.5% 7.0% 23.2% 15.1% 100.0% 

ข. จ ำนวนนักวิจยั 
พ.ศ. กำรศึกษำ เกษตร อำหำร สงัคม วิทยำศำสตรก์ำรแพทย ์ รวมนักวิจยั 

2553 406 4,177 522 1,187 1,162 7,454 
2554 584 4,968 642 1,631 1,404 9,229 
2555 575 4,603 701 1,539 1,465 8,883 
2556 598 4,682 593 1,397 1,910 9,180 
2557 702 5,082 646 1,914 1,725 10,069 
2558 750 6,034 854 2,212 2,112 11,962 
2559 830 6,673 979 3,202 2,767 14,451 
2560 681 5,955 1,013 3,363 2,120 13,132 

2561 263 1,890 543 1,544 722 4,962 
จ านวนรวม(รายการ) 5,389 44,064 6,493 17,989 15,387 89,322 
จ านวนรวม (%) 6.0% 49.3% 7.3% 20.1% 17.2% 100.0% 

ค. จ ำนวนงบประมำณวิจยั 
พ.ศ. กำรศึกษำ เกษตร อำหำร สงัคม วิทยำศำสตรก์ำรแพทย ์ รวมงบประมำณ 

2553 151.1 1,086.6 81.9 235.5 213.0 1,768.1 
2554 195.6 576.8 102.9 391.1 239.5 1,506.0 
2555 102.9 924.8 211.5 364.1 353.4 1,956.7 
2556 115.5 1,137.8 171.3 409.2 427.0 2,260.9 
2557 118.6 1,114.0 133.6 541.5 419.7 2,327.3 
2558 188.3 2,076.8 178.6 732.9 441.8 3,618.4 
2559 191.0 1,537.1 266.1 858.6 874.3 3,727.1 
2560 255.6 1,316.6 318.9 903.7 691.2 3,486.1 
2561 152.9 564.2 229.9 469.6 333.9 1,750.4 

จ ำนวนรวม(รำยกำร) 1,471.8 10,334.7 1,694.7 4,906.1 3,993.9 22,401.0 
จ ำนวนรวม (%) 6.6% 46.1% 7.6% 21.9% 17.8% 100.0% 

ทีม่า:วเิคราะห์ขอ้มลูจากระบบขอ้มลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) 
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ภำพท่ี 2.2 จ ำนวนโครงกำรวิจยั นักวิจยั และงบประมำณจ ำแนกตำมสำขำ พ.ศ. 2553-2561 

ทีม่า:วเิคราะห์ขอ้มลูจากระบบขอ้มลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) 
 ขอ้มลูในตารางที ่2.2 และภาพที ่2.2 สามารถน ามาสรุปประเดน็ทีส่ าคญัดงันี้ 

 จ ำนวนโครงกำรวิจยั โครงการวจิยัทัง้ 5 สาขามจี านวนรวม 31,509 โครงการ สาขาที่
มโีครงการวจิยัมากทีสุ่ดคอืสาขาเกษตร จ านวน 14,965 โครงการ (รอ้ยละ 47.5) รองลงมาเป็นสาขาสงัคม 
จ านวน 7,295 โครงการ (ร้อยละ 23.2) สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์จ านวน 4,767 โครงการ (ร้อยละ 
15.1) สาขาการศึกษาจ านวน 2,291 โครงการ (ร้อยละ 7.3) และสาขาอาหารจ านวน 2,191 โครงการ 
(รอ้ยละ 7.0) 

 นักวิจยัรวม (ยงัไม่หกัการนับซ ้า) นักวจิยัในทุกโครงการมีจ านวนทัง้สิ้น 89,322 คน 
สาขาที่มีนักวจิยัมากที่สุดคอืสาขาเกษตร จ านวน 44,064 คน (ร้อยละ 49.3) รองลงมาเป็นสาขาสงัคม
จ านวน 17,989 คน (ร้อยละ 20.1) สาขาวทิยาศาสตร์การแพทยจ์ านวน 15,387 คน (ร้อยละ 17.2) สาขา
อาหารจ านวน 6,493 คน (รอ้ยละ 7.3) สาขาการศกึษาจ านวน 5,389 คน (รอ้ยละ 6.0) 

 งบประมำณ  งบประมาณวจิัยตัง้แต่ พ.ศ. 2553-2561 จ านวน 22,401.0 ล้านบาท 
สาขาที่ได้รบัประมาณสูงสุดคอื สาขาเกษตร จ านวน 10,334.7 ล้านบาท (ร้อยละ 46.1) รองลงมาเป็น
สาขาวทิยาศาสตร์การแพทยจ์ านวน 3,993.9 ล้านบาท (ร้อยละ 17.8) สาขาสงัคมจ านวน 4,906.1 ล้าน
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บาท (รอ้ยละ 21.9) สาขาอาหารจ านวน 1,694.7 ล้านบาท (รอ้ยละ 7.6) สาขาการศกึษาจ านวน 1,471.8 
ลา้นบาท (รอ้ยละ 6.6) 

 นักวิจยั (หกัการนับซ ้า) เมื่อพิจารณาเฉพาะตวันักวจิยัโดยหกัความซ ้าซ้อนจะเหลือ
นักวจิยัรวม 39,777 คน จ านวนลดลงมากเนื่องจากนักวจิยับางราย สามารถท างานวจิยัหลายโครงการ 
สาขาที่มีนักวจิยัมากที่สุดคอืสาขาเกษตร จ านวน 14,413 คน (ร้อยละ 36.2) รองลงมาเป็นสาขาสงัคม
จ านวน 10,301 คน (ร้อยละ 25.9) สาขาวทิยาศาสตร์การแพทยจ์ านวน 6,662 คน (ร้อยละ 16.7) สาขา
การศกึษาจ านวน 4,648 คน (รอ้ยละ 11.7) และสาขาอาหารจ านวน 3,7533 คน (รอ้ยละ 9.4) 

  อนึ่งนกัวจิยับางคนมกีารท างานในหลายสาขาเนื่องจากโครงการวจิยัจ านวนมากเป็น
โครงการทีม่คีวามเกีย่วพนักนัไม่สามารถแบ่งแยกสาขาไดช้ดัเจน หรอืเป็นงานทีต่อ้งการผูเ้ชีย่วชาญหลาย
สาขาดงันัน้เมื่อน านักวจิยัทัง้ห้าสาขาที่ท าการศกึษามารวมกนัแล้วหกัความซ ้าซ้อนออกทัง้หมดพบว่า
นกัวจิยัลดลงจาก 39,777 คน เหลอืเพยีง 31,053 คนเท่านัน้  

นกัวจิยับางคนมกีารท าวจิยัหลายโครงการ เมื่อพจิารณาเฉพาะตวันักวจิยั (หกัการนบัซ ้า) พบว่า
เหลอืนักวจิยัเพยีง 39,777 คน งบประมาณวจิยัต่อนักวจิยั 1 คน (หกัการนบัซ ้า) เพิม่จาก 2.5 แสนบาท
เป็น 5.6 แสนบาท อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่านักวจิ ัยบางคนมีรายชื่อปรากฏในหลายสาขา 
เนื่องจากงานวจิยับางโครงการมีการบูรณาการ เป็นงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญในหลายด้าน หรือ
โครงการมคีวามเกีย่วพนักนัไม่สามารถแบ่งแยกสาขาไดช้ดัเจน ดงันัน้เมื่อน านกัวจิยัมารวมกนัอกีครัง้และ
หกัความซ ้าซ้อนลงจะเหลอืนักวจิยัเพยีง  31,053 คน เท่านัน้ งบประมาณวจิยัต่อนกัวจิยั 1 คน (หกัการ
นบัซ ้าทุกสาขา) เท่ากบั 7.2 แสนบาท 
 งานวจิยัทัง้ 5 สาขาระหวา่ง พ.ศ. 2553-2561 สามารถสรุปไดด้งันี้ 

 ค่าเฉลีย่โครงการวจิยัต่อปี 3,501 โครงการ/ ต่อปี 
 ค่าเฉลีย่งบประมาณวจิยัต่อปี 2,489.0 ลา้นบาท/ ต่อปี 
 งบประมาณวจิยัต่อโครงการวจิยั 7.1 แสนบาท 
 จ านวนนกัวจิยัต่อโครงการ (รวมการนบัซ ้า) 2.8 คน/ โครงการ 
 จ านวนนกัวจิยัต่อโครงการ (หกัการนบัซ ้า) 1.0 คน/ โครงการ 
 งบวจิยัต่อนกัวจิยั 1 คน (รวมการนบัซ ้า) 2.5 แสนบาท 
 งบวจิยัต่อนกัวจิยั 1 คน (หกัการนบัซ ้าในแต่ละสาขา) 5.6 แสนบาท 
 งบวจิยัต่อนกัวจิยั 1 คน (หกัการนบัซ ้าทัง้ 5 สาขา) 7.2 แสนบาท 
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2.1.2  ผลกำรวิเครำะหข้์อมลูโครงกำรวิจยัสำขำกำรศึกษำ 

 2.1.2.1 จ ำนวนโครงกำรวิจยั นักวิจยั และ งบประมำณสำขำกำรศึกษำ 
 โครงการวจิยัสาขาการศกึษาระหว่าง พ.ศ. 2553 ถงึ พ.ศ.2561 มจี านวนทัง้สิ้น 2,291 โครงการ 
ด าเนินโครงการโดยนักวจิยัรวม 5,389 คน งบประมาณวจิยัที่ได้รบัการจดัสรรเท่ากบั 1,471.8 ลา้นบาท 
(ตารางที ่2.3 และภาพที ่2.3) 
 จ านวนโครงการวจิยัสาขาการศกึษาไม่ค่อยมกีารเปลีย่นแปลง เฉลีย่ประมาณ 255 โครงการต่อปี 
โครงการวจิยัมจี านวนสงูขึน้ในระหวา่ง พ.ศ. 2557-2559 หลงัจากนัน้มจี านวนลดลง งบประมาณวจิยัสาขา
การศึกษาไม่สูงมากนักโดยมีค่าเฉลี่ยปีละ 163.5 ล้านบาท เฉลี่ยโครงการละ 6.4 แสนบาท ค่าเฉลี่ย
นกัวจิยัต่อโครงการเท่ากบั 2.4 คน งบประมาณวจิยัต่อนักวจิยั 1 คน เท่ากบั 2.7 แสนบาท หลงัจากหกั
การนบัซ ้าเหลอืนกัวจิยั 4,648 คน ท าใหง้บประมาณวจิยัในสาขานี้เพิม่เป็น 3.2 แสนบาท/ คน 
 งานวจิยัสาขาการศกึษาระหวา่ง พ.ศ. 2553-2561 สามารถสรุปไดด้งันี้ 

 ค่าเฉลีย่โครงการวจิยัต่อปี 255 โครงการ/ ต่อปี 
 ค่าเฉลีย่งบประมาณวจิยัต่อปี 163.5 ลา้นบาท/ ต่อปี 
 งบประมาณวจิยัต่อโครงการวจิยั 6.4 แสนบาท 
 จ านวนนกัวจิยัต่อโครงการ (รวมการนบัซ ้า) 2.4 คน/ โครงการ 
 จ านวนนกัวจิยัต่อโครงการ (หกัการนบัซ ้า) 2.0 คน/ โครงการ 
 งบประมาณวจิยัต่อนกัวจิยั 1 คน (รวมการนบัซ ้า) 2.7 แสนบาท 
 งบประมาณวจิยัต่อนกัวจิยั 1 คน (หกัการนบัซ ้า) 3.2 แสนบาท 
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ตำรำงท่ี 2.3 จ ำนวนโครงกำร นักวิจยั และงบประมำณ สำขำกำรศึกษำ พ.ศ. 2553-2561 

พ.ศ. จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนนักวิจยั (คน) งบประมำณ (ล้ำนบำท) 

2553 183 406 151.1 
2554 249 584 195.6 
2555 246 575 102.9 
2556 246 598 115.5 
2557 266 702 118.6 
2558 338 750 188.3 
2559 354 830 191.0 
2560 303 681 255.6 
2561 106 263 152.9 

จ ำนวนรวม 2,291 5,389 1,471.8 
ทีม่า:วเิคราะห์ขอ้มลูจากระบบขอ้มลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) 
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ภำพท่ี 2.3 จ ำนวนโครงกำร นักวิจยั และงบประมำณ สำขำกำรศึกษำ พ.ศ. 2553-2561 
ทีม่า:วเิคราะห์ขอ้มลูจากระบบขอ้มลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) 
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2.1.2.2 หน่วยงำนหลกัเจ้ำของโครงกำรและหน่วยงำนต้นสงักดัหลกัของนักวิจยั 
หน่วยงานหลกัเจ้าของโครงการหมายถึงหน่วยงานที่รบัผดิชอบโครงการวิจยัตามงบประมาณที่

ได้รบัการจดัสรร หน่วยงานหลกัมที ัง้หน่วยงานที่ได้รบังบประมาณมาด าเนินงานวจิยัโดยตรง หรอืเป็น
หน่วยงานที่ได้รบังบประมาณตามนโยบายหรอืพนัธกจิหลกัของหน่วยงาน เช่น ส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิวทิยาศาสตร์วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) ส านักงานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) แล้วน างบประมาณ
ดงักล่าวไปจัดสรรให้กับหน่วยงานรบัทุนที่เหมาะสม หรือมีนักวจิ ัยที่สามารถด าเนินโครงการตาม
ขอ้ก าหนดของหน่วยงานเจา้ของงบประมาณ 

หน่วยงานต้นสงักดัหลกัของนักวจิยัหมายถึงหน่วยงานที่ด าเนินโครงการวจิยั ส่วนใหญ่เป็น
หน่วยงานที่มีนักวจิยั หรือนักวชิาการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เช่น สถาบันการศึกษา กระทรวง 
หน่วยงานวิชาชีพ ที่มีภาระงาน หรือความรบัผิดชอบโดยตรง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย ส านักงาน
พฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) เป็นตน้ 

หน่วยงานหลกัเจ้าของโครงการวจิยัสาขาการศกึษามีจ านวน 27 หน่วยงาน หน่วยงานที่ได้รบั
งบประมาณจดัสรรมากที่สุดได้แก่ กระทรวงศึกษาธกิาร (520.5 ล้านบาท) รองลงมาเป็นมหาวทิยาลยั   
ราชภฏั (293.7 ลา้นบาท) มหาวทิยาลยัของรฐั (257.0 ลา้นบาท) มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล และสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.)  โดย มหาวทิยาลยั
ราชภฏัและมหาวทิยาลยัของรฐัมจี านวนโครงการวจิยัและนกัวจิยัมากทีสุ่ด (ตารางที ่2.4 และภาพที ่2.4) 

หน่วยงานต้นสงักดัหลกัของนักวจิยัสาขาการศกึษามจี านวน 26 หน่วยงาน หน่วยงานที่ได้รบั
งบประมาณจดัสรรมากที่สุดได้แก่ กระทรวงศึกษาธกิาร (518.1 ล้านบาท) รองลงมาเป็นมหาวทิยาลยั  
ราชภฏั (289.5 ลา้นบาท) มหาวทิยาลยัของรฐั (256.5 ลา้นบาท) มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล มหาวทิยาลัยเอกชนและกระทรวงสาธารณสุข โดย มหาวทิยาลยัราชภฏัและ
มหาวทิยาลยัของรฐัมจี านวนโครงการวจิยัและนกัวจิยัมากทีสุ่ด (ตารางที ่2.5 และภาพที ่2.4) 
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ตำรำงท่ี 2.4 หน่วยงำนหลกัเจ้ำของโครงกำรวิจยัสำขำกำรศึกษำ พ.ศ. 2553-2561 
ล ำดบั ช่ือหน่วยงำน จ ำนวน

โครงกำร 
จ ำนวน
นักวิจยั 

งบประมำณ
วิจยั (ล้ำนบำท) 

1 กระทรวงศกึษาธกิาร 271 552 520.5 
2 มหาวทิยาลยัราชภฏั 966 2213 293.7 
3 มหาวทิยาลยัของรฐั 517 1342 257.0 
4 มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ 181 433 182.4 
5 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 170 431 53.6 
6 สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สสวท.) 13 53 35.1 
7 มหาวทิยาลยัเอกชน 35 91 26.9 
8 กระทรวงสาธารณสุข 25 76 18.6 
9 ธุรกจิเอกชน 5 7 17.3 

10 ส านกัพระราชวงั 2 2 10.0 

11 
ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 
(สกสว.) 

8 17 8.8 

12 กระทรวงวฒันธรรม 53 63 6.8 
13 ส านกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.) 8 13 5.5 
14 กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 3 10 5.0 
15 กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ 5 6 3.9 

จ ำนวนรวม 2,291 5,389 1,471.8 
ทีม่า:วเิคราะห์ขอ้มลูจากระบบขอ้มลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) 
หมายเหตุ: แสดงเพยีง 15 หน่วยงานจาก จ านวนรวม 27 หน่วยงาน 
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ตำรำงท่ี 2.5 หน่วยงำนต้นสงักดัหลกัของนักวิจยัสำขำกำรศึกษำ พ.ศ. 2553-2561 

ล ำดบั ช่ือหน่วยงำน จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวน
นักวิจยั 

งบประมำณ
วิจยั (ล้ำนบำท) 

1 กระทรวงศกึษาธกิาร 264 552 518.1 
2 มหาวทิยาลยัราชภฏั 958 2,180 289.5 
3 มหาวทิยาลยัของรฐั 518 1,347 256.5 
4 มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ 182 431 182.9 
5 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 171 434 53.8 
6 มหาวทิยาลยัเอกชน 38 104 31.0 
7 กระทรวงสาธารณสขุ 25 76 18.6 
8 ธุรกจิเอกชน 5 7 17.3 
9 ส านกัพระราชวงั 2 2 10.0 

10 กระทรวงวฒันธรรม 49 51 6.3 
11 กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 3 10 5.0 
12 ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 3 5 2.8 
13 สถาบนัระหวา่งประเทศเพื่อการคา้และการพฒันา 1 3 2.6 
14 กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 2 3 2.4 
15 กระทรวงการอุดมศกึษาวทิยาศาสตรว์จิยัและนวตักรรม 8 10 2.3 

จ ำนวนรวม 2,480 5,785 1,605.7 
ทีม่า:วเิคราะห์ขอ้มลูจากระบบขอ้มลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) 
หมายเหตุ: แสดงเพยีง 15 หน่วยงานจากจ านวนรวม 26 หน่วยงาน  
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หน่วยงำนหลกัเจ้ำของโครงกำรวิจยั 

53

8 

2 

5 

25 

35 

13 

170 

181 

517 

966 

271 

6.8

8.8 

10.0 

17.3 

18.6 

26.9 

35.1 

53.6 

182.4 

257.0 

293.7 

520.5 

0 600 1200

กระทรวงว ันธรรม

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร ์ วิจยัและ… 

ส ำนักพระรำชวงั

ธรุกิจเอกชน

กระทรวงสำธำรณสขุ

มหำวิทยำลยัเอกชน

สถำบนัส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี  สสวท  

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคล

มหำวิทยำลยัวิจยัแห่งชำติ

มหำวิทยำลยัของรฐั

มหำวิทยำลยัรำชภ ั

กระทรวงศึกษำธิกำร

งบประมำณ  ล้ำนบำท 

จ ำนวนโครงกำร

 
หน่วยงำนต้นสงักดัหลกัของนักวิจยั 

49 

2 

5 

25 

38 

171 

182 

518 

958 

264 

6.3 

10.0 

17.3 

18.6 

31.0 

53.8 

182.9 

256.5 

289.5 

518.1 

 -  600  1,200

กระทรวงว ันธรรม

ส ำนักพระรำชวงั

ธรุกิจเอกชน

กระทรวงสำธำรณสขุ

มหำวิทยำลยัเอกชน

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคล

มหำวิทยำลยัวิจยัแห่งชำติ

มหำวิทยำลยัของรฐั

มหำวิทยำลยัรำชภ ั

กระทรวงศึกษำธิกำร

งบประมำณ  ล้ำนบำท 

จ ำนวนโครงกำร

 
ภำพท่ี 2.4 หน่วยงำนหลกัเจ้ำของโครงกำรวิจยัและหน่วยงำนต้นสงักดัหลกัของนักวิจยัสำขำ

กำรศึกษำ พ.ศ. 2553-2561 

ทีม่า:วเิคราะห์ขอ้มลูจากระบบขอ้มลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) 
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2.1.2.3 นักวิจยัสำขำกำรศึกษำ 
 การจดัเกบ็ขอ้มูลนักวจิยัในระบบ NRIIS ยงัไม่สมบูรณ์มากนัก บางโครงการมกีารระบุหวัหน้า
โครงการ นักวจิยั ผู้ช่วยนักวจิยั ผู้ประสานงาน ผู้วางแผน แต่โครงการส่วนใหญ่ไม่ระบุหน้าที่ความ
รบัผิดชอบ ขาดขอ้มูลที่ส าคญั เช่น ชื่อนักวจิยั ค าน าหน้าชื่อ ต าแหน่งทางวชิาการ หน่วยงานต้นสงักดั
เป็นต้น หลายโครงการหวัหน้าโครงการเป็นเพยีงผูป้ระสานงานหรอืผูร้บัมอบหมายจากหน่วยงานเท่านัน้ 
ดงันัน้ในทางปฏิบตัจิึงต้องมีการสบืค้นข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มคีวามสมบูรณ์มากขึ้น 
แหล่งข้อมูลหลักเพื่อสอบทานได้แก่ ท าเนียบผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการแห่งชาติของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา (รายละเอยีดแสดงในภาคผนวก ก.) 

ต ำแหน่งวิชำกำร 
 เหตุผลหนึ่งของการท าวจิยัคือการได้ผลงานวชิาการเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพโดยเฉพาะ
บุคลากรจากสถาบนัการศกึษา โดยผลงานวจิยัเป็นองค์ประกอบหลกัในการได้มาซึ่งต าแหน่งวชิาการ 
ขณะเดยีวกนันกัวจิยัทีม่ตี าแหน่งวชิาการมแีนวโน้มทีจ่ะไดทุ้นวจิยัมากกวา่บุคคลทัว่ไป  
 ต าแหน่งวชิาการของนกัวจิยัในการศกึษาครัง้นี้ แบ่งเป็น 5 ประเภทหลกั ประกอบดว้ย 

1) ต าแหน่งศาสตราจารยจ์ะรวมถงึต าแหน่งศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ ศาสตราจารยก์ติตคิุณ 
และศาสตราจารยพ์เิศษใชอ้กัษรยอ่วา่ ”ศ.” และผูจ้บการศกึษาในระดบัปรญิญาเอกใชต้วัยอ่วา่ “ศ.ดร.” 

2) ต าแหน่งรองศาสตราจารยใ์ช้อกัษรย่อวา่ ”รศ.” และผูจ้บการศกึษาในระดบัปรญิญาเอก
ใชต้วัยอ่วา่ “รศ.ดร.” 

3) ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารยใ์ชอ้กัษรย่อว่า ”ผศ.” และผู้จบการศกึษาในระดบัปรญิญา
เอกใชต้วัยอ่วา่ “ผศ.ดร.” 

4) ผูท้ี่ยงัไม่ได้รบัต าแหน่งวชิาการแต่ส าเรจ็การการศกึษาในระดบัปรญิญาเอกใช้ตวัย่อว่า 
“ดร.” 

5) “ไม่มีต าแหน่งวิชาการ” หมายถึงนักวิจ ัยที่ไม่มีปรากฏต าแหน่งวิชาการ หรือจบ
การศกึษาในระดบัปรญิญาเอก ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ผูท้ ีม่คี าหน้านามวา่ นาย นาง นางสาว รวมถงึอาจารย ์พระ 
และแม่ช ี

นอกจากนี้ยงัไดเ้พิม่ต าแหน่งวชิาชพีอกีหนึ่งต าแหน่งให้กบับุคลากรสาธารณสุข เนื่องจากพบว่า
นักวจิยัมีค าน าหน้านามชดัเจนที่แสดงความเชี่ยวชาญและสงักดัในหน่วยงานที่มีภารกิจโดยตรงกับ
งานวจิยั ต าแหน่งวชิาชพีสาธารณสุข เช่น นายแพทย ์แพทยห์ญิง ทนัตแพทย ์สตัวแพทย ์เภสชักร โดย
ไม่นบัรวมผูม้ตี าแหน่งวชิาการตามขอ้ 1-4 

จากการศกึษาพบวา่นกัวจิยัทีม่สีถานะ “ไม่มตี าแหน่งวชิาการ”มจี านวนสงูมาก เพราะ 
 โครงการวจิยั 1 โครงการ มีจ านวนสมาชกิหลายคน สมาชิกบางคนท าหน้าที่เป็น ผู้

ประสานงานโครงการ ผูช้่วยนกัวจิยั สมาชกิเหล่านี้จดัเป็นนกัวจิยัรุ่นใหม่หรอืนกัศกึษาจงึยงัไม่มตี าแหน่ง
วชิาการ 
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 ต าแหน่งวชิาการจะใชก้บัผูท้ างานในสถาบนัการศกึษาเท่านัน้ หน่วยงานนี่มผีูเ้ชีย่วชาญ
เฉพาะทางและไม่ไดเ้ป็นผูส้อน เช่น ขา้ราชการ พนกังานสงักดั กระทรวง สถาบนั องคก์ารมหาชน จะไม่มี
ต าแหน่งวชิาการ แต่มตี าแหน่งผู้เชีย่วชาญ หวัหน้าหน่วยงาน หรอืผูบ้รหิารองคก์ร การค้นหาต าแหน่งท า
ไดย้ากมาก เพราะไม่มกีารจดัเกบ็ หรอืไม่มกีารระบุต าแหน่งทีช่ดัเจน 

 การบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลลงในระบบ NRIIS ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของแต่ละ
โครงการวจิยั การเปลี่ยนแปลงบุคลากรระหว่างการท าวจิยั การไม่น าเข้าขอ้มูลนักวจิยัและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง หรือการไม่ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเมื่อสิ้นสุดโครงการมีส่วนท าให้ข้อมูลมีความ
คลาดเคลื่อนสงูมาก 

 ดงันัน้สถานะ “ไม่มตี าแหน่งวชิาการ” ไม่ไดแ้สดงวา่ ผู้ด าเนินโครงการวจิยัไม่มคีุณภาพ 
เพราะโครงการวจิยัส่วนใหญ่จะถูกกลัน่กรองทัง้จากหน่วยงานของนกัวจิยัและผูส้นบัสนุนงบประมาณวจิยั 

นกัวจิยัสาขาการศกึษามจี านวน 4,648 คน (หลงัหกัการนบัซ ้า) ต าแหน่งวชิาการสาขาการศกึษา
แสดงในภาพที่ 2.5 นักวจิยัที่ไม่มีต าแหน่งวชิาการมจี านวนถึง 2,305 คน (ร้อยละ 49.6) นักวจิยัที่ไม่มี
ต าแหน่งวชิาการแต่จบการศึกษาในระดบัปรญิญาเอก “ดร.” จ านวน 972 คน (ร้อยละ 20.9) ต าแหน่ง
วชิาการที่มจี านวนมากที่สุดคอื “ผศ.ดร.” จ านวน 592 คน (ร้อยละ 12.7) รองลงมาเป็นต าแหน่ง “รศ.ดร.” 
341 คน (รอ้ยละ 7.3) และต าแหน่ง “ผศ.” 306 คน (รอ้ยละ 6.6) ต าแหน่ง “ศ” และ “ศ.ดร.” มเีพยีง 34 คน
เท่านัน้ 

0.7% 0.1%

7.3%
2.1%

12.7%

6.6%

20.9%

0.0%

49.6%

ศ ดร ศ 
รศ ดร รศ 
ผศ ดร ผศ 
ดร วิชำชีพสำธำรณสุข
ไม่มีต ำแหน่งวิชำกำร

ต ำแหน่งวิชำกำร จ ำนวน ร้อยละ

ศ.ดร. 31            0.7%
ศ. 3              0.1%
รศ.ดร. 341          7.3%
รศ. 96            2.1%
ผศ.ดร. 592          12.7%
ผศ. 306          6.6%
ดร. 972          20.9%
วชิาชพีสาธารณสุข 2              0.0%
ไม่มตี าแหน่งวชิาการ 2,305        49.6%
จ ำนวนรวม 4,648         100.0%  

ภำพท่ี 2.5 ต ำแหน่งวิชำกำรของนักวิจยัสำขำกำรศึกษำ พ.ศ.2553-2561 

ท่ีมำ:วเิคราะห์ขอ้มูลจากระบบขอ้มูลสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) และท าเนียบผูด้ ารงต าแหน่งทาง
วชิาการแห่งชาต ิส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
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นักวิจยัท่ีท ำงำนต่อเน่ือง 

 นกัวจิยัส่วนใหญ่ จ านวน 3,444 คน (ร้อยละ 74.1) เขา้ร่วมด าเนินโครงการวจิยัเพยีงครัง้เดยีวใน
รอบระยะเวลา 9 ปี นักวิจ ัยที่ท างานต่อเนื่ องมี 1,204 คน (ร้อยละ 25.9) นักวิจ ัยที่มีประสบการณ์
ด าเนินการวจิยั 2-5 โครงการม ี1,161 คน (รอ้ยละ 25.0) ผู้ทีม่งีานวจิยัมากกวา่ 10 โครงการมเีพยีง 5 คน
เท่านัน้ (ร้อยละ 0.1) นักวจิยัที่มโีครงการมากที่สุดมงีานวจิ ัย 14 โครงการ หรือเฉลี่ยปีละ 1 โครงการ 
(ภาพที ่2.6) 

จ ำนวนโครงกำร

จ ำนวนนักวิจยั (%)

74.1%

25.0%

0.8% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

1 2-5 6-10 11-20 21-30 31-40 มำกกว่ำ   

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนนักวิจยั (คน) ร้อยละ

1 3,444                        74.1%

2-5 1,161                        25.0%

6-10 38                             0.8%

11-20 5                               0.1%

21-30 -                            0.0%

31-40 -                            0.0%

มำกกวำ่ 40 -                            0.0%

จ ำนวนรวม 4,648                        100.0%

 
ภำพท่ี 2.6 จ ำนวนนักวิจยัสำขำกำรศึกษำจ ำแนกตำมจ ำนวนโครงกำรวิจยั พ. ศ. 2553-2561 

ท่ีมำ:วเิคราะห์ขอ้มูลจากระบบขอ้มูลสารสนเทศวจิัยและนวตักรรมแห่งชาติ  (NRIIS) และท าเนียบผูด้ ารงต าแหน่งทาง
วชิาการแห่งชาต ิส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
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รำยช่ือนักวิจยัท่ีด ำเนินโครงกำรวิจยัต่อเน่ือง 
 รายชื่อนักวจิยัที่ด าเนินโครงการวจิยัต่อเนื่องในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2553-2561 แสดงในตารางที ่
2.6 นักวจิยัทีม่ผีลงานวจิยัต่อเนื่องมาจาก สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ มหาวทิยาลยัของรฐั มหาวทิยาลยัราชภฏั และกระทรวงศกึษา ถงึแม้บางราย
จะไม่มตี าแหน่งวชิาการ แต่เป็นบุคลากรจากหน่วยงานทีร่บัผดิชอบดา้นการศกึษาโดยตรง 

ตำรำงท่ี 2.6 รำยช่ือนักวิจยัสำขำกำรศึกษำท่ีด ำเนินโครงกำรวิจยัต่อเน่ือง พ.ศ. 2553-2561 

ล ำดบั ต ำแหน่งวิชำกำร ช่ือนักวิจยั จ ำนวน
งำนวิจยั 

ช่ือหน่วยงำน กลุ่มมหำวิทยำลยั 

1 ศ.ดร. A 14 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ

2 ไม่มตี าแหน่งวชิาการ B1 12 สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี(สสวท.) 

สสวท. 

3 ดร. C 12 มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม มหาวทิยาลยัราชภฏั 

4 ไม่มตี าแหน่งวชิาการ D 12 มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ มหาวทิยาลยัราชภฏั 

5 ผศ.ดร. E 11 มหาวทิยาลยับูรพา มหาวทิยาลยัของรฐั 

6 ดร. F 11 ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงศกึษาธกิาร 

7 ไม่มตี าแหน่งวชิาการ B2 10 สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี(สสวท.) 

สสวท. 

8 ผศ.ดร. G 10 มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม มหาวทิยาลยัราชภฏั 

9 รศ.ดร. H 9 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั 

มหาวทิยาลยัของรฐั 

10 ไม่มตี าแหน่งวชิาการ I 9 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย มหาวทิยาลยัราชภฏั 

11 ดร. J 9 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคล 

12 ดร. K 9 มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง มหาวทิยาลยัราชภฏั 

ท่ีมำ:วเิคราะห์ขอ้มูลจากระบบขอ้มูลสารสนเทศวจิัยและนวตักรรมแห่งชาติ  (NRIIS) และท าเนียบผูด้ ารงต าแหน่งทาง
วชิาการแห่งชาต ิส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

หมายเหตุ: น าเสนอเพยีงนกัวจิยัทีม่โีครงการวจิยัสงูสดุ 12 ราย 
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2.1.3  ผลกำรวิเครำะหข้์อมลูโครงกำรวิจยัสำขำกำรเกษตร 

 2.1.3.1 จ ำนวนโครงกำรวิจยั นักวิจยั และ งบประมำณสำขำกำรเกษตร 
 โครงการวจิยัสาขาการเกษตรระหวา่ง พ.ศ. 2553 ถงึ พ.ศ.2561 มจี านวนทัง้สิน้ 14,965 โครงการ
จ านวนนักวจิยั 44,064 คน งบประมาณวจิยัที่ได้รบัการจดัสรรเท่ากบั 10,334.7 ล้านบาท (ตาราง 2.7 
และภาพที ่2.7) 
 โครงการวจิยัสาขาการเกษตรมจี านวนมาก เฉลีย่ประมาณ 1,663 โครงการต่อปี โครงการวจิยัมี
แนวโน้มสงูขึน้ตัง้แต่ พ.ศ. 2555 แต่เริม่ลดจ านวนลงตัง้แต่ พ.ศ. 2560 งบประมาณวจิยัสาขาการเกษตรมี
จ านวนสูงกว่าสาขาอื่น ค่าเฉลี่ยปีละ 1,148.3 ล้านบาท เฉลี่ยโครงการละ 6.9 แสนบาท นกัวจิยัสาขานี้มี
จ านวนมาก ค่าเฉลี่ยนักวจิยัต่อโครงการเท่ากบั 2.9 คน งบประมาณวจิยัต่อนักวจิยั 1 คน เท่ากบั 2.3 
แสนบาท หลงัจากหกัการนับซ ้าเหลอืนักวจิยั 14,413 คน ท าให้งบประมาณวจิยัเพิม่เป็น 7.2 แสนบาท/ 
คน  
 งานวจิยัสาขาการเกษตรระหวา่ง พ.ศ. 2553-2561 สามารถสรุปไดด้งันี้ 

 ค่าเฉลีย่โครงการวจิยัต่อปี 1,663 โครงการ/ ต่อปี 
 ค่าเฉลีย่งบประมาณวจิยัต่อปี 1,148.3 ลา้นบาท/ ต่อปี 
 งบประมาณวจิยัต่อโครงการวจิยั 6.9 แสนบาท 
 จ านวนนกัวจิยัต่อโครงการ (รวมการนบัซ ้า) 2.9 คน/ โครงการ 
 จ านวนนกัวจิยัต่อโครงการ (หกัการนบัซ ้า) 1.0 คน/ โครงการ 
 งบประมาณวจิยัต่อนกัวจิยั 1 คน (รวมการนบัซ ้า) 2.3 แสนบาท 
 งบประมาณวจิยัต่อนกัวจิยั 1 คน (หกัการนบัซ ้า) 7.2 แสนบาท 
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ตำรำงท่ี 2.7 จ ำนวนโครงกำร นักวิจยั และงบประมำณ สำขำกำรเกษตร (พ.ศ. 2553-2561) 

พ.ศ. จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนนักวิจยั งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
2553 1,627 4,177 1,086.6 
2554 1,747 4,968 576.8 
2555 1,530 4,603 924.8 
2556 1,598 4,682 1,137.8 
2557 1,704 5,082 1,114.0 
2558 2,124 6,034 2,076.8 
2559 2,181 6,673 1,537.1 
2560 1,937 5,955 1,316.6 
2561 517 1,890 564.2 

จ ำนวนรวม 14,965 44,064 10,334.7 
ทีม่า:วเิคราะห์ขอ้มลูจากระบบขอ้มลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) 

1,627 1,747 
1,530 1,598 1,704 

… 2,181 
1,937 

517 

4,177 

4,968 
4,603 4,682 

5,082 

6,034 

6,673 

5,955 

1,890 

1,086.6 

576.8 
924.8 

1,137.8 1,114.0 

2,076.8 

1,537.1 
1,316.6 

564.2 

 -

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนนักวิจยั งบประมำณ  ล้ำนบำท 
 

ภำพท่ี 2.7 จ ำนวนโครงกำร นักวิจยั และงบประมำณ สำขำกำรเกษตร (พ.ศ. 2553-2561)  

ทีม่า: วเิคราะห์ขอ้มลูจากระบบขอ้มลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) 

G1282.1.3.2 หน่วยงำนหลกัเจ้ำของโครงกำรและหน่วยงำนต้นสงักดัหลกัของนักวิจยั 
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 หน่วยงานหลกัเจ้าของโครงการวจิยัสาขาการเกษตรมจี านวน 38 หน่วยงาน หน่วยงานที่ได้รบั
งบประมาณจดัสรรมากที่สุดได้แก่ มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ (3,160.3 ล้านบาท) กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (2,929.9 ลา้นบาท) มหาวทิยาลยัของรฐั (1,559.1 ล้านบาท) มหาวทิยาลยัราชภฏั สถาบนัวจิยั
และพัฒนาพื้นที่สูง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่ง
ประเทศไทย และกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดย มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มหาวทิยาลยัของรฐั มหาวทิยาลยัราชภฏั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล มจี านวน
โครงการและนกัวจิยัมากทีสุ่ด (ตารางที ่2.8 และภาพที ่2.8) 
 หน่วยงานต้นสงักดัหลกัของนักวจิยัสาขาการศกึษามจี านวน 32 หน่วยงาน หน่วยงานที่ได้รบั
งบประมาณจดัสรรมากที่สุดได้แก่ มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ (3,164.4 ล้านบาท) กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (2,884.5 ลา้นบาท) มหาวทิยาลยัของรฐั (1,560.2 ลา้นบาท) มหาวทิยาลยัราชภฏั มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นที่สูง และ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
โดย มหาวิทยาลัยวิจยัแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และมหาวิทยาลัยของรฐั มีจ านวน
โครงการวจิยัและนกัวจิยัมากทีสุ่ด (ตารางที ่2.9 และภาพที ่2.8) 
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ตำรำงท่ี 2.8 หน่วยงำนหลกัเจ้ำของโครงกำรวิจยัสำขำกำรเกษตร พ.ศ. 2553-2561 

ล ำดบั ช่ือหน่วยงำน จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวน
นักวิจยั 

งบประมำณ
วิจยั (ล้ำนบำท) 

1 มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ 4,374 12,809 3,160.3 
2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3,437 11,070 2,929.9 
3 มหาวทิยาลยัของรฐั 2,837 7,757 1,559.1 
4 มหาวทิยาลยัราชภฏั 1,851 4,725 811.1 
5 สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู 297 792 478.6 
6 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 1,208 3,620 471.3 
7 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 187 1,037 182.4 
8 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 208 749 177.0 

9 

ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งชาต(ิสวทช.) 

107 425 143.5 

10 มหาวทิยาลยัเอกชน 43 95 100.1 

11 

ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตรว์จิยัและ
นวตักรรม(สกสว.) 

54 53 94.2 

12 ส านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร(สวก.) 16 37 46.6 
13 กระทรวงศกึษาธกิาร 71 127 30.7 
14 มลูนิธ ิ 12 23 29.2 
15 สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์หง่ชาต ิ 30 167 27.0 

 
จ ำนวนรวม 14,965 44,064 10,334.7 

ทีม่า:วเิคราะห์ขอ้มลูจากระบบขอ้มลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) 
หมายเหตุ: แสดงเพยีง 15 หน่วยงานจากจ านวนรวม 38 หน่วยงาน 
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ตำรำงท่ี 2.9 หน่วยงำนต้นสงักดัหลกัของนักวิจยัสำขำกำรเกษตร พ.ศ. 2553-2561 
ล ำดบั ช่ือหน่วยงำน จ ำนวน

โครงกำร 
จ ำนวน
นักวิจยั 

งบประมำณ
วิจยั (ล้ำนบำท) 

1 มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ 4,431 12,909 3,164.4 
2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3,192 10,279 2,884.5 
3 มหาวทิยาลยัของรฐั 2,846 7,776 1,560.2 
4 มหาวทิยาลยัราชภฏั 1,854 4,724 812.4 
5 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 1,208 3,617 470.0 
6 สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู 281 766 464.3 
7 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 460 1,563 235.8 

8 

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศ
ไทย 

186 1019 181.1 

9 

ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งชาต(ิสวทช.) 

95 368 129.9 

10 มหาวทิยาลยัเอกชน 43 95 100.1 
11 กระทรวงศกึษาธกิาร 65 128 28.7 
12 สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์หง่ชาต ิ 30 167 27.0 

13 

กระทรวงการอุดมศกึษาวทิยาศาสตรว์จิยัและ
นวตักรรม 

65 202 24.7 

14 มลูนิธ ิ 12 20 24.4 

15 

ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตรว์จิยัและ
นวตักรรม(สกสว.) 

3 5 14.5 

 
จ ำนวนรวม 14,965 44,064 10,334.7 

ทีม่า: วเิคราะห์ขอ้มลูจากระบบขอ้มลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) 
หมายเหตุ: แสดงเพยีง 15 หน่วยงานจาก จ านวนรวม 32 หน่วยงาน  
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หน่วยงำนหลกัเจ้ำของโครงกำรวิจยัสำขำกำรเกษตร 

16 

54 

43 

107 

208 

187 

1,208 

297 

1,851 

2,837 

3,437 

4,374 

46.6 

94.2 

100.1 

143.5 

177.0 

182.4 

471.3 

478.6 

811.1 

1,559.1 

2,929.9 

3,160.3 

 -  1,000  2,000  3,000  4,000  5,000

ส ำนักงำนพ ันำกำรวิจยักำรเกษตร  สวก  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร ์ วิจยัและ… 

มหำวิทยำลยัเอกชน

ส ำนักงำนพ ันำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชำติ … 

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
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หน่วยงำนต้นสงักดัหลกัของนักวิจยั 
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ส ำนักงำนพ ันำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชำติ … 

สถำบนัวิจยัวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

สถำบนัวิจยัและพ ันำพื นท่ีสงู
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ภำพท่ี 2.8 หน่วยงำนหลกัเจ้ำของโครงกำรวิจยัและหน่วยงำนต้นสงักดัหลกัของนักวิจยัสำขำ

กำรเกษตร พ.ศ. 2553-2561 

ทีม่า:วเิคราะห์ขอ้มลูจากระบบขอ้มลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) 
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2.1.3.3 นักวิจยัสำขำกำรเกษตร 
ต ำแหน่งวิชำกำร 
นักวิจ ัยสาขาการเกษตรเมื่อหักการนับซ ้าเหลือเพียง 14,413 คน ต าแหน่งวิชาการสาขา

การเกษตรแสดงในภาพที่ 2.9 นักวจิ ัยที่ไม่มีต าแหน่งวชิาการมีจ านวนถึง 7,719 คน (ร้อยละ 53.6) 
นกัวจิยัทีจ่บปรญิญาเอก “ดร.” จ านวน 2,600 คน (รอ้ยละ 18.0) ต าแหน่งวชิาการที่มจี านวนมากทีสุ่ดคอื 
“ผศ.ดร.” จ านวน 1,868 คน (รอ้ยละ 13.0) รองลงมาเป็นต าแหน่ง “รศ.ดร.” 1,151 คน (รอ้ยละ 8.0) และ
ต าแหน่ง “ผศ.” 674 คน (รอ้ยละ 4.7) ต าแหน่ง “ศ” และ “ศ.ดร.” ม ี174 คน (รอ้ยละ 1.2)  

1.1% 0.1%

8.0%
1.4%

13.0%

4.7%

18.0%

0.2%

53.6%

ศ ดร ศ 
รศ ดร รศ 
ผศ ดร ผศ 
ดร วิชำชีพสำธำรณสุข
ไม่มีต ำแหน่งวิชำกำร

ต ำแหน่งวิชำกำร จ ำนวน ร้อยละ

ศ.ดร. 163          1.1%
ศ. 11            0.1%
รศ.ดร. 1,151        8.0%
รศ. 205          1.4%
ผศ.ดร. 1,868        13.0%
ผศ. 674          4.7%
ดร. 2,600        18.0%
วชิาชพีสาธารณสุข 22            0.2%
ไม่มตี าแหน่งวชิาการ 7,719        53.6%
จ ำนวนรวม 14,413       100.0%  

ภำพท่ี 2.9 ต ำแหน่งวิชำกำรของนักวิจยัสำขำกำรเกษตร พ.ศ.2553-2561 
ที่มา:วเิคราะห์ขอ้มูลจากระบบขอ้มูลสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) และท าเนียบผูด้ ารงต าแหน่งทาง

วชิาการแห่งชาต ิส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
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นักวิจยัท่ีท ำงำนต่อเน่ือง 
 นกัวจิยัสาขาเกษตรจ านวน 6,731 คน (รอ้ยละ 46.7) เขา้ร่วมด าเนินโครงการวจิยัเพยีงครัง้เดยีว 
ในรอบระยะเวลา 9 ปี นักวจิยัที่ท างานต่อเนื่องมี 7,682 คน (ร้อยละ 53.3) นักวจิยัที่มีประสบการณ์
ด าเนินการวจิยั 2-5 โครงการม ี5,596 คน (รอ้ยละ 38.8) รองลงมาเป็นผู้ทีท่ าวจิยัระหว่าง 6-10 โครงการ 
จ านวน 1,440 คน (ร้อยละ 10.0) ผู้ที่ท าวจิ ัยระหว่าง 11-20 โครงการ จ านวน 528 คน (ร้อยละ 3.7) 
นกัวจิยัทีท่ าโครงการวจิยัมากกวา่ 20 โครงการมเีพยีง 118 คน (ร้อยละ 0.8) ขอ้มูลดงักล่าวแสดงให้เหน็
ว่านักวิจ ัยสาขาเกษตรมีการท าวิจ ัยต่อเนื่ องมากกว่านักวิจ ัยจากสาขาการศึกษา โดยนัก วิจ ัยที่มี
โครงการวจิยัสูงสุดสามารถด าเนินโครงการได้ถึง 31-60 โครงการหรอืเฉลี่ยปีละ 3-4 โครงการ (ภาพที ่
2.10)  

จ ำนวนโครงกำร

จ ำนวนนักวิจยั (%)

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนนักวิจยั (คน) ร้อยละ

1 6,731                        46.7%

2-5 5,596                        38.8%

6-10 1,440                        10.0%

11-20 528                           3.7%

21-30 99                             0.7%

31-40 18                             0.1%

มำกกวำ่ 40 1                               0.0%

จ ำนวนรวม 14,413                      100.0%

 
ภำพท่ี 2.10 จ ำนวนนักวิจยัสำขำกำรเกษตรจ ำแนกตำมจ ำนวนโครงกำรวิจยั พ. ศ. 2553-2561 
ที่มา: วเิคราะห์ขอ้มูลจากระบบขอ้มูลสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) และท าเนียบผูด้ ารงต าแหน่งทาง

วชิาการแห่งชาต ิส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบบัสมบูรณ์  

 

31 

 

รำยช่ือนักวิจยัท่ีด ำเนินโครงกำรวิจยัต่อเน่ือง 
 รายชื่อนักวจิยัสาขาเกษตรที่ด าเนินโครงการวจิยัต่อเนื่องในช่วงระหวา่ง พ.ศ. 2553-2561 แสดง
ในตารางที ่2.10 นกัวจิยัทีม่โีครงการวจิยัสงูสุดมจี านวนถงึ 60 โครงการในระยะเวลา 9 ปี โดยเป็นนกัวจิยั
จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งจดัเป็นมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ นักวจิยัที่ด าเนิน
โครงการวิจ ัย ต่อเนื่ องสังกัด มหาวิทยาลัยวิจ ัยแห่ งชาติ  ได้แก่  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล มหาวทิยาลยัของรฐั รวมถงึหน่วยงานทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะ เช่น กรมพฒันาทีด่นิ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู  

ตำรำงท่ี 2.10 รำยช่ือนักวิจยัสำขำเกษตรท่ีด ำเนินโครงกำรวิจยัต่อเน่ือง พ.ศ. 2553-2561 

ล ำดบั ต ำแหน่งวิชำกำร ช่ือนักวิจยั จ ำนวนงำน ช่ือหน่วยงำน กลุ่มมหำวิทยำลยั 
1 รศ.ดร. A 60 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

ธนบุร ี
มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ

2 ไม่มตี าแหน่งวชิาการ B1 39 กรมพฒันาที่ดนิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3 ไม่มตี าแหน่งวชิาการ C1 37 สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ที่สูง (องคก์าร

มหาชน) 
สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ที่สูง 

4 ไม่มตี าแหน่งวชิาการ B2 36 กรมพฒันาที่ดนิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
5 ดร. C2 36 สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ที่สูง (องคก์าร

มหาชน) 
สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ที่สูง 

6 ไม่มตี าแหน่งวชิาการ B3 36 กรมพฒันาที่ดนิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
7 ไม่มตี าแหน่งวชิาการ D1 36 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ
8 ไม่มตี าแหน่งวชิาการ D2 35 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ
9 ไม่มตี าแหน่งวชิาการ B4 35 กรมพฒันาที่ดนิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
10 ผศ.ดร. E1 34 มหาวทิยาลยัพะเยา มหาวทิยาลยัของรฐั 
11 ผศ. E2 33 มหาวทิยาลยัพะเยา มหาวทิยาลยัของรฐั 
12 ไม่มตี าแหน่งวชิาการ D3 33 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ
13 รศ.ดร. F 32 มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี มหาวทิยาลยัราชภฏั 
14 ผศ.ดร. G 32 มหาวทิยาลยันเรศวร มหาวทิยาลยัของรฐั 
15 ไม่มตี าแหน่งวชิาการ B5 32 กรมพฒันาที่ดนิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
16 ดร. H 31 มหาวทิยาลยัมหดิล มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ
17 ไม่มตี าแหน่งวชิาการ D4 31 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ
18 ไม่มตี าแหน่งวชิาการ I 31 กรมป่าไม ้ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 
19 ไม่มตี าแหน่งวชิาการ C3 31 สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ที่สูง (องคก์าร

มหาชน) 
สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ที่สูง 

ที่มา:วเิคราะห์ขอ้มูลจากระบบขอ้มูลสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) และท าเนียบผูด้ ารงต าแหน่งทาง
วชิาการแห่งชาต ิส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

หมายเหตุ: น าเสนอเพยีงนกัวจิยัทีม่โีครงการวจิยัสงูสดุ 19 ราย 
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2.1.4  ผลกำรวิเครำะหข้์อมลูโครงกำรวิจยัสำขำอำหำร พ.ศ.2553-2564 

2.1.4.1 จ ำนวนโครงกำรวิจยั นักวิจยั และ งบประมำณสำขำอำหำร 
 โครงการวจิยัสาขาอาหารระหว่าง พ.ศ. 2553-2561 มีจ านวนทัง้สิ้น 2,191 โครงการ จ านวน
นกัวจิยั 6,493 คน งบประมาณวจิยัที่ได้รบัการจดัสรรท่ากบั 1,694.7 ลา้นบาท (ตาราง 2.11 และภาพที ่
2.11) จ านวนโครงการวจิยัไม่สงูมาก เฉลีย่ประมาณ 243 โครงการต่อปี งบประมาณเฉลีย่ปีละ 188.3 ลา้น
บาท เฉลี่ยโครงการละ 7.7 แสนบาท สาเหตุที่จ านวนงานวจิยัสาขานี้ไม่มากส่วนหนึ่งเป็นเพราะสาขา
อาหารเกีย่วพนักบังานวจิยัสาขาการเกษตรและสาขาวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ 
 งบประมาณวจิยัต่อนกัวจิยั 1 คน เท่ากบั 2.6 แสนบาท หลงัจากหกัการนบัซ ้าเหลอืนกัวจิยั 3,753 
คน ท าใหง้บประมาณวจิยัเพิม่เป็น 4.5 แสนบาท/ คน 
 งานวจิยัสาขาอาหารระหวา่ง พ.ศ. 2553-2561 สามารถสรุปไดด้งันี้ 

 ค่าเฉลีย่โครงการวจิยัต่อปี 243 โครงการ/ ต่อปี 
 ค่าเฉลีย่งบประมาณวจิยัต่อปี 188.3 ลา้นบาท/ ต่อปี 
 งบประมาณวจิยัต่อโครงการวจิยั 7.7 แสนบาท 
 จ านวนนกัวจิยัต่อโครงการ (รวมการนบัซ ้า) 3.0 คน/ โครงการ 
 จ านวนนกัวจิยัต่อโครงการ (หกัการนบัซ ้า) 1.7 คน/ โครงการ 
 งบประมาณวจิยัต่อนกัวจิยั 1 คน (รวมการนบัซ ้า) 2.6 แสนบาท 
 งบประมาณวจิยัต่อนกัวจิยั 1 คน (หกัการนบัซ ้า) 4.5 แสนบาท 
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ตำรำงท่ี 2.11 จ ำนวนโครงกำร นักวิจยั และงบประมำณ สำขำอำหำร (พ.ศ. 2553-2561) 

พ.ศ. จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนนักวิจยั งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
2553 198 522 81.9 
2554 241 642 102.9 
2555 225 701 211.5 
2556 202 593 171.3 
2557 224 646 133.6 
2558 277 854 178.6 
2559 331 979 266.1 
2560 314 1,013 318.9 
2561 179 543 229.9 

จ ำนวนรวม 2,191 6,493 1,694.7 
ท่ีมำ:วเิคราะห์ขอ้มลูจากระบบขอ้มลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ(NRIIS) 
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 -
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จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนนักวิจยั งบประมำณ  ล้ำนบำท 
 

ภำพท่ี 2.11 จ ำนวนโครงกำร นักวิจยั และงบประมำณ สำขำอำหำร พ.ศ. 2553-2561 
ทีม่า: วเิคราะห์ขอ้มลูจากระบบขอ้มลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) 
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2.1.4.2 หน่วยงำนหลกัเจ้ำของโครงกำรและหน่วยงำนต้นสงักดัหลกัของนักวิจยั 
 หน่วยงานหลกัเจ้าของโครงการวจิยัสาขาอาหารมีจ านวน 29 หน่วยงาน หน่วยงานที่ได้รบั
งบประมาณจดัสรรมากที่สุดได้แก่ มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ (559.1 ล้านบาท) มหาวทิยาลยัของรฐั 
(361.8 ล้านบาท มหาวทิยาลยัราชภฏั (167.3 ล้านบาท) สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่ง
ประเทศไทย (163.9 ล้านบาท) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วทิยาศาสตร์วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และส านักงานพฒันาการวจิยั
การเกษตร (สวก.) โดย มหาวทิยาลัยวจิยัแห่งชาติ มหาวทิยาลัยของรฐั มหาวทิยาลยัราชภัฏ และ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล มจี านวนโครงการและนักวจิยัมากที่สุด (ตารางที่ 2.12 และภาพที ่
2.12) 
 หน่วยงานต้นสงักัดหลกัของนักวจิยัสาขาอาหารมีจ านวน 28 หน่วยงาน หน่วยงานที่ได้รบั
งบประมาณจดัสรรมากที่สุดได้แก่ มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ (498.9 ล้านบาท) มหาวทิยาลยัของรฐั 
(361.2 ลา้นบาท) มหาวทิยาลยัราชภฏั (165.3 ล้านบาท) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล (130.7 ลา้น
บาท) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย กระทรวง
สาธารณสุข และส านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร (สวก.) โดย มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิมหาวทิยาลยั
ของรฐั มหาวทิยาลยัราชภฏั และ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล มจี านวนโครงการวจิยัและนักวจิยั
มากทีสุ่ด (ตารางที ่2.13 และภาพที ่2.12) 
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ตำรำงท่ี 2.12 หน่วยงำนหลกัเจ้ำของโครงกำรวิจยัสำขำอำหำร พ.ศ. 2553-2561 

ล ำดบั ช่ือหน่วยงำน จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวน
นักวิจยั 

งบประมำณ
วิจยั (ล้ำนบำท) 

1 มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ 524 1607 559.1 
2 มหาวทิยาลยัของรฐั 496 1419 361.8 
3 มหาวทิยาลยัราชภฏั 401 1011 167.3 
4 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 44 249 163.9 
5 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 353 1129 130.4 

6 

ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตรว์จิยัและ
นวตักรรม (สกสว.) 

91 12 91.3 

7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 163 693 70.8 
8 ส านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร (สวก.) 3 4 26.7 
9 กระทรวงสาธารณสุข 31 135 23.1 

10 ส านกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.) 9 8 14.9 
11 มหาวทิยาลยัเอกชน 14 46 14.3 

12 

ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ
(สวทช.) 

7 27 13.4 

13 กระทรวงอุตสาหกรรม 4 6 12.9 
14 กระทรวงกลาโหม 2 2 10.1 
15 สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู 8 24 8.3 

 
จ ำนวนรวม 2,191 6,493 1,694.7 

ทีม่า:วเิคราะห์ขอ้มลูจากระบบขอ้มลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ(NRIIS) 
หมายเหตุ: แสดงเพยีง 15 หน่วยงานจากจ านวนรวม 29 หน่วยงาน  
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ตำรำงท่ี 2.13 หน่วยงำนต้นสงักดัหลกัของนักวิจยัสำขำอำหำร พ.ศ. 2553-2561 

ล ำดบั ช่ือหน่วยงำน   จ ำนวน
นักวิจยั 

งบประมำณ
วิจยั (ล้ำนบำท) 

1 มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ 522 1,603 498.9 
2 มหาวทิยาลยัของรฐั 497 1,429 361.2 
3 มหาวทิยาลยัราชภฏั 392 996 165.3 
4 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 355 1,133 130.7 
5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 162 688 70.8 
6 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 42 249 62.4 
7 กระทรวงสาธารณสขุ 30 131 21.7 
8 ส านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร(สวก.) 1 1 20.0 
9 มหาวทิยาลยัเอกชน 12 41 13.1 

10 กระทรวงอุตสาหกรรม 4 6 12.9 
11 ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต(ิสวทช.) 6 26 11.7 
12 กระทรวงกลาโหม 2 2 10.1 
13 สมาคม 5 15 6.6 
14 กระทรวงการอุดมศกึษาวทิยาศาสตรว์จิยัและนวตักรรม 12 40 5.8 
15 ธุรกจิเอกชน 2 4 4.3 

 
จ ำนวนรวม 2,191 6,493 1,694.7 

ทีม่า:วเิคราะห์ขอ้มลูจากระบบขอ้มลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) 
หมายเหตุ: แสดงเพยีง 15 หน่วยงานจากจ านวนรวม 28 หน่วยงาน  



รายงานฉบบัสมบูรณ์  

 

37 

 

หน่วยงำนหลกัเจ้ำของโครงกำรวิจยัสำขำอำหำร 
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มหำวิทยำลยัรำชภ ั

มหำวิทยำลยัของรฐั

มหำวิทยำลยัวิจยัแห่งชำติ

งบประมำณ  ล้ำนบำท 

จ ำนวนโครงกำร

 
ภำพท่ี 2.12 หน่วยงำนหลกัเจ้ำของโครงกำรวิจยัและหน่วยงำนต้นสงักดัหลกัของนักวิจยัสำขำ

อำหำร พ.ศ. 2553-2561 
ทีม่า: วเิคราะห์ขอ้มลูจากระบบขอ้มลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) 
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2.1.4.3 นักวิจยัสำขำอำหำร 
ต ำแหน่งวิชำกำร 

นกัวจิยัสาขาอาหารเมื่อหกัการนบัซ ้าเหลอืเพยีง 3,753 คน ต าแหน่งวชิาการ สาขาอาหารแสดง
ในภาพที่ 2.13 นักวจิยัที่ไม่มีต าแหน่งวิชาการมีจ านวนถึง 1,660 คน (ร้อยละ 44.2) ต าแหน่ง “ดร.” 
จ านวน 744 คน (รอ้ยละ 19.8) ต าแหน่งวชิาการทีม่จี านวนมากที่สุดคอื “ผศ.ดร.” จ านวน 654 คน (ร้อย
ละ 17.4) รองลงมาเป็นต าแหน่ง “รศ.ดร.” 367 คน (รอ้ยละ 9.8) และต าแหน่ง “ผศ.” 230 คน (รอ้ยละ 6.1) 
ต าแหน่ง “ศ” และ “ศ.ดร.” มเีพยีง 36 คนเท่านัน้ 

0.9% 0.1%

9.8% 1.5%

17.4%

6.1%

19.8%

0.2%

44.2%

ศ ดร ศ 
รศ ดร รศ 
ผศ ดร ผศ 
ดร วิชำชีพสำธำรณสุข
ไม่มีต ำแหน่งวิชำกำร

ต ำแหน่งวิชำกำร จ ำนวน ร้อยละ

ศ.ดร. 32            0.9%
ศ. 4              0.1%
รศ.ดร. 367          9.8%
รศ. 55            1.5%
ผศ.ดร. 654          17.4%
ผศ. 230          6.1%
ดร. 744          19.8%
วชิาชพีสาธารณสุข 7              0.2%
ไม่มตี าแหน่งวชิาการ 1,660        44.2%
จ ำนวนรวม 3,753         100.0%  
ภำพท่ี 2.13 ต ำแหน่งวิชำกำรของนักวิจยัสำขำอำหำร พ.ศ.2553-2561 
ที่มา: วเิคราะห์ขอ้มูลจากระบบขอ้มูลสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) และท าเนียบผูด้ ารงต าแหน่งทาง

วชิาการแห่งชาต ิส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
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นักวิจยัท่ีท ำงำนต่อเน่ือง 
 นกัวจิยัสาขาอาหาร จ านวน 2,510 คน (รอ้ยละ 66.9) เขา้ร่วมด าเนินโครงการวจิยัเพยีงครัง้เดยีว 
ในรอบระยะเวลา 9 ปี นกัวจิยัทีท่ างานต่อเนื่องมเีพยีง 1,243 คน (ร้อยละ 33.1) นักวจิยัที่มปีระสบการณ์
ด าเนินการวจิยั 2-5 โครงการม ี1,119 คน (รอ้ยละ 29.8) รองลงมาเป็นผู้ทีท่ าวจิยัระหว่าง 6-10 โครงการ 
(รอ้ยละ 2.9) ผู้ทีท่ าวจิยัมากกวา่ 10 โครงการมเีพยีง 14 คน (รอ้ยละ 0.3) นกัวจิยัที่มโีครงการวจิยัสูงสุด
สามารถด าเนินโครงการไดถ้งึ 23 โครงการ (ภาพที ่2.14)  

จ ำนวนโครงกำร

จ ำนวนนักวิจยั (%)

66.9%

29.8%

2.9%
0.3% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

1 2-5 6-10 11-20 21-30 31-40 มำกกว่ำ   

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนนักวิจยั (คน) ร้อยละ

1 2,510                        66.9%

2-5 1,119                        29.8%

6-10 110                           2.9%

11-20 13                             0.3%

21-30 1                               0.0%

31-40 -                            0.0%

มำกกวำ่ 40 -                            0.0%

จ ำนวนรวม 3,753                        100.0%

 

ภำพท่ี 2.14  จ ำนวนนักวิจยัสำขำอำหำรจ ำแนกตำมจ ำนวนโครงกำรวิจยั พ. ศ. 2553-2561 

ที่มา:วเิคราะห์ข้อมูลจากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจยัและนวตักรรมแห่งชาติ  (NRIIS) และท าเนียบผูด้ ารงต าแหน่งทาง
วชิาการแห่งชาต ิส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 
 



การประเมนิผลผลติและผลลพัธ์งานวจิยัดา้นการศกึษา เกษตรและอาหาร 

 

40 

รำยช่ือนักวิจยัท่ีด ำเนินโครงกำรวิจยัต่อเน่ือง 
 รายชื่อนักวจิยัสาขาอาหารที่ด าเนินโครงการวจิยัต่อเนื่องในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2553-2561 แสดง
ในตารางที่ 2.14 นักวจิยัที่มโีครงการวจิยัสูงสุดมจี านวนถึง 24 โครงการ จากมหาวทิยาลยับรูพา นกัวจิยั
สาขาอาหารส่วนใหญ่มาจากสถาบนัการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่ม มหาวทิยาลยัของรฐั มหาวทิยาลยัวจิยั
แห่งชาต ิและมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

ตำรำงท่ี 2.14 รำยช่ือนักวิจยัสำขำอำหำรท่ีด ำเนินโครงกำรวิจยัต่อเน่ือง พ.ศ. 2553-2561 

ล ำดบั ต ำแหน่งวิชำกำร ช่ือนกัวิจยั จ ำนวนงำน ช่ือหน่วยงำน กลุ่มมหำวิทยำลยั 
1 ดร. A 23 มหาวทิยาลยับูรพา มหาวทิยาลยัของรฐั 
2 ผศ.ดร. B1 20 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ
3 ผศ. C1 17 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคล 
4 รศ. D 16 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภูม ิ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคล 

5 ผศ.ดร. E1 16 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคล 

6 ดร. F1 15 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ มหาวทิยาลยัของรฐั 
7 ดร. G 15 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
8 ไม่มตี าแหน่งวชิาการ F2 15 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ มหาวทิยาลยัของรฐั 
9 ผศ. C2 13 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคล 
10 รศ.ดร. E2 12 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคล 
11 ผศ. E3 12 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคล 
12 รศ.ดร. H 11 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระ

นคร 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคล 

13 ไม่มตี าแหน่งวชิาการ F3 11 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ มหาวทิยาลยัของรฐั 
14 รศ.ดร. E4 11 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคล 
15 ผศ.ดร. E5 11 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคล 
16 ผศ.ดร. B2 11 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ

ที่มา:วเิคราะห์ขอ้มูลจากระบบขอ้มูลสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) และท าเนียบผูด้ ารงต าแหน่งทาง
วชิาการแห่งชาต ิส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

หมายเหตุ: น าเสนอเพยีงนกัวจิยัทีม่โีครงการวจิยัสงูสดุ 16 ราย 
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2.1.5 ผลกำรวิเครำะหข้์อมลูโครงกำรวิจยัสำขำสงัคม พ.ศ.2553-2564 

2.1.5.1 จ ำนวนโครงกำรวิจยั นักวิจยั และ งบประมำณสำขำสงัคม 
 โครงการวจิยัสาขาสงัคมประกอบดว้ยสาขายอ่ยทีห่ลากหลาย เช่น สาขาเศรษฐศาสตร ์รฐัศาสตร ์
นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ จิตวทิยาและสงัคมวิทยา ระหว่าง พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2561 โครงการวจิยั
จ านวนทัง้สิ้น 7,295 โครงการ ด าเนินการโดยนักวจิยั 17,989 คน งบประมาณวจิยัทีไ่ด้รบัการจดัสรรท่า
กบั 4,906.1 ลา้นบาท ตาราง 2.15 และภาพที ่2.15 จ านวนโครงการและงบประมาณวจิยัเพิม่ขึน้ใน พ.ศ. 
2558-2560 และลดลงในพ.ศ. 2561 จ านวนโครงการวจิยัเฉลีย่ปีละ 811 โครงการ งบประมาณวจิยัเฉลีย่ปี
ละ 545.1 ลา้นบาท เฉลีย่โครงการละ 6.7 แสนบาท  
 งบประมาณวจิยัต่อนักวจิยั 1 คน เท่ากบั 2.7 แสนบาท หลงัจากหกัการนับซ ้าเหลือนักวจิ ัย 
10,301 คน ท าใหง้บประมาณวจิยัเพิม่เป็น 4.8 แสนบาท/ คน 
 งานวจิยัสาขาสงัคมระหวา่ง พ.ศ. 2553-2561 สามารถสรุปไดด้งันี้ 

 ค่าเฉลีย่โครงการวจิยัต่อปี 811 โครงการ/ ต่อปี 
 ค่าเฉลีย่งบประมาณวจิยัต่อปี 545.1 ลา้นบาท/ ต่อปี 
 งบประมาณวจิยัต่อโครงการวจิยั 6.7 แสนบาท 
 จ านวนนกัวจิยัต่อโครงการ (รวมการนบัซ ้า) 2.5 คน/ โครงการ 
 จ านวนนกัวจิยัต่อโครงการ (หกัการนบัซ ้า) 1.4 คน/ โครงการ 
 งบประมาณวจิยัต่อนกัวจิยั 1 คน (รวมการนบัซ ้า) 2.7 แสนบาท 
 งบประมาณวจิยัต่อนกัวจิยั 1 คน (หกัการนบัซ ้า) 4.8 แสนบาท 

ตำรำงท่ี 2.15 จ ำนวนโครงกำร นักวิจยั และงบประมำณ สำขำสงัคม (พ.ศ. 2553-2561) 

พ.ศ. จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนนักวิจยั งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
2553 521 1,187 235.5 
2554 698 1,631 391.1 
2555 644 1,539 364.1 
2556 594 1,397 409.2 
2557 815 1,914 541.5 
2558 940 2,212 732.9 
2559 1,268 3,202 858.6 
2560 1,302 3,363 903.7 
2561 513 1,544 469.6 

จ ำนวนรวม 7,295 17,989 4,906.1 
ทีม่า:วเิคราะห์ขอ้มลูจากระบบขอ้มลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) 
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จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนนักวิจยั งบประมำณ  ล้ำนบำท 
 

ภำพท่ี 2.15 จ ำนวนโครงกำร นักวิจยั และงบประมำณ สำขำสงัคม (พ.ศ. 2553-2561) 
ทีม่า:วเิคราะห์ขอ้มลูจากระบบขอ้มลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) 

2.1.5.2 หน่วยงำนหลกัเจ้ำของโครงกำรและหน่วยงำนต้นสงักดัหลกัของนักวิจยั 
 หน่วยงานหลักเจ้าของโครงการวจิ ัยสาขาสังคมมีจ านวน 46 หน่วยงาน หน่วยงานที่ได้ร ับ
งบประมาณจดัสรรมากทีสุ่ดไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัของรฐั (1,292.6 ลา้นบาท) มหาวทิยาลยัราชภฏั (1,095.9 
ล้านบาท) มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ (835.6 ล้านบาท) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล (292.0 ล้าน
บาท) การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย มหาวทิยาลยัเอกชน กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษย ์มูลนิธ ิส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกระทรวงการคลงั โดย มหาวทิยาลยัของรฐั  มหาวทิยาลยั
ราชภฏั มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ และ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล มจี านวนโครงการและนกัวจิยั
มากทีสุ่ด (ตารางที ่2.16 และภาพที ่2.16) 
 หน่วยงานต้นสงักัดหลกัของนักวจิ ัยสาขาสังคมมีจ านวน 45 หน่วยงาน หน่วยงานที่ได้ร ับ
งบประมาณจดัสรรมากทีสุ่ดไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัของรฐั (1,285.9 ลา้นบาท) มหาวทิยาลยัราชภฏั (1,097.6 
ล้านบาท) มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ (845.3 ล้านบาท) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล (291.8 ล้าน
บาท) การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย มหาวทิยาลยัเอกชน กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษย์ มูลนิธิ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และ กระทรวงการคลัง โดย มหาวิทยาลัยวิจ ัยแห่งชาต ิ
มหาวทิยาลยัของรฐั มหาวทิยาลยัราชภฏั และ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล มจี านวนโครงการวจิยั
และนกัวจิยัมากทีสุ่ด (ตารางที ่2.17 และภาพที ่2.16) 



รายงานฉบบัสมบูรณ์  

 

43 

 

ตำรำงท่ี 2.16 หน่วยงำนหลกัเจ้ำของโครงกำรวิจยัสำขำสงัคม พ.ศ. 2553-2561 

ล ำดบั ช่ือหน่วยงำน จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวน
นักวิจยั 

งบประมำณวิจยั
(ล้ำนบำท) 

1 มหาวทิยาลยัของรฐั 2298 5721 1,292.6 
2 มหาวทิยาลยัราชภฏั 2378 5635 1,095.9 
3 มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ 831 2068 835.6 
4 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 722 1996 292.0 
5 การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 23 45 149.8 
6 มหาวทิยาลยัเอกชน 114 294 90.9 
7 กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ 50 155 67.3 
8 มลูนิธ ิ 28 50 60.9 
9 ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ 36 99 55.0 

10 กระทรวงการคลงั 35 227 53.9 
11 กระทรวงสาธารณสุข 60 240 51.0 
12 กระทรวงพาณชิย ์ 14 14 49.7 

13 

ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งชาต(ิสวทช.) 

14 41 45.6 

14 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 28 91 38.6 
15 กระทรวงยตุธิรรม 36 68 38.3 

จ ำนวนรวม 7,295 17,989 4,906.1 
ทีม่า:วเิคราะห์ขอ้มลูจากระบบขอ้มลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) 
หมายเหตุ: แสดงเพยีง 15 หน่วยงานจากจ านวนรวม 46 หน่วยงาน  
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ตำรำงท่ี 2.17 หน่วยงำนต้นสงักดัหลกัของนักวิจยัสำขำสงัคม พ.ศ. 2553-2561 

ล ำดบั ช่ือหน่วยงำน จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวน
นักวิจยั 

งบประมำณ
วิจยั (ล้ำนบำท) 

1 มหาวทิยาลยัของรฐั 2291 5702 1,285.9 
2 มหาวทิยาลยัราชภฏั 2,377 5,639 1,097.6 
3 มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ 840 2094 845.0 
4 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 720 1982 291.8 
5 การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 23 45 149.8 
6 มหาวทิยาลยัเอกชน 115 302 85.6 
7 กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ 46 151 65.4 
8 มลูนิธ ิ 28 50 60.9 
9 ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ 36 99 55.0 

10 กระทรวงการคลงั 35 227 53.9 
11 กระทรวงสาธารณสุข 62 245 52.3 
12 กระทรวงพาณชิย ์ 14 14 49.7 

13 

ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งชาต(ิสวทช.) 

12 36 39.8 

14 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 30 95 38.9 
15 กระทรวงยตุธิรรม 36 68 38.3 

จ ำนวนรวม 7,295 17,989 4,906.1 
ทีม่า:วเิคราะห์ขอ้มลูจากระบบขอ้มลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) 
หมายเหตุ: แสดงเพยีง 15 หน่วยงานจากจ านวนรวม 45 หน่วยงาน  
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หน่วยงำนหลกัเจ้ำของโครงกำรวิจยัสำขำสงัคม 
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ภำพท่ี 2.16 หน่วยงำนหลกัเจ้ำของโครงกำรวิจยัและหน่วยงำนต้นสงักดัหลกัของนักวิจยัสำขำ

สงัคม พ.ศ. 2553-2561 
ทีม่า:วเิคราะห์ขอ้มลูจากระบบขอ้มลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) 
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2.1.5.3 นักวิจยัสำขำสงัคม 
ต ำแหน่งวิชำกำร 
นกัวจิยัสาขาสงัคมเมื่อหกัการนับซ ้าเหลอืเพยีง 10,301 คน  ต าแหน่งวชิาการสาขาอาหารแสดง

ในภาพที่ 2.17 นักวจิยัที่ไม่มีต าแหน่งวิชาการมีจ านวนถึง 4,967 คน (ร้อยละ 48.2) ต าแหน่ง “ดร.” 
จ านวน 2,374 คน (ร้อยละ 23.0) ต าแหน่งวชิาการที่มจี านวนมากที่สุดคือ “ผศ.ดร.” จ านวน 1,271 คน 
(รอ้ยละ 12.3) รองลงมาเป็นต าแหน่ง “ผศ.” 777 คน (รอ้ยละ 7.5) และต าแหน่ง “รศ.ดร.” 626 คน (รอ้ยละ 
6.1) ต าแหน่ง “ศ” และ “ศ.ดร.” มเีพยีง 74 คนเท่านัน้  

0.6% 0.1%

6.1%
1.8%

12.3%

7.5%

23.0%

0.2%

48.2%

ศ ดร ศ 
รศ ดร รศ 
ผศ ดร ผศ 
ดร วิชำชีพสำธำรณสุข
ไม่มีต ำแหน่งวิชำกำร

ต ำแหน่งวิชำกำร จ ำนวน ร้อยละ

ศ.ดร. 61            0.6%
ศ. 13            0.1%
รศ.ดร. 626          6.1%
รศ. 190          1.8%
ผศ.ดร. 1,271        12.3%
ผศ. 777          7.5%
ดร. 2,374        23.0%
วชิาชพีสาธารณสุข 25            0.2%
ไม่มตี าแหน่งวชิาการ 4,964        48.2%
จ ำนวนรวม 10,301       100.0%  
ภำพท่ี 2.17 ต ำแหน่งวิชำกำรของนักวิจยัสำขำสงัคม พ.ศ.2553-2561 
ที่มา:วเิคราะห์ขอ้มูลจากระบบขอ้มูลสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) และท าเนียบผูด้ ารงต าแหน่งทาง

วชิาการแห่งชาต ิส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
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นักวิจยัท่ีท ำงำนต่อเน่ือง 
 นกัวจิยัสาขาสงัคม จ านวน 6.710 คน (ร้อยละ 65.1) เขา้ร่วมด าเนินโครงการวจิยัเพยีงครัง้เดยีว 
ในรอบระยะเวลา 9 ปี นักวจิยัทีท่ างานต่อเนื่องมเีพยีง 3,591 คน (ร้อยละ 34.9) นักวจิยัทีม่ปีระสบการณ์
ด าเนินการวจิยั 2-5 โครงการม ี3,262 คน (ร้อยละ 31.7) ผู้ที่เคยท าโครงการวจิยั 6-10 โครงการ ม ี279
คน (รอ้ยละ 2.7) ผูท้ ี่ท าวจิยัระหวา่ง 11-20 โครงการ จ านวน 48 คน (รอ้ยละ 0.5) ผู้ด าเนินโครงการวจิยั
มากกวา่ 20 โครงการมเีพยีง 2 คนเท่านัน้ โดยนกัวจิยัทีม่โีครงการวจิยัสงูสุดสามารถด าเนินโครงการได้
ถงึ 21-23 โครงการ (ภาพที ่2.18) 

จ ำนวนโครงกำร

จ ำนวนนักวิจยั (%)

65.1%

31.7%

2.7%
0.5% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

1 2-5 6-10 11-20 21-30 31-40 มำกกว่ำ   

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนนักวิจยั (คน) ร้อยละ

1 6,710                        65.1%

2-5 3,262                        31.7%

6-10 279                           2.7%

11-20 48                             0.5%

21-30 2                               0.0%

31-40 -                            0.0%

มำกกวำ่ 40 -                            0.0%

จ ำนวนรวม 10,301                      100.0%

 
ภำพท่ี 2.18 จ ำนวนนักวิจยัสำขำสงัคมจ ำแนกตำมจ ำนวนโครงกำรวิจยั พ. ศ. 2553-2561 
ที่มา:วเิคราะห์ขอ้มูลจากระบบขอ้มูลสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) และท าเนียบผูด้ ารงต าแหน่งทาง

วชิาการแห่งชาต ิส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
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รำยช่ือนักวิจยัท่ีด ำเนินโครงกำรวิจยัต่อเน่ือง 
 รายชื่อนกัวจิยัสาขาสงัคมทีด่ าเนินโครงการวจิยัต่อเนื่องในช่วงระหวา่ง พ.ศ. 2553-2561 แสดงใน
ตารางที่ 2.18 นักวิจ ัยที่มีโครงการวิจ ัยสูงสุดมีการท าวิจยัถึง 22 โครงการ นักวิจ ัยสาขาสังคมที่มี
โครงการวจิ ัยต่อเนื่ องมาจากสถาบนัการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่ม มหาวทิยาลัยของรฐั มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคล และ มหาวทิยาลยัราชภฏั นักวจิยัจากสถาบนัการศึกษามีต าแหน่งทางวชิาการ 
นักวจิยัที่ไม่มตี าแหน่งวชิาการแต่มาจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย เป็นตน้ 

ตำรำงท่ี 2.18 รำยช่ือนักวิจยัสำขำสงัคมท่ีด ำเนินโครงกำรวิจยัต่อเน่ือง พ.ศ. 2553-2561 

ล ำดบั ต ำแหน่งวิชำกำร ช่ือนักวิจยั จ ำนวนงำน ช่ือหน่วยงำน กลุ่มมหำวิทยำลยั 
1 ไม่มตี าแหน่งวชิาการ A1 22 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

2 ผศ.ดร. B 21 มหาวทิยาลยัพะเยา มหาวทิยาลยัของรฐั 

3 ไม่มตี าแหน่งวชิาการ C1 18 มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ มหาวทิยาลยัของรฐั 

4 ไม่มตี าแหน่งวชิาการ A2 17 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

5 ผศ.ดร. C2 17 มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ มหาวทิยาลยัของรฐั 

6 รศ.ดร. D 16 มหาวทิยาลยัมหดิล มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ

7 รศ. E 16 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา มหาวทิยาลยัราชภฏั 

8 ไม่มตี าแหน่งวชิาการ F1 16 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคล 

9 รศ.ดร. G 15 มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี มหาวทิยาลยัราชภฏั 

10 ไม่มตี าแหน่งวชิาการ H 15 การเคหะแห่งชาต ิ การเคหะแห่งชาต ิ

11 ผศ.ดร. H1 15 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ มหาวทิยาลยัของรฐั 

12 รศ.ดร. H2 15 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ มหาวทิยาลยัของรฐั 

13 ผศ. F2 15 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคล 

14 ผศ.ดร. I 15 มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัของรฐั 

ที่มา:วเิคราะห์ขอ้มูลจากระบบขอ้มูลสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) และท าเนียบผูด้ ารงต าแหน่งทาง
วชิาการแห่งชาต ิส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

หมายเหตุ: น าเสนอเพยีงนกัวจิยัทีม่โีครงการวจิยัสงูสดุ 14 ราย 
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2.1.6 ผลกำรวิเครำะหข้์อมลูโครงกำรวิจยัสำขำวิทยำศำสตรก์ำรแพทย ์พ.ศ.2553-2564 

2.1.6.1 จ ำนวนโครงกำรวิจยั นักวิจยั และ งบประมำณสำขำวิทยำศำสตรก์ำรแพทย ์
โครงการวจิยัสาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์ระหว่าง พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ.2561 มีจ านวนทัง้สิ้น 

4,767 โครงการ จ านวนนกัวจิยั 15,387 คน งบประมาณวจิยัทีไ่ดร้บัการจดัสรรเท่ากบั 3,993.9 ล้านบาท 
(ตาราง 2.19 และภาพที่ 2.19) โครงการวจิยัเฉลีย่ปีละ 530 โครงการ งบประมาณวจิยัต่อปีเท่ากบั 443.8 
ล้านบาท เฉลี่ยโครงการละ 8.4 แสนบาท นักวจิ ัยสาขานี้ เมื่อหักการนับซ ้าเหลือ 6,662 คน ท าให้
งบประมาณวจิยัต่อนกัวจิยั 1 คนเพิม่จาก 2.6 แสนบาทเป็น 6.0 แสนบาท 

โครงการวจิยั และงบประมาณสาขาวทิยาศาสตร์การแพทยม์ลีกัษณะเดยีวกบัสาขาอื่น คอืเพิ่ม
จ านวนในช่วง พ.ศ. 2557-2559 หลงัจากนัน้แนวโน้มเริม่ลดลง  
 งานวจิยัสาขาวทิยาศาสตรก์ารแพทยร์ะหวา่ง พ.ศ. 2553-2561 สามารถสรุปไดด้งันี้ 

 ค่าเฉลีย่โครงการวจิยัต่อปี 539 โครงการ/ ต่อปี 
 ค่าเฉลีย่งบประมาณวจิยัต่อปี 443.8 ลา้นบาท/ ต่อปี 
 งบประมาณวจิยัต่อโครงการวจิยั 8.4 แสนบาท 
 จ านวนนกัวจิยัต่อโครงการ (รวมการนบัซ ้า) 3.2 คน/ โครงการ 
 จ านวนนกัวจิยัต่อโครงการ (หกัการนบัซ ้า) 1.4 คน/ โครงการ 
 งบประมาณวจิยัต่อนกัวจิยั 1 คน (รวมการนบัซ ้า) 2.6 แสนบาท 
 งบประมาณวจิยัต่อนกัวจิยั 1 คน (หกัการนบัซ ้า) 6.0 แสนบาท 
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ตำรำงท่ี 2.19 จ ำนวนโครงกำร นักวิจยั และงบประมำณ สำขำวิทยำศำสตรก์ำรแพทย์ พ.ศ. 2553-
2561 

พ.ศ. จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนนักวิจยั งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
2553 426 1,162 213.0 
2554 495 1,404 239.5 
2555 486 1,465 353.4 
2556 555 1,910 427.0 
2557 542 1,725 419.7 
2558 646 2,112 441.8 
2559 825 2,767 874.3 
2560 628 2,120 691.2 
2561 164 722 333.9 

จ ำนวนรวม 4,767 15,387 3,993.9 
ทีม่า:วเิคราะห์ขอ้มลูจากระบบขอ้มลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) 

426 495 486 
555 542 

646 

825 

628 

164 

1,162 

1,404 1,465 

1,910 
1,725 

2,112 

2,767 

2,120 

722 

213.0 239.5 
353.4 427.0 419.7 441.8 

874.3 
691.2 

333.9 

 -

 1,000

 2,000

 3,000

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนนักวิจยั งบประมำณ  ล้ำนบำท 
 

ภำพท่ี 2.19 จ ำนวนโครงกำร นักวิจยั และงบประมำณ สำขำวิทยำศำสตรก์ำรแพทย์ พ.ศ. 2553-
2561 

ทีม่า: วเิคราะห์ขอ้มลูจากระบบขอ้มลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) 
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2.1.6.2 หน่วยงำนหลกัเจ้ำของโครงกำรและหน่วยงำนต้นสงักดัหลกัของนักวิจยั 
 หน่วยงานหลักเจ้าของโครงการวิจยัสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีจ านวน 29 หน่วยงาน 
หน่วยงานที่ได้รบังบประมาณจดัสรรมากที่สุดได้แก่ มหาวทิยาลัยวจิยัแห่งชาติ (1,857.0 ล้านบาท) 
กระทรวงสาธารณสุข (713.1 ล้านบาท) มหาวทิยาลยัของรฐั (642.2 ล้านบาท) มหาวทิยาลยัราชภัฏ 
(131.6 ลา้นบาท) สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) (106.2 ล้านบาท)  สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ และ มหาวทิยาลยัเอกชน โดย
มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข มหาวทิยาลยัของรฐั และมหาวทิยาลยัราชภฏัมจี านวน
โครงการและนกัวจิยัมากทีสุ่ด (ตารางที ่2.20 และภาพที ่2.20) 
 หน่วยงานตน้สงักดัหลกัของนกัวจิยัมจี านวน 28 หน่วยงาน หน่วยงานทีไ่ดร้บังบประมาณจดัสรร
มากที่สุดได้แก่ มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ (1,860.9 ล้านบาท) กระทรวงสาธารณสุข (712.3 ล้านบาท) 
มหาวทิยาลยัของรฐั (640.7 ล้านบาท) มหาวทิยาลยัราชภฏั (132.2 ล้านบาท) สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  มหาวิทยาลัยเอกชน 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล โดยมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิกระทรวงสาธารณสุข มหาวทิยาลยัของ
รฐั มหาวทิยาลยัราชภฏั สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย มจี านวนโครงการวจิยั
และนกัวจิยัมากทีสุ่ด (ตารางที ่2.21และภาพที ่2.20) 
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ตำรำงท่ี 2.20 หน่วยงำนหลกัเจ้ำของโครงกำรวิจยัสำขำวิทยำศำสตรก์ำรแพทย ์พ.ศ. 2553-2561 
ล ำดบั ช่ือหน่วยงำน จ ำนวน

โครงกำร 
จ ำนวน
นักวิจยั 

งบประมำณ
วิจยั (ล้ำนบำท) 

1 มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ 1,852 5,637 1,860.9 
2 กระทรวงสาธารณสุข 896 3,852 712.3 
3 มหาวทิยาลยัของรฐั 1,201 3,349 640.7 
4 มหาวทิยาลยัราชภฏั 330 845 132.2 
5 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 84 640 99.3 
6 ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ 14 23 58.2 
7 มหาวทิยาลยัเอกชน 36 92 24.3 
8 สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์หง่ชาต ิ 16 86 21.1 
9 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 64 174 20.1 

10 

ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งชาต(ิสวทช.) 

10 44 16.1 

11 สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข(สวรส.) 1 1 15.0 
12 กระทรวงอุตสาหกรรม 2 2 14.8 
13 ราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ 17 77 14.4 
14 สภากาชาดไทย 51 129 12.5 
15 กรุงเทพมหานคร 1 13 8.4 

 
จ ำนวนรวม 4,767 15,387 3,993.9 

ทีม่า:วเิคราะห์ขอ้มลูจากระบบขอ้มลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) 
หมายเหตุ: แสดงเพยีง 15 หน่วยงานจากจ านวนรวม 29 หน่วยงาน  
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ตำรำงท่ี 2.21 หน่วยงำนต้นสงักดัหลกัของนักวิจยัสำขำวิทยำศำสตรก์ำรแพทย ์พ.ศ. 2553-2561 

ล ำดบั ช่ือหน่วยงำน จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวน
นักวิจยั 

งบประมำณวิจยั 
(ล้ำนบำท) 

1 มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ 1,852 5,637 1,860.9 
2 กระทรวงสาธารณสุข 896 3,852 712.3 
3 มหาวทิยาลยัของรฐั 1,201 3,349 640.7 
4 มหาวทิยาลยัราชภฏั 330 845 132.2 
5 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 84 640 99.3 
6 ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ 14 23 58.2 
7 มหาวทิยาลยัเอกชน 36 92 24.3 
8 สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์หง่ชาต ิ 16 86 21.1 
9 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 64 174 20.1 

10 

ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งชาต(ิสวทช.) 

10 44 16.1 

11 สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข(สวรส.) 1 1 15.0 
12 กระทรวงอุตสาหกรรม 2 2 14.8 
13 ราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ 17 77 14.4 
14 สภากาชาดไทย 51 129 12.5 
15 กรุงเทพมหานคร 1 13 8.4 

 
จ ำนวนรวม 4,767 15,387 3,993.9 

ทีม่า:วเิคราะห์ขอ้มลูจากระบบขอ้มลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) 
หมายเหตุ: แสดงเพยีง 15 หน่วยงานจากจ านวนรวม 28 หน่วยงาน  
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หน่วยงำนหลกัเจ้ำของโครงกำรวิจยัสำขำสงัคม 

10 

64 

16 
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84 
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326 

1,199 

897 

1,817 

16.1 
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24.3 

58.2 

99.3 

106.2 

131.6 

642.2 

713.1 

1,857.0 

 -  1,000  2,000

ส ำนักงำนพ ันำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชำติ … 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคล

สถำบนัเทคโนโลยีนิวเคลียรแ์ห่งชำติ

มหำวิทยำลยัเอกชน

ส ำนักงำนหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำติ

สถำบนัวิจยัวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถำบนัวิจยัระบบสำธำรณสขุ  สวรส  

มหำวิทยำลยัรำชภ ั

มหำวิทยำลยัของรฐั

กระทรวงสำธำรณสขุ

มหำวิทยำลยัวิจยัแห่งชำติ

งบประมำณ  ล้ำนบำท 

จ ำนวนโครงกำร

 
หน่วยงำนต้นสงักดัหลกัของนักวิจยั 

10 

64 

16 

36 
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330 

1,201 
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1,852 

16.1 
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21.1 

24.3 

58.2 

99.3 

132.2 

640.7 

712.3 

1,860.9 

 -  1,000  2,000

ส ำนักงำนพ ันำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชำติ … 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคล

สถำบนัเทคโนโลยีนิวเคลียรแ์ห่งชำติ

มหำวิทยำลยัเอกชน

ส ำนักงำนหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำติ

สถำบนัวิจยัวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

มหำวิทยำลยัรำชภ ั

มหำวิทยำลยัของรฐั

กระทรวงสำธำรณสขุ

มหำวิทยำลยัวิจยัแห่งชำติ

งบประมำณ  ล้ำนบำท 

จ ำนวนโครงกำร

 
ภำพท่ี 2.20 หน่วยงำนหลกัเจ้ำของโครงกำรวิจยัและหน่วยงำนต้นสงักดัหลกัของนักวิจยัสำขำ

วิทยำศำสตรก์ำรแพทย ์พ.ศ. 2553-2561 
ทีม่า:วเิคราะห์ขอ้มลูจากระบบขอ้มลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) 
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2.1.6.3 นักวิจยัสำขำวิทยำศำสตรก์ำรแพทย ์
ต ำแหน่งวิชำกำร 

นักวจิยัสาขาวทิยาศาสตร์การแพทย ์เมื่อหกัการนับซ ้าเหลอืเพยีง 6,662 คน ต าแหน่งวชิาการ
แสดงในภาพที่ 2.21 นักวจิยัที่ไม่มตี าแหน่งวชิาการมีจ านวน 3,189 คน (ร้อยละ 47.9) ต าแหน่ง “ดร.” 
จ านวน 1,093 คน (รอ้ยละ 16.4) ต าแหน่งวชิาการทีม่จี านวนมากทีสุ่ดคอื “ผศ.ดร.” จ านวน 887 คน (รอ้ย
ละ 13.3) รองลงมาเป็นต าแหน่ง “รศ.ดร.” 710 คน (รอ้ยละ 10.7) ต าแหน่ง “ผศ.” 232 คน (รอ้ยละ 3.5) ผู้
มตี าแหน่งวชิาชพีสาธารณสุข 159 คน (รอ้ยละ 2.4) เป็นสาขาทีม่ตี าแหน่ง “ศ” และ “ศ.ดร.” สงูกวา่สาขา
อื่นจ านวน 236 คน (รอ้ยละ 3.6) 

2.5% 1.1%

10.7% 2.3%

13.3%

3.5%
16.4%

2.4%

47.9%

ศ ดร ศ 
รศ ดร รศ 
ผศ ดร ผศ 
ดร วิชำชีพสำธำรณสุข
ไม่มีต ำแหน่งวิชำกำร

ต ำแหน่งวิชำกำร จ ำนวน ร้อยละ

ศ.ดร. 165          2.5%
ศ. 71            1.1%
รศ.ดร. 710          10.7%
รศ. 156          2.3%
ผศ.ดร. 887          13.3%
ผศ. 232          3.5%
ดร. 1,093        16.4%
วชิาชพีสาธารณสุข 159          2.4%
ไม่มตี าแหน่งวชิาการ 3,189        47.9%
จ ำนวนรวม 6,662         100.0%  
ภำพท่ี 2.21 ต ำแหน่งวิชำกำรของนักวิจยัสำขำวิทยำศำสตรก์ำรแพทย ์พ.ศ.2553-2561 
ที่มา: วเิคราะห์ขอ้มูลจากระบบขอ้มูลสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) และท าเนียบผูด้ ารงต าแหน่งทาง

วชิาการแห่งชาต ิส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
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นักวิจยัท่ีท ำงำนต่อเน่ือง 
 นกัวจิยัส่วนใหญ่ จ านวน 3,771 คน (รอ้ยละ 56.6) เขา้ร่วมด าเนินโครงการวจิยัเพยีงครัง้เดยีว ใน
รอบระยะเวลา 9 ปี นักวจิยัที่ท างานต่อเนื่องมเีพียง 2,891 คน (ร้อยละ 43.4) นักวจิยัที่มปีระสบการณ์
ด าเนินการวจิยั 2-5 โครงการม ี2,366 คน (รอ้ยละ 35.5) รองลงมาเป็นผู้ทีท่ าวจิยัระหว่าง 6-10 โครงการ 
จ านวน 388 คน (ร้อยละ 5.8) ท าวจิยัระหว่าง 11-20 โครงการ จ านวน 118 คน (ร้อยละ 1.8) ผู้ด าเนิน
โครงการวจิยัมากกวา่ 20 โครงการมเีพยีง 19 คน (รอ้ยละ 0.3) โดยนกัวจิยัทีม่โีครงการวจิยัสงูสุดสามารถ
ด าเนินโครงการไดถ้งึ 31-38 โครงการ (ภาพที ่2.22)  

จ ำนวนโครงกำร

จ ำนวนนักวิจยั (%)

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนนักวิจยั (คน) ร้อยละ

1 3,771                        56.6%

2-5 2,366                        35.5%

6-10 388                           5.8%

11-20 118                           1.8%

21-30 19                             0.3%

31-40 -                            0.0%

มำกกวำ่ 40 -                            0.0%

จ ำนวนรวม 6,662                        100.0%

 
ภำพท่ี 2.22 จ ำนวนนักวิจยัสำขำวิทยำศำสตรก์ำรแพทย์ จ ำแนกตำมจ ำนวนโครงกำรวิจยั พ. ศ. 

2553-2561 
ที่มา: วเิคราะห์ข้อมูลจากระบบขอ้มูลสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ  (NRIIS) และท าเนียบผูด้ ารงต าแหน่งทาง

วชิาการแห่งชาต ิส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
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รำยช่ือนักวิจยัท่ีด ำเนินโครงกำรวิจยัต่อเน่ือง 
 รายชื่อนักวจิยัสาขาวทิยาศาสตร์การแพทย ์ที่ด าเนินโครงการวจิยัต่อเนื่องในช่วงระหว่าง พ.ศ. 
2553-2561 แสดงในตารางที่ 2.22 นักวจิยัที่มีโครงการวจิยัสูงสุดสามารถท าวจิยัได้ถึง 38 โครงการ 
นกัวจิยัสาขานี้มาจากสถาบนัการศกึษา โดยเฉพาะกลุ่ม มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิและมหาวทิยาลยัของ
รฐั และหน่วยงาน สถาบันที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวง
สาธารณสุข สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย เป็นตน้  

ตำรำงท่ี 2.22 รำยช่ือนักวิจยัสำขำวิทยำศำสตรก์ำรแพทย์ท่ีด ำเนินโครงกำรวิจยัต่อเน่ือง พ.ศ. 
2553-2561 

ล ำดบั ต ำแหน่งวิชำกำร ช่ือนักวิจยั จ ำนวนงำน ช่ือหน่วยงำน กลุ่มมหำวิทยำลยั 
1 ไม่มตี าแหน่งวชิาการ A1 38 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่

ประเทศไทย 
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย 

2 ดร. B 33 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัวจิยัแหง่ชาต ิ

3 ไม่มตี าแหน่งวชิาการ C1 31 กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ กระทรวงสาธารณสุข 

4 ศ.ดร. D 27 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มหาวทิยาลยัของรฐั 

5 รศ.ดร. E1 27 มหาวทิยาลยันเรศวร มหาวทิยาลยัของรฐั 

6 รศ.ดร. E2 27 มหาวทิยาลยันเรศวร มหาวทิยาลยัของรฐั 

7 รศ.ดร. E3 26 มหาวทิยาลยันเรศวร มหาวทิยาลยัของรฐั 

8 รศ.ดร. F1 26 มหาวทิยาลยัขอนแก่น มหาวทิยาลยัวจิยัแหง่ชาต ิ

9 ไม่มตี าแหน่งวชิาการ C2 24 กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ กระทรวงสาธารณสุข 

10 รศ. F2 24 มหาวทิยาลยัขอนแก่น มหาวทิยาลยัวจิยัแหง่ชาต ิ

11 ดร. A2 24 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่
ประเทศไทย 

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย 

12 ไม่มตี าแหน่งวชิาการ A3 23 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่
ประเทศไทย 

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย 

13 ศ. G 23 มหาวทิยาลยัมหดิล มหาวทิยาลยัวจิยัแหง่ชาต ิ

14 รศ.ดร. F3 22 มหาวทิยาลยัขอนแก่น มหาวทิยาลยัวจิยัแหง่ชาต ิ

15 รศ.ดร. F4 22 มหาวทิยาลยัขอนแก่น มหาวทิยาลยัวจิยัแหง่ชาต ิ

16 ไม่มตี าแหน่งวชิาการ A4 22 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่
ประเทศไทย 

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย 

ทีม่า:วเิคราะห์ขอ้มูลจากระบบขอ้มูลสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) และท าเนียบผูด้ ารงต าแหน่งทาง
วชิาการแห่งชาต ิส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

หมายเหตุ: น าเสนอเพยีงนกัวจิยัทีม่โีครงการวจิยัสงูสดุ 16 ราย 
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2.1.7 รำงวลัท่ีนักวิจยัได้รบั 

 รางวลันักวจิยัดเีด่นแห่งชาตเิป็นรางวลัทีส่ านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติมอบให้กบันกัวจิยั
เพื่อเชดิชูเกยีรตนิักวจิยัที่มผีลงานวจิยัดเีด่น มคีวามคดิรเิริม่และมผีลงานวจิยัที่ท าสะสมกนัมาเป็นเวลา
ตัง้แต่ 5 ปี ขึน้ไป เป็นผู้ทีไ่ดร้บัการยอมรบัและยกย่องในสาขาวชิาการทีม่คีวามเชี่ยวชาญ รางวลันักวจิยั
ดเีด่นแห่งชาตมิกีารมอบให้กบันักวจิยัระหว่าง พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2564 มนีักวจิยัที่ได้รบัรางวลัจ านวน 
243 คน (รายละเอยีดแสดงในภาคผนวก ข.)  
 นักวจิยัที่ท าวจิยัใน 5 สาขาที่ท าการศึกษาจ านวน 31,053 คน มนีักวจิยัที่ได้รบัรางวลันักวจิยั
ดเีด่นแห่งชาต ิจ านวน 84 คน ตามรายชื่อในตารางที ่2.3  
 นักวจิยัดเีด่นแห่งชาติส่วนใหญ่เป็นผู้มีต าแหน่งวชิาการในระดบัศาสตราจารย ์(ศ. และ ศ.ดร.) 
และรองศาสตราจารย ์(รศ. และ รศ.ดร.) ส าหรบัคุณลกัษณะอื่นสรุปไดด้งันี้ (ภาพที ่2.23) 

 นักวจิยัที่ได้รบัรางวลัส่วนใหญ่เป็นผู้ท าวจิยัในสาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์ (ร้อยละ 
48.8) รองลงมาเป็นสาขาการเกษตร (รอ้ยละ 31.0) และสาขาสงัคม (รอ้ยละ 16.7) ตามล าดบั 

 สาขาที่ได้ร ับรางวลัประกอบด้วยสาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ร้อยละ 27.4) 
เกษตรศาสตรแ์ละชวีวทิยา (ร้อยละ 22.6) วทิยาศาสตร์เคมแีละเภสชั (รอ้ยละ 20.2) รองลงมาเป็นสาขา
ปรชัญา นิติศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวจิยั เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร ์สงัคมวทิยา วทิยาศาสตรก์ายภาพและคณิตศาสตร ์และการศกึษา 

 มหาวทิยาลยัต้นสงักดัของนักวจิยั ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (ร้อยละ 40.5) 
รอง ล งม าเป็ น ม ห าวิท ยาลัย มหิ ด ล  (ร้อย ล ะ  21.4) ม ห าวิท ย าลัย เชี ย ง ให ม่  (ร้อ ยล ะ  9.5) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี มหาวทิยาลยัขอนแก่น มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี มหาวทิยาลยั
รามค าแหง มหาวทิยาลยัศลิปากร และสถาบนัวทิยาสริเิมธ ี

 ผู้ที่ได้รบัรางวลัเกือบทัง้หมดเป็นนักวจิยัจากมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิเป็นนักวจิยั 
(รอ้ยละ 96.4) ทีเ่หลอืเป็นนกัวจิยัจากมหาวทิยาลยัของรฐั และมหาวทิยาลยัเอกชน 
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ตำรำงท่ี 2.23 รำยช่ือนักวิจยัท่ีได้รบัรำงวลันักวิจยัดีเด่นแห่งชำติ 
 . .   ำ  น  ว  ำ ำร รำ  ่ื  edit  ำ ำ  ่ ด ร  รำ ว   ม.  น     ด 

2549 ศ.ดร. สุวิไล เปรมศรีรัตน์ ปรัชญา ม.มหิดล 
2533 ศ.ดร. สุจินต ์จินายน เกษตรศาสตร์และชีววทิยา ม.เกษตรศาสตร์ 
2536 ศ. ปวิณ ปุณศรี เกษตรศาสตร์และชีววทิยา ม.เกษตรศาสตร์ 
2540 ดร. กฤษณพงศ ์กรีตกิร วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวจิยั ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
2544 ศ.ดร. พีระศกัด์ิ ศรีนิเวศน์ เกษตรศาสตร์และชีววทิยา ม.เกษตรศาสตร์ 
2546 ศ.ดร. สุนีย ์มลัลิกะมาลย ์ นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2548 ศ. เบญจมาศ ศิลายอ้ย เกษตรศาสตร์และชีววทิยา ม.เกษตรศาสตร์ 
2548 ศ.ดร. วิชยั ร้ิวตระกูล วิทยาศาสตร์เคมีและเภสชั ม.มหิดล 
2549 ศ.เกยีรติคุณ ดร. สกล พนัธุ์ยิม้ วิทยาศาสตร์เคมีและเภสชั ม.มหิดล 
2550 ศ.ดร. อุทยัรัตน์ ณ นคร เกษตรศาสตร์และชีววทิยา ม.เกษตรศาสตร์ 
2551 ศ.ดร. สุทธวฒัน์ เบญจกุล เกษตรศาสตร์และชีววทิยา ม.สงขลานครินทร์ 
2552 ศ.ดร. สมศกัด์ิ ปัญหา เกษตรศาสตร์และชีววทิยา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2553 ศ.ดร. ณรงคฤ์ทธ์ิ สมบตัิสมภพ วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวจิยั ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
2553 ศ.ดร. ธนวฒัน์ จารุพงษ์สกลุ วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2554 ศ.ดร. ประเสริฐ โศภน เกษตรศาสตร์และชีววทิยา ม.มหิดล 
2555 รศ.ดร. พูนสุข ประเสริฐสรรพ ์ เกษตรศาสตร์และชีววทิยา ม.สงขลานครินทร์ 
2555 รศ.ดร. สกักมน เทพหัสดิน ณ อยธุยา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวจิยั ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
2557 ศ.ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวจิยั ม.ขอนแกน่ 
2557 รศ.ดร. มงคล สุขวฒันาสินิทธ์ิ วิทยาศาสตร์เคมีและเภสชั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2557 ศ.ดร.น.สพ. รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช เกษตรศาสตร์และชีววทิยา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2558 ศ.ดร. วชัรินทร์ รุกขไชยศิริกุล วิทยาศาสตร์เคมีและเภสชั ม.สงขลานครินทร์ 
2559 ศ.ดร. สุจินดา มาลยัวจิิตรนนท ์ เกษตรศาสตร์และชีววทิยา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2562 ศ.ดร.นพ. เผด็จ ธรรมรักษ ์ เกษตรศาสตร์และชีววทิยา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2562 ศ.ดร. วรเวศม์ สุวรรณระดา เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2563 ศ.ดร. สมบูรณ์ ธนาศุภวฒัน์ เกษตรศาสตร์และชีววทิยา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2563 ศ.ดร. อลิศรา เรืองแสง เกษตรศาสตร์และชีววทิยา ม.ขอนแกน่ 
2564 รศ.ดร. รังสรรค ์พาลพ่าย เกษตรศาสตร์และชีววทิยา ม.เทคโนโลยสุีรนารี 
2552 ศ.ดร. สุวบุญ จิรชาญชยั วิทยาศาสตร์เคมีและเภสชั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2556 ศ.ดร. ทิโมที วลิเล่ียม ฟลีเกล เกษตรศาสตร์และชีววทิยา ม.มหิดล 
2543 ศ.ดร. บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2548 ศ.ดร. ม่ิงสรรพ ์ขาวสอาด เศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 
2550 ศ. วีระพงษ์ บุญโญภาส นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2553 รศ.ดร. ธีรยทุธ วิไลวลัย ์ วิทยาศาสตร์เคมีและเภสชั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2553 ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย ์ นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 
2555 ศ.ดร. ยศ สนัตสมบตัิ สงัคมวิทยา ม.เชียงใหม่ 
2556 ศ.ดร. สุริชยั หวนัแกว้ สงัคมวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2559 ดร. นฤมล อรุโณทยั สงัคมวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2559 รศ.ดร. พิรงรอง รามสูต เทคโนโลยสีารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2562 ศ.เกยีรติคุณ สุรพล ด าริห์กลุ ปรัชญา ม.เชียงใหม่ 
2562 รศ.ดร. อรรจน์ เศรษฐบุตร ปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2562 ศ.ดร. อารยะ ปรีชาเมตตา เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 
2563 ศ.ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท ์ ปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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2564 รศ.ดร. อภิวฒัน์ รัตนวราหะ ปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2529 ศ.ดร. วิสุทธ์ิ ใบไม ้ เกษตรศาสตร์และชีววทิยา ม.มหิดล 
2534 ศ.เกยีรติคุณ นพ. ประเสริฐ ทองเจริญ วิทยาศาสตร์การแพทย ์ ม.มหิดล 
2537 ศ.นพ. ธีระวฒัน์ เหมะจุฑา วิทยาศาสตร์การแพทย ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2539 ศ.ดร. วนัเพญ็ ชยัค  าภา วิทยาศาสตร์การแพทย ์ ม.มหิดล 
2540 ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ วิทยาศาสตร์การแพทย ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2542 ศ.ดร. เกตุ กรุดพนัธ ์ วิทยาศาสตร์เคมีและเภสชั ม.เชียงใหม่ 
2544 ศ.ดร. ชิดชนก เหลือสินทรัพย ์ เทคโนโลยสีารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2544 รศ.ดร. อภิชาต สุขส าราญ วิทยาศาสตร์เคมีและเภสชั ม.รามค าแหง 
2549 ศ.ดร.นพ. อภิวฒัน์ มุทิรางกูร วิทยาศาสตร์การแพทย ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2550 นพ. ปรีดา มาลาสิทธ์ิ วิทยาศาสตร์การแพทย ์ ม.มหิดล 
2551 ศ.ดร. มนสั พรหมโคตร วิทยาศาสตร์เคมีและเภสชั ม.มหิดล 
2551 รศ.ดร. สนอง เอกสิทธ์ิ วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2551 ศ.นพ. สุทศัน์ ฟู่เจริญ วิทยาศาสตร์การแพทย ์ ม.มหิดล 
2552 ศ.ดร. พิชญ ์ศุภผล วิทยาศาสตร์เคมีและเภสชั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2552 ศ.นพ. วีระศกัด์ิ จงสู่วิวฒัน์วงศ ์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์ ม.สงขลานครินทร์ 
2553 ศ.นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท ์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์ ม.ขอนแกน่ 
2553 ศ.นพ. วิศิษฎ์ ทองบุญเกดิ วิทยาศาสตร์การแพทย ์ ม.มหิดล 
2553 ศ.ดร. วีระพงศ ์ปรัชชญาสิทธิกุล วิทยาศาสตร์เคมีและเภสชั ม.มหิดล 
2554 ศ.นพ. เกยีรติ รักษ์รุ่งธรรม วิทยาศาสตร์การแพทย ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2555 ศ.นพ. วรศกัด์ิ โชติเลอศกัด์ิ วิทยาศาสตร์การแพทย ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2556 ศ.นพ. นิพนธ์ ฉตัรทพิากร วิทยาศาสตร์การแพทย ์ ม.เชียงใหม่ 
2556 ศ.ดร. พรศกัด์ิ ศรีอมรศกัด์ิ วิทยาศาสตร์เคมีและเภสชั ม.ศิลปากร 
2556 ศ.นพ. พิสิฐ ตั้งกจิวานิชย ์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2557 ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมัน่คง เทคโนโลยสีารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 
2557 ศ.ดร.ภญ. ภาวิณี ปิยะจตุรวฒัน์ วิทยาศาสตร์เคมีและเภสชั ม.มหิดล 
2557 รศ.นพ. รุ่งโรจน์ พิทยศิริ วิทยาศาสตร์การแพทย ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2558 ศ.ดร.นพ. กติตพินัธุ์ ฤกษ์เกษม วิทยาศาสตร์การแพทย ์ ม.เชียงใหม่ 
2558 ศ.พญ. พรรณี ปิติสุทธิธรรม วิทยาศาสตร์การแพทย ์ ม.มหิดล 
2558 ศ.ดร.ภญ. พรอนงค ์อร่ามวทิย ์ วิทยาศาสตร์เคมีและเภสชั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2558 รศ.ดร.น.สพ. อลงกร อมรศิลป์ เกษตรศาสตร์และชีววทิยา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2559 ศ.ดร. โกวิท พฒันาปัญญาสตัย ์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์ ม.มหิดล 
2559 ศ.ดร. วินิช พรมอารักษ ์ วิทยาศาสตร์เคมีและเภสชั สถาบนัวิทยาสิริเมธี 
2559 ศ.ดร.ทพญ. สิริพร ฉตัรทิพากร วิทยาศาสตร์การแพทย ์ ม.เชียงใหม่ 
2559 ศ.ดร. อนุวฒัน์ ศิริวฒัน์ วิทยาศาสตร์เคมีและเภสชั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2560 ศ.ดร.ทพ. ประสิทธ์ิ ภวสนัต ์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2560 ศ.ดร.น.สพ. มงคล เตชะก  าพ ุ เกษตรศาสตร์และชีววทิยา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2562 ศ.นพ. สุรเดช หงส์อิง วิทยาศาสตร์การแพทย ์ ม.มหิดล 
2563 ศ.ดร. นิวตัน์ มณีกาญจน์ วิทยาศาสตร์การแพทย ์ ม.เชียงใหม่ 
2563 ศ.ดร.น.สพ. พงศร์าม รามสูต วิทยาศาสตร์การแพทย ์ ม.มหิดล 
2563 ศ.ดร.ทพญ. ศิริวรรณ สืบนุการณ์ การศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ 
2564 ศ.ดร. เกศรา ณ บางชา้ง วิทยาศาสตร์เคมีและเภสชั ม.ธรรมศาสตร์ 

ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ
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ภำพท่ี 2.23 คณุลกัษณะของนักวิจยัท่ีได้รบัรำงวลัรำงวลันักวิจยัดีเด่นแห่งชำติ 
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2.2 ผลกำรวิเครำะห์ขอ้มลูวิทยำนิพนธ์ 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลวทิยานิพนธ์ใช้ขอ้มูลจากจากฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์ไทย (ThaiLIS) ระหว่าง 
พ.ศ. 2553-2564 การจดัเกบ็ข้อมูลใช้การค้นหาข้อมูลจากสาขา (Discipline) ตามที่ระบบ ThaiLIS ได้
ก าหนดไว ้การน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูวทิยานิพนธแ์บ่งเป็น 6 ประเดน็หลกัประกอบดว้ย 

1) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูวทิยานิพนธใ์นภาพรวม 
2) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูวทิยานิพนธส์าขาการศกึษา 
3) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูวทิยานิพนธส์าขาเกษตร 
4) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูวทิยานิพนธส์าขาอาหาร 
5) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูวทิยานิพนธส์าขาสงัคม 
6) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูวทิยานิพนธส์าขาวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

2.2.1 ผลกำรวิเครำะหข้์อมลูวิทยำนิพนธใ์นภำพรวม 
 การวเิคราะห์ข้อมูลวทิยานิพนธ์ในช่วงแรกเป็นการเปรียบเทียบวทิยานิพนธ์ใน 5 สาขาหลกั 
ประกอบด้วยสาขาการศกึษา การเกษตร อาหาร สงัคม และวทิยาศาสตร์การแพทย ์จากการศกึษาพบว่า
จ านวนวทิยานิพนธแ์ละผู้เขยีน ตัง้แต่ พ.ศ. 2553-2564 มทีัง้สิ้น 64,261 รายการ/ คน รายละเอยีดแสดง
ในตารางที ่2.24 

ตำรำงท่ี 2.24 จ ำนวนวิทยำนิพนธแ์ละจ ำนวนผู้เขียนจ ำแนกตำมสำขำและปี พ.ศ. 2553-2564 

พ.ศ. การศกึษา เกษตร อาหาร สงัคม วทิยาศาสตร์
การแพทย์ 

รวม 

2553 4,576 727 185 4,137 330 9,955 
2554 3,990 520 156 2,518 228 7,412 
2555 3,652 624 130 1,816 210 6,432 
2556 3,705 678 134 1,879 213 6,609 
2557 3,251 1,106 414 1,525 322 6,618 
2558 2,809 991 375 1,934 192 6,301 
2559 2,942 848 396 1,400 223 5,809 
2560 2,730 514 314 808 143 4,509 
2561 2,137 443 277 845 216 3,918 
2562 1,764 446 198 809 138 3,355 
2563 1,301 231 117 460 94 2,203 
2564 780 87 42 166 65 1,140 
รวม (รายการ/ คน) 33,637 7,215 2,738 18,297 2,374 62,261 
จ านวนรวม (%) 52.3% 11.2% 4.3% 28.5% 3.7% 100.0% 

ทีม่า: วเิคราะห์ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูวทิยานิพนธ์ไทย (ThaiLIS) 
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  กำรศึกษำ   เกษตร
  อำหำร   สงัคม
  วิทยำศำสตรก์ำรแพทย์

 
ภำพท่ี 2.24 จ ำนวนวิทยำนิพนธแ์ละจ ำนวนผู้เขียนจ ำแนกตำมสำขำและปี พ.ศ. 2553-2564 
ทีม่า:วเิคราะห์ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูวทิยานิพนธ์ไทย (ThaiLIS) 
 จากขอ้มลูในตารางที ่2.24 และภาพที ่2.24 สามารถสรุปประเดน็ส าคญัดงันี้ 

 วทิยานิพนธใ์นสาขาการศกึษาและสงัคมมแีนวโน้มลดลงอยา่งต่อเนื่อง  
 วทิยานิพนธ์สาขาอาหารและสาขาวทิยาศาสตรก์ารแพทยม์จี านวนไม่มากนกัแต่จ านวน

ค่อนขา้งคงทีเ่มื่อเทยีบกบัวทิยานิพนธส์าขาอื่น 
 ในช่วง พ.ศ. 2557-2560 วทิยานิพนธท์ัง้ 5 สาขามจี านวนเพิม่ขึน้ แต่หลงัจาก ปี 2562 

มจี านวนลดลงอยา่งต่อเนื่อง 
 สาขาทีม่จี านวนวทิยานิพนธส์งูสุดคอื สาขาการศกึษาจ านวน 33,637 รายการ (รอ้ยละ 52.3) 
รองลงมาเป็นวทิยานิพนธส์าขาสงัคมจ านวน 18,297 รายการ (ร้อยละ 28.5) สาขาเกษตรจ านวน 7,215 
รายการ (ร้อยละ 11.2) สาขาอาหาร (ร้อยละ 4.3) และสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ร้อยละ 3.7) 
ตามล าดบั (ภาพที ่2.25) 
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ภำพท่ี 2.25 จ ำนวนวิทยำนิพนธจ์ ำแนกตำมสำขำ พ.ศ. 2553-2564 
ทีม่า:วเิคราะห์ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูวทิยานิพนธ์ไทย (ThaiLIS) 
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2.2.2 ผลกำรวิเครำะหข้์อมลูวิทยำนิพนธส์ำขำกำรศึกษำ 

 การวเิคราะหข์อ้มลูวทิยานิพนธส์าขาการศกึษาใช้ฐานขอ้มลูวทิยานิพนธไ์ทย (ThaiLIS) เป็นหลกั
โดยการค้นหาจากสาขาที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษา ครุศาสตร์ จากการค้นคืนพบสาขาย่อย ที่เกี่ยวข้อง
จ านวนมาก เช่น 

- การบรหิารการศกึษา หลกัสูตรและการสอน เทคโนโลยแีละสื่อสารการศกึษา 
- เทคโนโลยกีารศกึษา วจิยัและประเมนิผลการศกึษา ภาษาไทย 
- ภาษาองักฤษ ครุศาสตร ์ การวจิยัการศกึษา 
- คอมพวิเตอรศ์กึษา จติวทิยาการศกึษา พลศกึษา 
- การจดัการการศกึษา ศลิปศกึษา การสอนภาษาไทย 
- การศกึษาพเิศษ การศกึษาวทิยาศาสตร ์ การวดัและประเมนิผลการศกึษา 
- การศกึษานอกระบบ พฒันาการศกึษา วดัผลและสถติกิารศกึษา 
- การบรหิารจดัการการศกึษา การศกึษาปฐมวยั ประถมศกึษา 
- การวจิยัและพฒันาการศกึษา สุขศกึษาและพลศกึษา ประเมนิการศกึษา 
- การศกึษาและการพฒันาสงัคม ดนตรศีกึษา วจิยัการศกึษา 
- มธัยมศกึษา วดัผลการศกึษา การศกึษาคณิตศาสตร ์
- จติวทิยาการแนะแนว วจิยัและประเมนิทางการศกึษา ศกึษาศาสตร ์
- นิเทศการศกึษา การศกึษาผูใ้หญ่ สถติทิางการศกึษา 
- สถติกิารศกึษา การศกึษาเพื่อการพฒันา การศกึษา (สงัคมศกึษา) 
- การศกึษาระบบสองภาษา การศกึษาตลอดชวีติ การศกึษาเพื่อพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
- วจิยัและประเมนิผลทางการศกึษา การศกึษาทางไกล อุตสาหกรรมศกึษา 
- ภาษาศาสตรก์ารศกึษา ผูน้ าทางการศกึษาและการพฒันา การศกึษาเพื่อพฒันาทอ้งถิน่ 
- นวตักรรมทางการศกึษา วชิาการศกึษา การศกึษา (วทิยาศาสตรศ์กึษา) 
- การประกนัคุณภาพการศกึษา เทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา บรหิารการศกึษา 
- การศกึษาและการแนะแนว การศกึษาการวจิยั การศกึษามหาบณัฑติ 
- วจิยัและพฒันาทางการศกึษา การบรกิารการศกึษา การพฒันาบทเรยีน 
- วจิยัและประเมนิผลการศกึษา พฒันาคุณภาพการศกึษา การวจิยัและการประเมนิผลการศกึษา 
- วทิยาการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมการศกึษา การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 
- เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศกึษา การวดั ประเมนิและวจิยัทางการศกึษา 
- การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษา วทิยาการทางการศกึษาและการจดัการเรยีนรู ้

 เมื่อได้ขอ้มูลวทิยานิพนธ์เบื้องต้นจากฐานขอ้มูล ThaiLIS จงึน าขอ้มูลไปสอบทานเพื่อลดความ
ซ ้าซ้อน และแก้ไขความถูกต้อง โดยการตัดข้อมูลที่มีปัญหาออก เช่น งานวิทยานิพนธ์ที่อยู่ใน
มหาวทิยาลยัเดยีวกนั ช่วงเวลาเดยีวกนั แต่มผีู้แต่ง 2 คน ขอ้มูลที่ผ่านกระบวนการท าความสะอาดสาขา
การศกึษามจี านวนทัง้สิน้ 33,637 รายการ (ตารางที ่2.25 และ ภาพที ่2.26) 
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ตำรำงท่ี  2.25 จ ำนวนวิทยำนิพนธ์/จ ำนวนผู้ เขียนสำขำกำรศึกษำ จ ำแนกตำมปีและกลุ่ม
มหำวิทยำลยั พ.ศ. 2553-2564 

       หน่วย:รายการ/ คน 
พ.ศ. มหำวิทยำลยั

ของรฐั 
มหำวิทยำลยั
วิจยัแห่งชำติ 

มหำวิทยำลยั
รำชภ ั 

ม.รำชมงคล มหำวิทยำลยั
เอกชน 

จ ำนวน
รวม 

2553 2,402 1,068 1,069 2 35 4,576 
2554 1,894 846 1,171 9 70 3,990 
2555 1,277 828 1,351 26 170 3,652 
2556 1,229 787 1,143 12 534 3,705 
2557 836 773 1,440 23 179 3,251 
2558 746 542 1,316 12 193 2,809 
2559 933 496 1,134 27 352 2,942 
2560 1,202 362 904 22 240 2,730 
2561 889 259 840 19 130 2,137 
2562 789 172 707 9 87 1,764 
2563 443 94 440 2 322 1,301 
2564 334 41 300 2 103 780 
จ ำนวนรวม 12,974 6,268 11,815 165 2,415 33,637 
ร้อยละ 38.6% 18.7% 35.1% 0.5% 7.2% 100.0% 

ทีม่า: วเิคราะห์ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูวทิยานิพนธ์ไทย (ThaiLIS) 
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จ ำนวนวิทยำนิพนธ/์จ ำนวนผูเ้ขียนสำขำกำรศึกษำ จ ำแนกตำมปี 
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จ ำนวนว   ำน  น  /จ ำนวนผู     น ำ ำ ำร ึ  ำ จ ำ น  ำม    มม ำว   ำ    

 
ภำพท่ี  2.26 จ ำนวนวิทยำนิพนธ์/จ ำนวนผู้ เขียนสำขำกำรศึกษำ จ ำแนกตำมปีและกลุ่ ม

มหำวิทยำลยั พ.ศ. 2553-2564 
ทีม่า: วเิคราะห์ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูวทิยานิพนธ์ไทย (ThaiLIS) 
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 ขอ้มูลจากตารางที่ 2.5 และภาพที ่2.6 แสดงให้เหน็วา่วทิยานิพนธ์สาขาการศกึษาระหวา่ง พ.ศ. 
2553-2564 มแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง กลุ่มมหาวทิยาลยัที่มจี านวนวทิยานิพนธ์สาขาการศกึษามาก
ทีสุ่ดคอืมหาวทิยาลยัของรฐั จ านวน 12,974 รายการ (รอ้ยละ 38.6%) รองลงมาเป็น มหาวทิยาลยัราชภฏั
จ านวน 11,815 รายการ (รอ้ยละ 35.1) มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิจ านวน 6,268 รายการ (รอ้ยละ 18.6) 
มหาวทิยาลยัเอกชน (รอ้ยละ 7.2) และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล (รอ้ยละ 0.5)  
 มหาวทิยาลยัทีเ่ป็นเจา้ของวทิยานิพนธม์จี านวน 93 มหาวทิยาลยัโดยมหาวทิยาลยัทีม่ผีลงานมาก
ทีสุ่ดได้แก่ มหาวทิยาลยับรูพา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช มหาวทิยาลยัศลิปากร มหาวทิยาลยันเรศวร (ตารางที ่2.26) 

ตำรำงท่ี 2.26 จ ำนวนวิทยำนิพนธส์ำขำกำรศึกษำ จ ำแนกตำมมหำวิทยำลยั พ.ศ. 2553-2564 

ล ำดบั มหำวิทยำลยั จ ำนวน ร้อยละ 
1 มหาวทิยาลยับรูพา 3,696 11.0% 
2 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 2,690 8.0% 
3 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 1,837 5.5% 
4 มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 1,698 5.0% 
5 มหาวทิยาลยันอรท์กรงุเทพ 1,443 4.3% 
6 มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 1,430 4.3% 
7 มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 1,376 4.1% 
8 มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 1,375 4.1% 
9 มหาวทิยาลยัศลิปากร 1,195 3.6% 

10 มหาวทิยาลยันเรศวร 1,094 3.3% 
11 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 976 2.9% 
12 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี 933 2.8% 
13 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 890 2.6% 
14 มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ี 884 2.6% 
15 มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย์ 883 2.6% 
16 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 764 2.3% 
17 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 689 2.0% 
18 มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา 661 2.0% 
19 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 558 1.7% 
20 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 552 1.6% 

จ ำนวนรวม 33,637 100.0% 
ทีม่า: วเิคราะห์ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูวทิยานิพนธ์ไทย (ThaiLIS) 
หมายเหตุ: น าเสนอเพยีง 20 มหาวทิยาลยั จาก 93 มหาวทิยาลยั 
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2.2.3 ผลกำรวิเครำะหข้์อมลูวิทยำนิพนธส์ำขำกำรเกษตร 

 การวเิคราะหข์อ้มลูวทิยานิพนธส์าขาการเกษตรเริม่จากการคน้หาขอ้มลูจากสาขายอ่ยทีก่ าหนดไว้
ในฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์ไทย (ThaiLIS) เป็นหลกั แต่สาขายอ่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกษตรมไีม่มากนักเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัสาขาการศกึษา ประกอบดว้ย 

- เกษตร พชื พชืไร่ พชืสวน 
- ป่าไม ้ สตัวศาสตร ์ ประมง สตัว ์
- ปฐพ ี กฏีวทิยา การจดัการอุตสาหกรรมเกษตร  
- อุตสาหกรรมเกษตร การจดัการเทคโนโลยอีุตสาหกรรมเกษตร พฒันาผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรมเกษตร 

 เมื่อได้ขอ้มูลวทิยานิพนธ์เบื้องต้นจากฐานขอ้มูล ThaiLIS จงึน าขอ้มูลไปสอบทานเพื่อลดความ
ซ ้าซ้อน และแก้ไขความถูกต้อง วทิยานิพนธ์สาขาการเกษตรระหว่าง พ.ศ. 2553-2564 มจี านวนทัง้สิ้น 
7,215 รายการ (ตารางที ่2.27 และ ภาพที ่2.27) 

ตำรำงท่ี 2.27 จ ำนวนวิทยำนิพนธ์/จ ำนวนผู้เขียนสำขำกำรเกษตร จ ำแนกตำมปีและกลุ่ม
มหำวิทยำลยั พ.ศ. 2553-2564 

       หน่วย:รายการ/ คน 
พ.ศ. มหำวิทยำลยั

ของรฐั 
มหำวิทยำลยั
วิจยัแห่งชำติ 

มหำวิทยำลยั
รำชภ ั 

ม.เทคโนโลยี
รำชมงคล 

มหำวิทยำลยั
เอกชน 

จ ำนวนรวม 

2553 115 604 8   727 
2554 105 402 11 2  520 
2555 255 359 5 5  624 
2556 190 478 10   678 
2557 261 775 50 11 9 1,106 
2558 256 673 50 4 8 991 
2559 239 542 47 16 4 848 
2560 259 203 35 7 10 514 
2561 195 183 39 10 16 443 
2562 249 140 31 14 12 446 
2563 152 34 25 5 15 231 
2564 59 13 8 1 6 87 
จ ำนวนรวม 2,335 4,406 319 75 80 7,215 
ร้อยละ 32.4% 61.1% 4.4% 1.0% 1.1% 100.0% 

ทีม่า: วเิคราะห์ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูวทิยานิพนธ์ไทย (ThaiLIS) 
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จ ำนวนวิทยำนิพนธ/์จ ำนวนผูเ้ขียนสำขำกำรเกษตร จ ำแนกตำมปี 
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ภำพท่ี  2.27 จ ำนวนวิทยำนิพนธ์/จ ำนวนผู้ เขียนสำขำกำรเกษตร  จ ำแนกตำมปีและกลุ่ ม

มหำวิทยำลยั พ.ศ. 2553-2564 
ทีม่า: วเิคราะห์ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูวทิยานิพนธ์ไทย (ThaiLIS) 
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จ านวนวทิยานิพนธ์สาขาการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ระหว่าง พ.ศ. 2554-2557 หลงัจากนัน้
จ านวนวทิยานิพนธม์แีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง กลุ่มมหาวทิยาลยัที่มจี านวนวทิยานิพนธ์มากที่สุดคอื
มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ จ านวน 4,406 รายการ (ร้อยละ 61.1 %) รองลงมาเป็นมหาวทิยาลยัของรฐั 
จ านวน 2,335 รายการ (ร้อยละ 32.4) มหาวิทยาลัยราชภัฏ  จ านวน 319 รายการ (ร้อยละ 4.4) 
มหาวทิยาลยัเอกชน (รอ้ยละ 1.1) และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล (รอ้ยละ 1.0) ตามล าดบั 

มหาวทิยาลยัทีเ่ป็นเจา้ของวทิยานิพนธ์สาขาเกษตรมจี านวน 78 มหาวทิยาลยัโดยมหาวทิยาลยัที่
มี ผ ล ง า น ม า ก ที่ สุ ด ไ ด้ แ ก่  ม ห า วิ ท ย า ลั ย เก ษ ต ร ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย เชี ย ง ใ ห ม่ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช มหาวทิยาลยัขอนแก่น มหาวทิยาลยัแม่โจ้ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และมหาวทิยาลยันเรศวร (ตารางที ่2,28) 

ตำรำงท่ี 2.28 จ ำนวนวิทยำนิพนธส์ำขำกำรเกษตร จ ำแนกตำมมหำวิทยำลยั พ.ศ. 2553-2564 

ล ำดบั มหำวิทยำลยั จ ำนวน ร้อยละ 
1 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2,290 31.7% 
2 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 879 12.2% 
3 มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 807 11.2% 
4 มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 426 5.9% 
5 มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้ 390 5.4% 
6 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 217 3.0% 
7 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 206 2.9% 
8 มหาวทิยาลยันเรศวร 205 2.8% 
9 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 190 2.6% 

10 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 184 2.6% 
11 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี 152 2.1% 
12 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 135 1.9% 
13 มหาวทิยาลยับรูพา 119 1.6% 
14 มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 109 1.5% 
15 มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 95 1.3% 
16 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี 70 1.0% 
17 มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 56 0.8% 
18 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี 52 0.7% 
19 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 50 0.7% 
20 มหาวทิยาลยัพะเยา 44 0.6% 

จ ำนวนรวม 7,215 100.0% 
ทีม่า:วเิคราะห์ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูวทิยานิพนธ์ไทย(ThaiLIS) 
หมายเหตุ: น าเสนอเพยีง 20 มหาวทิยาลยั จาก 78 มหาวทิยาลยั 
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2.2.4 ผลกำรวิเครำะหข้์อมลูวิทยำนิพนธส์ำขำอำหำร 

 การวเิคราะหข์อ้มลูวทิยานิพนธส์าขาอาหารใช้ฐานขอ้มลูวทิยานิพนธไ์ทย (ThaiLIS) เป็นหลกัโดย
การคน้หาจากสาขายอ่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาหาร ประกอบดว้ย 

- เทคโนโลยอีาหาร วทิยาศาสตรก์ารอาหาร อาหารเคม ี วศิวกรรมอาหาร 
- วศิวกรรมเกษตรและอาหาร สุขาภบิาลอาหาร โภชนาการ Food and Nutrition 
- ความปลอดภยัของอาหาร อาหารสตัว ์  เทคโนโลยกีารจดัและบรกิารอาหาร 
- การจดัการความปลอดภยัอาหาร การจดัการธุรกจิเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
- โภชนศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีาหารสตัว ์ วศิวกรรมกระบวนการอาหาร 
- ความปลอดภยัของอาหารในผลติผลจากสตัว ์ เทคโนโลยกีารจดัการและบรกิารอาหาร 
- โภชนาศาสตรเ์พื่อสุขภาพ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 
- อาหารเคมแีละโภชนศาสตรท์างการแพทย ์ เทคโนโลยอีุตสาหกรรมอาหาร 

 เมื่อได้ขอ้มูลวทิยานิพนธ์เบื้องต้น จงึน าขอ้มูลไปสอบทานเพื่อลดความซ ้าซ้อน และแก้ไขความ
ถูกต้อง วทิยานิพนธ์สาขาอาหารระหวา่ง พ.ศ. 2553-2564 มจี านวนทัง้สิน้ 2,738 รายการ (รายละเอยีด
แสดงในตารางที ่2.29 ภาพที ่2.28) 

ตำรำงท่ี 2.29 จ ำนวนวิทยำนิพนธ/์จ ำนวนผู้เขียนสำขำอำหำร จ ำแนกตำมปีและกลุ่มมหำวิทยำลยั
พ.ศ. 2553-2564 

       หน่วย:รายการ/ คน 
พ.ศ. มหำวิทยำลยั

ของรฐั 
มหำวิทยำลยั
วิจยัแห่งชำติ 

มหำวิทยำลยั
รำชภ ั 

ม.เทคโนโลยี
รำชมงคล 

มหำวิทยำลยั
เอกชน 

จ ำนวนรวม 

2553 27 156 2   185 
2554 72 82 2   156 
2555 59 68 3   130 
2556 45 86 3   134 
2557 97 272 33 3 9 414 
2558 137 194 28 4 12 375 
2559 123 206 25 27 15 396 
2560 125 120 23 32 14 314 
2561 118 80 26 14 39 277 
2562 98 51 21 14 14 198 
2563 62 28 8 6 13 117 
2564 24 2 4 3 9 42 

จ ำนวนรวม 987 1,345 178 103 125 2,738 
ร้อยละ 36.0% 49.1% 6.5% 3.8% 4.6% 100.0% 

ท่ีมำ: วเิคราะห์ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูวทิยานิพนธ์ไทย (ThaiLIS) 
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จ ำนวนวิทยำนิพนธ/์จ ำนวนผูเ้ขียนสำขำอำหำร จ ำแนกตำมปี 
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ภำพท่ี 2.28 จ ำนวนวิทยำนิพนธ์/จ ำนวนผู้เขียนสำขำอำหำร จ ำแนกตำมปีและกลุ่มมหำวิทยำลยั 

พ.ศ. 2553-2564 
ทีม่า:วเิคราะห์ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูวทิยานิพนธ์ไทย(ThaiLIS) 
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จ านวนวทิยานิพนธ์สาขาอาหารเพิ่มสูงมากใน พ.ศ. 2557 หลงัจากนัน้จ านวนวทิยานิพนธ์มี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่ อง กลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีจ านวนวิทยานิพนธ์สาขาอาหารมากที่สุดคือ
มหาวทิยาลัยวจิยัแห่งชาติ จ านวน 1,345 รายการ (ร้อยละ 49.1) รองลงมาเป็นมหาวทิยาลัยของรฐั 
จ านวน 987 รายการ (รอ้ยละ 36.0) มหาวทิยาลยัราชภฏัจ านวน 178 รายการ (รอ้ยละ 6.5) มหาวทิยาลยั
เอกชน (รอ้ยละ 4.6) และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล (รอ้ยละ 3.8) ตามล าดบั  

มหาวทิยาลยัที่เป็นเจ้าของวทิยานิพนธ์สาขาอาหารมจี านวน 84 มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัที่มี
ผลงานมากที่สุดได้แก่ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบงั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร
(ตารางที ่2.30) 

ตำรำงท่ี 2.30 จ ำนวนวิทยำนิพนธส์ำขำอำหำร จ ำแนกตำมมหำวิทยำลยั พ.ศ. 2553-2564 

ล ำดบั มหำวิทยำลยั จ ำนวน ร้อยละ 
1 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 333 12.2% 
2 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 304 11.1% 
3 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 221 8.1% 
4 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 205 7.5% 
5 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 180 6.6% 
6 มหาวทิยาลยันเรศวร 130 4.7% 
7 มหาวทิยาลยับรูพา 112 4.1% 
8 มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 99 3.6% 
9 มหาวทิยาลยัศลิปากร 79 2.9% 

10 มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 76 2.8% 
11 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 76 2.8% 
12 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี 75 2.7% 
13 มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้ 70 2.6% 
14 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 69 2.5% 
15 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 65 2.4% 
16 มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 62 2.3% 
17 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี 42 1.5% 
18 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 40 1.5% 
19 มหาวทิยาลยัมหดิล 31 1.1% 
20 มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 30 1.1% 

จ านวนรวม 2,738 100.0% 
ทีม่า:วเิคราะห์ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูวทิยานิพนธ์ไทย(ThaiLIS) 
หมายเหตุ: น าเสนอเพยีง 20 มหาวทิยาลยั จาก 84 มหาวทิยาลยั 
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2.2.5 ผลกำรวิเครำะหข้์อมลูวิทยำนิพนธส์ำขำสงัคม พ.ศ. 2557-2564 

 การวเิคราะหข์อ้มูลวทิยานิพนธส์าขาสงัคมใชฐ้านขอ้มูลวทิยานิพนธไ์ทย (ThaiLIS) เป็นหลกัโดย
การคน้หาจากสาขายอ่ยทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่  

- เศรษฐศาสตร ์ การปกครอง รฐัประศาสนศาสตร ์
- กฎหมาย นิตศิาสตร ์ รฐัศาสตร ์
- การเมอืง บรหิารรฐักจิ ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 

 เมื่อได้ขอ้มูลวทิยานิพนธเ์บื้องต้นจากฐานขอ้มลู ThaiLIS หลงัจากการท าความสะอาดขอ้มูลพบ
วทิยานิพนธ์สาขาสงัคมระหว่าง พ.ศ. 2553-2564 จ านวน 18,297 รายการ (ตารางที่ 2.31 และ ภาพที ่
2.29) 

ตำรำงท่ี 2.31 จ ำนวนวิทยำนิพนธ/์จ ำนวนผู้เขียนสำขำสงัคม จ ำแนกตำมปีและกลุ่มมหำวิทยำลยั 
พ.ศ. 2553-2564 

       หน่วย:รายการ/ คน 
พ.ศ. มหำวิทยำลยั

ของรฐั 
มหำวิทยำลยั
วิจยัแห่งชำติ 

มหำวิทยำลยั
รำชภ ั 

ม.เทคโนโลยี
รำชมงคล 

มหำวิทยำลยั
เอกชน 

จ ำนวนรวม 

2553 533 3,174 315  115 4,137 
2554 420 1,611 386  101 2,518 
2555 386 902 348  180 1,816 
2556 529 916 284  150 1,879 
2557 416 722 242 9 136 1,525 
2558 649 995 226 1 63 1,934 
2559 378 780 179  63 1,400 
2560 319 331 112  46 808 
2561 364 211 82  188 845 
2562 250 332 124  103 809 
2563 49 116 120  175 460 
2564 10 25 43  88 166 
จ ำนวนรวม 4,303 10,115 2,461 10 1,408 18,297 
ร้อยละ 23.5% 55.3% 13.5% 0.1% 7.7% 100.0% 

ทีม่า:วเิคราะห์ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูวทิยานิพนธ์ไทย (ThaiLIS) 
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จ ำนวนวิทยำนิพนธ/์จ ำนวนผูเ้ขียนสำขำสงัคม จ ำแนกตำมปี 
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จ ำนวนว   ำน  น  /จ ำนวนผู     น ำ ำ    ม จ ำ น  ำม    มม ำว   ำ    

10,115 , (55.3%)
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ภำพท่ี 2.29 จ ำนวนวิทยำนิพนธ์/จ ำนวนผู้เขียนสำขำสงัคม จ ำแนกตำมปีและกลุ่มมหำวิทยำลยั 

พ.ศ. 2553-2564 
ทีม่า:วเิคราะห์ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูวทิยานิพนธ์ไทย(ThaiLIS) 
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จ านวนวทิยานิพนธ์สาขาสงัคมเพิ่มสูงมากใน พ.ศ. 2553 หลงัจากนัน้จ านวนวิทยานิพนธ์มี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่ อง กลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีจ านวนวิทยานิพนธ์สาขาสังคมมากที่สุดคือ
มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ จ านวน 10,115 รายการ (ร้อยละ 55.3) รองลงมาเป็นมหาวทิยาลยัของรฐั 
จ านวน 4,303 รายการ (ร้อยละ 23.5) มหาวทิยาลัยราชภัฏจ านวน 2,461 รายการ (ร้อยละ 13.5) 
มหาวทิยาลยัเอกชน (รอ้ยละ 7.7) และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล (รอ้ยละ 0.1) ตามล าดบั) 

 มหาวิทยาลัยที่ เป็นเจ้าของวิทยานิพนธ์สาขาสังคมมีจ านวน 56 มหาวิทยาลัยโดย
มหาวิทยาลัยที่ มีผลงานมากที่สุ ด ได้แก่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เชี ย ง ให ม่  ม ห า วิท ย า ลั ย เก ษ ต ร ศ าส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค า แ ห ง 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช (ตารางที ่2.32) 

ตำรำงท่ี 2.32 จ ำนวนวิทยำนิพนธส์ำขำสงัคม จ ำแนกตำมมหำวิทยำลยั พ.ศ. 2553-2564 

ล ำดบั มหำวิทยำลยั จ ำนวน ร้อยละ 
1 มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 3,504 19.2% 
2 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2,346 12.8% 
3 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 1,642 9.0% 
4 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 1,399 7.6% 
5 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 1264 6.9% 
6 มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 1261 6.9% 
7 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 1,055 5.8% 
8 มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 1037 5.7% 
9 มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ 661 3.6% 

10 มหาวทิยาลยับรูพา 594 3.2% 
11 มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 421 2.3% 
12 มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย์ 322 1.8% 
13 มหาวทิยาลยัศรปีทุม 309 1.7% 
14 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 289 1.6% 
15 มหาวทิยาลยัรงัสติ 242 1.3% 
16 สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 238 1.3% 
17 มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 206 1.1% 
18 มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 154 0.8% 
19 มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 148 0.8% 
20 มหาวทิยาลยัมหดิล 122 0.7% 

จ านวนรวม 18,297 100.0% 
ทีม่า:วเิคราะห์ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูวทิยานิพนธ์ไทย (ThaiLIS) 
หมายเหตุ: น าเสนอเพยีง 20 มหาวทิยาลยั จาก 56 มหาวทิยาลยั 
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2.2.6 ผลกำรวิเครำะหข้์อมลูวิทยำนิพนธส์ำขำวิทยำศำสตรก์ำรแพทย ์พ.ศ. 2557-2564 

 การวเิคราะห์ข้อมูลวทิยานิพนธ์สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์ใช้ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย 
(ThaiLIS) เป็นหลกัโดยการค้นหาจากสาขาที่เกี่ยวขอ้งซึ่งมสีาขาย่อยเพยีง 3 สาขา ประกอบด้วย สาขา
สาธารณสุข การแพทย์ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ผลการศึกษาพบว่าวิทยานิพนธ์สาขา
วทิยาศาสตรก์ารแพทยร์ะหวา่ง พ.ศ. 2553-2564 มจี านวนรวม 2,374 รายการ (ตารางที่ 2.33 และ ภาพ
ที ่2.30) 

ตำรำงท่ี 2.33 จ ำนวนวิทยำนิพนธ์/จ ำนวนผู้เขียนสำขำวิทยำศำสตรก์ำรแพทย ์จ ำแนกตำมปีและ
กลุ่มมหำวิทยำลยั พ.ศ. 2553-2564 

       หน่วย:รายการ/ คน 
พ.ศ. มหาวทิยาลยัของ

รฐั 
มหาวทิยาลยัวจิยั
แห่งชาต ิ

มหาวทิยาลยั 
ราชภฏั 

มหาวทิยาลยั
เอกชน 

จ านวนรวม 

2553 138 186 5 1 330 
2554 61 151 15 1 228 
2555 63 123 19 5 210 
2556 44 140 25 4 213 
2557 85 207 22 8 322 
2558 33 140 16 3 192 
2559 84 117 11 11 223 
2560 66 50 21 6 143 
2561 83 73 48 12 216 
2562 64 46 20 8 138 
2563 75 9  10 94 
2564 57 1  7 65 

จ านวนรวม 853 1,243 202 76 2,374 
รอ้ยละ 35.9% 52.4% 8.5% 3.2% 100.0% 

ทีม่า:วเิคราะห์ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูวทิยานิพนธ์ไทย (ThaiLIS) 
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จ ำนวนวิทยำนิพนธ/์จ ำนวนผูเ้ขียนสำขำวิทยำศำสตรก์ำรแพทย ์จ ำแนกตำมปี 
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จ ำนวนวิทยำนิพนธ/์จ ำนวนผูเ้ขียนสำขำสงัคม จ ำแนกตำมกลุ่มมหำวิทยำลยั 
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ภำพท่ี 2.30 จ ำนวนวิทยำนิพนธ์/จ ำนวนผู้เขียนสำขำวิทยำศำสตรก์ำรแพทย ์จ ำแนกตำมปีและ

กลุ่มมหำวิทยำลยั พ.ศ. 2553-2564 
ทีม่า:วเิคราะห์ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูวทิยานิพนธ์ไทย (ThaiLIS) 
 จ านวนวทิยานิพนธ์สาขาวทิยาศาสตร์การแพทยม์แีนวโน้มลดลง แต่การเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก
เมื่อเปรยีบเทยีบกบังานวทิยานิพนธส์าขาอื่น กลุ่มมหาวทิยาลยัทีม่จี านวนวทิยานิพนธ์สาขานี้มากทีสุ่ดคอื
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มหาวทิยาลัยวจิยัแห่งชาติ จ านวน 1,243 รายการ (ร้อยละ 52.4) รองลงมาเป็นมหาวทิยาลัยของรฐั 
จ านวน 853 รายการ (ร้อยละ 35.9) มหาวิทยาลัยราชภัฏจ านวน 202 รายการ (ร้อยละ 8.5) และ
มหาวทิยาลยัเอกชนจ านวน 76 รายการ (รอ้ยละ 3.2) 
 มหาวทิยาลยัทีเ่ป็นเจา้ของวทิยานิพนธม์จี านวน 27 มหาวทิยาลยัโดยมหาวทิยาลยัทีม่ผีลงานมาก
ที่สุ ดได้แก่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวทิยาลยัมหดิล มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั(ตารางที ่
2.34) 

ตำรำงท่ี 2.34 จ ำนวนวิทยำนิพนธ์สำขำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ จ ำแนกตำมมหำวิทยำลยั พ.ศ. 
2553-2564 

ล ำดบั มหำวิทยำลยั จ ำนวน ร้อยละ 
1 มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 357 15.0% 
2 มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 264 11.1% 
3 มหาวทิยาลยันเรศวร 260 11.0% 
4 มหาวทิยาลยัมหดิล 260 11.0% 
5 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 212 8.9% 
6 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 203 8.6% 
7 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 184 7.8% 
8 มหาวทิยาลยับรูพา 179 7.5% 
9 มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร์ 93 3.9% 

10 มหาวทิยาลยัรงัสติ 68 2.9% 
11 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 41 1.7% 
12 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 40 1.7% 
13 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ 38 1.6% 
14 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 36 1.5% 
15 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 28 1.2% 
16 มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 23 1.0% 
17 มหาวทิยาลยัศลิปากร 17 0.7% 
18 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 17 0.7% 
19 มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านี 16 0.7% 
20 มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 13 0.5% 

จ านวนรวม 2,374 100.0% 
ทีม่า:วเิคราะห์ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูวทิยานิพนธ์ไทย(ThaiLIS) 
หมายเหตุ: น าเสนอเพยีง 20 มหาวทิยาลยั จาก 27 มหาวทิยาลยั 
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2.3 ผลกำรวิเครำะหข้์อมลูกำรน ำเสนอบทควำมวิจยั/บทควำมวิชำกำร 
 การน าเสนอบทความวจิยั/บทความวชิาการเป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลจากระบบฐานขอ้มูลวารสาร
อเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (ThaiJo) ระหวา่ง พ.ศ. 2553-2564  แบ่งเป็นบทความวชิาการใน 5 
สาขาหลกั เช่นเดยีวกบัการวเิคราะหผ์ลงานวจิยัและวทิยานิพนธ์ 
 การน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการน าเสนอบทความวจิยั/บทความวชิาแบ่งเป็น 7 ประเด็น
หลกัประกอบดว้ย 

1) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูการน าเสนอบทความวชิาการในภาพรวม 
2) คุณภาพวารสาร และคุณภาพบทความวจิยั/ วชิาการ 
3) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูการน าเสนอบทความวชิาการสาขาการศกึษา 
4) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูการน าเสนอบทความวชิาการสาขาการเกษตร 
5) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูการน าเสนอบทความวชิาการสาขาอาหาร 
6) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูการน าเสนอบทความวชิาการสาขาสงัคม 
7) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูการน าเสนอบทความวชิาการสาขาวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

2.3.1 ผลกำรวิเครำะหข้์อมลูกำรน ำเสนอบทควำมวิชำกำรในภำพรวม 
การวเิคราะหข์อ้มลูการน าเสนอบทความวจิยั/ วชิาการ (เรยีกโดยยอ่วา่ บทความวชิาการ) ในช่วง

แรกเป็นการเปรียบเทียบการน าเสนอบทความวชิาการใน 5 สาขาหลกั ประกอบด้วยสาขาการศึกษา 
การเกษตร อาหาร สงัคม และวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์จากการศกึษาพบวา่จ านวนบทความวชิาการตัง้แต่ 
พ.ศ. 2553-2564 มทีัง้สิ้น 106,204 บทความ ผู้เขยีนบทความมจี านวนทัง้สิ้น 246,027 คน รายละเอยีด
แสดงในตารางที ่2.35 
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ตำรำงท่ี 2.35 จ ำนวนบทควำมวิชำกำรและผู้เขียนจ ำแนกตำมสำขำ พ.ศ. 2553-2564 
จ ำนวนบทควำมบทควำมวิชำกำร  หน่วย: บทควำม 

พ.ศ. กำรศึกษำ เกษตร อำหำร สงัคม วิทยำศำสตร์
กำรแพทย ์

รวม 

2553 1,619 563 190 1,399 1,416 5,187 
2554 2,015 635 226 1,752 1,491 6,119 
2555 2,297 722 243 2,016 1,708 6,986 
2556 2,611 743 296 2,356 1,687 7,693 
2557 3,498 767 466 2,634 2,133 9,498 
2558 3,738 840 487 2,892 2,209 10,166 
2559 4,205 1,004 596 3,153 2,234 11,192 
2560 4,569 1,038 667 3,530 2,441 12,245 
2561 4,454 1,044 672 3,732 2,367 12,269 
2562 4,141 968 617 3,424 2,261 11,411 
2563 3,853 944 609 3,465 2,394 11,265 
2564 786 116 73 639 559 2,173 

จ ำนวนรวม 37,786 9,384 5,142 30,992 22,900 106,204 
จ ำนวนรวม (%) 35.6% 8.8% 4.8% 29.2% 21.6% 100.0% 

จ ำนวนผูเ้ขียนบทควำมวิชำกำร  หน่วย: คน 

พ.ศ. กำรศึกษำ เกษตร อำหำร สงัคม วิทยำศำสตร์
กำรแพทย ์

รวม 

2553 3,503 1,517 450 2,461 3,748 11,679 
2554 4,464 1,630 572 3,142 3,972 13,780 
2555 4,889 1,806 556 3,650 4,775 15,676 
2556 5,687 1,868 680 4,267 4,485 16,987 
2557 7,350 2,037 1,137 4,859 5,710 21,093 
2558 7,745 2,178 1,205 5,380 5,944 22,452 
2559 8,670 2,680 1,471 6,165 6,225 25,211 
2560 10,060 2,969 1,814 7,199 6,848 28,890 
2561 9,639 3,045 1,716 7,976 6,618 28,994 
2562 9,322 2,871 1,677 7,446 6,197 27,513 
2563 8,683 2,877 1,647 8,054 6,845 28,106 
2564 1,992 314 209 1,520 1,611 5,646 

จ ำนวนรวม 82,004 25,792 13,134 62,119 62,978 246,027 
จ ำนวนรวม (%) 33.3% 10.5% 5.3% 25.2% 25.6% 100.0% 

ทีม่า: วเิคราะห์จากระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (ThaiJo) 
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 ขอ้มลูในตารางที ่2.35 สามารถน ามาสรุปประเดน็ทีส่ าคญัดงันี้ 
 การน าเสนอบทความวชิาการทัง้ 5 สาขา มรีปูแบบเดยีวกนัคอืจ านวนบทความวชิาการ

ทีต่พีมิพ์ในวารสารต่างๆ มแีนวโน้มเพิม่มากขึน้นับตัง้แต่ พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2560 หลงัจากนัน้เริม่คงที ่
และตัง้แต่ พ.ศ. 2561 เริม่มจี านวนลดลง โดยเฉพาะบทความในสาขาการศกึษาและสงัคม (ภาพที ่2.31) 

 จ านวนบทความวชิาการรวม 106,204 บทความ เมื่อจ าแนกตามสาขาพบว่าสาขาที่มี
การน าเสนอบทความมากที่สุดคอืสาขาการศกึษาจ านวน 37,786 บทความ (รอ้ยละ 35.6) รองลงมาเป็น
สาขาสังคมจ านวน 30,992 บทความ (ร้อยละ 29.2) สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์จ านวน 22,900 
บทความ (รอ้ยละ 21.6) สาขาการเกษตร (รอ้ยละ 8.8) และสาขาอาหาร (รอ้ยละ 4.8) (ภาพที ่2.32) 

 จ านวนผู้เขยีนบทความวชิาการรวม 246,027 คน สาขาทีม่ผีู้เขยีนบทความมากทีสุ่ดคอื
สาขาการศึกษาจ านวน 82,004 คน (ร้อยละ 33.3) รองลงมาเป็นสาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์จ านวน 
62,978 คน (ร้อยละ 25.6) สาขาสงัคมจ านวน 62,119 คน (ร้อยละ 25.2) สาขาการเกษตร (รอ้ยละ 10.5)  
และสาขาอาหาร (รอ้ยละ 5.3) ตามล าดบั (ภาพที ่2.32) 

 จ านวนผู้เขยีนบทความวชิาการมีตัง้แต่ 1 คนถึง 17 คน ต่อบทความ เมื่อน ามาหา
ค่าเฉลีย่พบวา่ในภาพรวมมจี านวนผูเ้ขยีน 2.3 ต่อ 1 บทความ 
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ภำพท่ี 2.31 จ ำนวนบทควำมวิชำกำรจ ำแนกตำมสำขำ พ.ศ. 2553-2564 
ทีม่า: วเิคราะห์จากระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (ThaiJo) 
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จ ำนวนบทควำม    จ ำนวนผูเ้ขียนบทควำม    

 
ภำพท่ี 2.32 จ ำนวนบทควำมวิชำกำรและผู้เขียนจ ำแนกตำมสำขำ พ.ศ. 2553-2564 
ทีม่า: วเิคราะห์จากระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (ThaiJo) 

2.3.2 คณุภำพวำรสำร และคณุภำพบทควำมวิจยั/ วิชำกำร 

 วตัถุประสงคข์องการน าเสนอบทความวชิาการคอืการเผยแพร่ผลงานวจิยั / บทความวชิาการที่มี
คุณภาพสู่สงัคม คุณภาพของบทความส่วนหนึ่งจะขึน้อยู่กบัการเผยแพร่ผลงานผ่านวารสารวชิาการที่มี
คุณภาพ ศูนยด์ชันีการอ้างองิวารสารไทย (ศนูย ์TCI) โดยการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวจิยั (สกว.) เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบในการประเมนิคุณภาพวารสารวชิาการ  
 การประเมนิคุณภาพวารสารของศูนย์ดชันีการอ้างองิวารสารไทย ได้ด าเนินตัง้แต่ พ.ศ. 2555 
ด าเนินการประเมินคุณภาพไปแล้ว 3 รอบ ใน พ.ศ. 2555, พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการ
กระตุ้นใหเ้กดิการพฒันาคุณภาพในการบรหิารจดัการของวารสารไทย ทัง้ในดา้นเนื้อหาและรปูแบบให้มี
มาตรฐานระดบัสากล ปัจจุบนัการประเมนิคุณภาพวารสารอยู่ในรอบที่ 4 มรีะยะเวลาการรบัรองคุณภาพ
วารสาร 5 ปี ระหวา่ง พ.ศ. 2563-2567 
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 การประเมนิคุณภาพวารสารไดก้ าหนดหลกัเกณฑห์ลกั และหลกัเกณฑร์องดงันี้ 
เกณฑ์หลกั (เป็นเกณฑท์ีไ่ม่คดิเป็นคะแนน แต่วารสารกลุ่ม 1 ตอ้งผ่านเกณฑห์ลกันี้ทุกขอ้) 
 วารสารตอ้งออกตรงตามเวลาทีก่ าหนด 
 วารสารมเีลขมาตรฐานสากลประจ าวารสาร (ISSN) ทีจ่ดทะเบยีนถูกตอ้งตามหลกัสากล 
 วารสารตอ้งมเีวบ็ไซตท์ีม่ขีอ้มลูครบถ้วน 
 บทความมรีปูแบบการตพีมิพท์ีไ่ดม้าตรฐาน 
เกณฑ์รอง (เป็นเกณฑท์ีค่ดิเป็นคะแนน โดยมคีะแนนเตม็ 20 คะแนน) 
 วารสารตอ้งม ีcitation ทีต่รวจสอบไดจ้ากฐานขอ้มลู TCI 
 วารสารตอ้งมกีองบรรณาธกิารเป็นผูท้รงคุณวฒุมิาจากหลากหลายหน่วยงาน 
 วารสารต้องตีพิมพ์บทความที่มีผู้นิพนธ์มาจากหลากหลายหน่วยงานทัง้ภายในและ

ภายนอก 
 วารสารมรีปูแบบการอา้งองิทีถู่กตอ้งตามมาตรฐาน 
 วารสารมกีระบวนการประเมนิคุณภาพจากผูท้รงคุณวฒุกิ่อนตพีมิพ ์
 วารสารตอ้งมรีะบบการจดัการวารสารแบบออนไลน์ 
 คุณภาพของบทความในวารสาร 
 เกณฑค์ุณภาพอื่นๆ 

 จากหลกัเกณฑ์ดงักล่าวท าใหส้ามารถจดักลุ่มคุณภาพวารสารวชิาการไทยเป็น 3 กลุ่ม คอื กลุ่ม 1 
กลุ่ม 2 และกลุ่ม 3  

 กลุ่มท่ี 1 หมำยถึงวำรสำรท่ีผ่ำนกำรรบัรองคุณภำพของ TCI (ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 
2563-2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI เป็นวารสารที่ผ่านเกณฑ์หลกัทุกข้อและมีคะแนนในเกณฑ์รอง
รวมกนัไม่ไม่ต ่ากวา่ 16 คะแนน จาก 20 คะแนน 

 กลุ่มท่ี 2 หมำยถึงวำรสำรท่ีอยู่ระหว่ำงกำรปรบัปรงุคณุภำพ เป็นวารสารทีผ่่านเกณฑ์
หลกัและมคีะแนนในเกณฑร์องรวมกนัไม่ไม่ต ่ากวา่ 10-15 คะแนน จาก 20 คะแนน 

 กลุ่มท่ี 3 หมำยถึงวำรสำรท่ีไม่ผ่ำนกำรรบัรองคุณภำพ  เป็นวารสารที่ไม่ผ่านเกณฑ์
หลกัหรอืมคีะแนนในเกณฑ์รองรวมกนัต ่ากว่า 10 คะแนนจาก 20 คะแนน หรอื ไม่ส่งขอ้มลูเพื่อขอรบัการ
ประเมนิภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
 ทัง้นี้วารสารกลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 3 สามารถขอรบัการประเมินได้ใหม่เพื่อปรบักลุ่มคุณภาพ 
ภายในระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565)  
 จ านวนบทความ 106,204 บทความ ถูกน าไปตพีมิพใ์นวารสารต่างๆ จ านวน 899 วารสาร เมื่อน า
วารสารดงักล่าวมาจดักลุ่มคุณภาพวารสารวชิาการไทย สามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลกั โดยกลุ่มที ่4 (N/A) 
หมายถงึวารสารทีศ่นูยด์ชันีการอา้งองิวารสารไทยไม่ไดร้ะบุระดบัคุณภาพวารสาร  
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 รายละเอยีดจ านวนวารสาร บทความ และผู้เขยีนบทความวชิาการจ าแนกตามคุณภาพวารสาร 
(พ.ศ. 2553-2564) แสดงในภาพที ่2.33 

 วำรสำรท่ีผ่ำนกำรรบัรองคุณภำพ (TCI) มีจ ำนวน 241 วำรสำร (ร้อยละ 26.8) 
วารสารส่วนใหญ่จ านวน 455 วารสาร (ร้อยละ 50.6) เป็นวารสารที่อยู่ระหวา่งการปรบัปรุงคุณภาพ (TCI 
2) และ วารสารทีไ่ม่ผ่านการรบัรองคุณภาพ (TCI3) มจี านวน 79 วารสาร (รอ้ยละ 8.8) 

 บทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรท่ีผ่ำนกำรรบัรองคุณภำพของ (TCI 1) มี
จ ำนวน 36,102 บทควำม (ร้อยละ 34.0) บทความส่วนใหญ่จ านวน 53,023 บทความ (ร้อยละ 49.9) 
ตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพระดบั TCI 2 และบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารในระดบั TCI 3 มีจ านวน 
6,288 บทความ (รอ้ยละ 5.8) 

 จ ำนวนผู้เขียนบทควำมวิชำกำร (ยงัไม่หกักำรนับซ  ำ) ท่ีน ำเสนอบทควำมใน
วำรสำรท่ีผ่ำนกำรรบัรองคุณภำพ (ระดบั TCI 1) มีจ ำนวน 92,697 คน (ร้อยละ 37.7) แต่ผู้เขยีน
บทความส่วนใหญ่ จ านวน 117,395 คน (ร้อยละ 47.7) ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ระหว่างการปรบัปรุง
คุณภาพ (TCI 2) และผูเ้ขยีนบทความทีต่พีมิพใ์นระดบั TCI 3 มจี านวน 11,721 คน (รอ้ยละ 4.8)  
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  จ ำนวน ร้อยละ 

วำรสำร 
(รำยกำร) 

บทควำม 
(รำยกำร) 

ผู้เขียน
บทควำม (คน) 

วำรสำร บทควำม ผู้เขียน
บทควำม 

TCI 1 241 36,102 92,697 26.8% 34.0% 37.7% 
TCI 2 455 53,023 117,395 50.6% 49.9% 47.7% 
TCI 3 79 6,288 11,721 8.8% 5.9% 4.8% 
ไม่ระบุ (N/A) 124 10,791 24,214 13.8% 10.2% 9.8% 
จ ำนวนรวม 899 106,204 246,027 100.0% 100.0% 100.0% 
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จ ำนวนวำรสำร    จ ำนวนบทควำม    จ ำนวนผู้เขียนบทควำม    
 

ภำพท่ี 2.33 จ ำนวนวำรสำร บทควำม และผู้เขียนบทควำมวิชำกำรจ ำแนกตำมคุณภำพวำรสำร 
พ.ศ. 2553-2564 

ทีม่า: วเิคราะห์จากระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (ThaiJo) 
 
 
 
 
 



การประเมนิผลผลติและผลลพัธ์งานวจิยัดา้นการศกึษา เกษตรและอาหาร 

 

88 

 คุณภาพวารสารจ าแนกตามสาขาพบว่า วารสารสาขาอาหารจะอยูใ่นกลุ่ม TCI 1 มากที่สุด (ร้อย
ละ 30.2) รองลงมาเป็นวารสารในสาขาวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์(ร้อยละ 27.5) สาขาเกษตร (ร้อยละ 27.3) 
สาขาการศกึษา (รอ้ยละ 25.2) และสาขาสงัคม (รอ้ยละ 25.0) ตามล าดบั (ภาพที ่2.34) 

 หน่วย: รำยกำร 
คณุภำพ
วำรสำร  

1 กำรศึกษำ 2 เกษตร 3 อำหำร 4 สงัคม 5 วิทยำศำสตร์
กำรแพทย ์

TCI1 199 25.2% 177 27.3% 217 30.2% 202 25.0% 194 27.5% 

TCI2 417 52.8% 331 51.1% 354 49.3% 423 52.4% 357 50.6% 

TCI3 67 8.5% 53 8.2% 55 7.7% 71 8.8% 58 8.2% 

ไมร่ะบ ุ 107 13.5% 87 13.4% 92 12.8% 111 13.8% 96 13.6% 

จ ำนวนรวม 790 100.0% 648 100.0% 718 100.0% 807 100.0% 705 100.0% 

25.2%

52.8%

8.5%

13.5%

27.3%

51.1%

8.2%

13.4%

30.2%

49.3%

7.7%

12.8%

25.0%

52.4%

8.8%

13.8%

27.5%

50.6%

8.2%

13.6%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

TCI 1 TCI 2 TCI 3 ไมร่ะบุ

  กำรศึกษำ   เกษตร   อำหำร   สงัคม   วิทยำศำสตรก์ำรแพทย์
 

ภำพท่ี 2.34 จ ำนวนวำรสำรจ ำแนกตำมสำขำและคณุภำพวำรสำร พ.ศ. 2553-2564 
ทีม่า: วเิคราะห์จากระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (ThaiJo) 
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 เมื่อพิจารณาบทความตีพิมพ์ในวารสารจ าแนกตามสาขาพบว่า บทความสาขาวทิยาศาสตร์
การแพทยอ์ยูใ่นกลุ่ม TCI 1 มากทีสุ่ด (รอ้ยละ 47.0) รองลงมาเป็นบทความในสาขาเกษตร (รอ้ยละ 38.2)
สาขาอาหาร (ร้อยละ 37.3) สาขาสงัคม (ร้อยละ 31.9) และสาขาการศึกษา (ร้อยละ 26.3) ตามล าดบั 
(ภาพที ่2.35) 

 หน่วย: รำยกำร; % 
คณุภำพ
วำรสำร 
(TCI) 

1 กำรศึกษำ 2 เกษตร 3 อำหำร 4 สงัคม 5 วิทยำศำสตร์
กำรแพทย ์

TCI1 9,935 26.3% 3,582 38.2% 19,18 37.3% 9,897 31.9% 10,770 47.0% 

TCI2 21,289 56.3% 4,206 44.8% 2,501 48.6% 15,546 50.2% 9,481 41.4% 

TCI3 2,162 5.7% 471 5.0% 227 4.4% 2,639 8.5% 789 3.4% 

ไมร่ะบ ุ 4,400 11.6% 1,125 12.0% 496 9.6% 2,910 9.4% 1,860 8.1% 

จ ำนวนรวม 37,786 100 % 9,384 100 % 5,142 100 % 30,992 100 % 22,900 100 % 

26.3%

56.4%

5.7%

11.7%

38.2%

44.8%

5.0%

12.0%

37.3%

48.6%

4.4%

9.6%

31.9%

50.2%

8.5%
9.4%

47.0%

41.4%

3.4%

8.1%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

TCI 1 TCI 2 TCI 3 ไมร่ะบุ

  กำรศึกษำ   เกษตร   อำหำร   สงัคม   วิทยำศำสตรก์ำรแพทย์
 

ภำพท่ี 2.35 จ ำนวนบทควำม จ ำแนกตำมสำขำและคณุภำพวำรสำร พ.ศ. 2553-2564 
ทีม่า: วเิคราะห์จากระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (ThaiJo) 
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2.3.3 ผลกำรวิเครำะหข้์อมลูกำรน ำเสนอบทควำมวิชำกำรสำขำกำรศึกษำ 

 จ ำนวนบทควำมและผู้เขียนบทควำม 
 บทความวชิาการสาขาการศึกษาจากฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย 
(ThaiJo) มจี านวนทัง้สิน้ 37,786 บทความ จากผูเ้ขยีนบทความจ านวน 82,004 คน จ านวนบทความสาขา
การศกึษามแีนวโน้มเพิม่ขึน้ระหวา่ง พ.ศ. 2553-2560 และเริม่ลดลงตัง้แต่ พ.ศ. 2561 (ภาพที ่2.36) 

1,619 
2,015 2,297 

2,611 

3,498 3,738 
4,205 

4,569 4,454 
4,141 3,853 

786 

3,503 

4,464 
4,889 

5,687 

7,350 
7,745 

8,670 

10,060 
9,639 

9,322 
8,683 

1,992 

 -

 4,000

 8,000

 12,000

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

จ ำนวนบทควำม จ ำนวนผูเ้ขียน Linear (จ ำนวนบทควำม Linear (จ ำนวนผูเ้ขียน 
 

ภำพท่ี 2.36 จ ำนวนบทควำมและผู้เขียนบทควำมสำขำกำรศึกษำ พ.ศ. 2553-2564) 
ทีม่า: วเิคราะห์จากระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (ThaiJo) 
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ผู้เขียนบทควำม 

ผูเ้ขยีนบทความวชิาการมจี านวนมาก ถงึแม้ขอ้มลูจากฐานขอ้มูล ThaiJo มกีารจดัเกบ็อย่างด ีแต่
การศกึษาขอ้มลูจ านวนมากท าใหพ้บความไม่สมบูรณ์และปัญหาการ Download ขอ้มูลทีไ่ม่สมบูรณ์ส่วน
ใหญ่เป็นขอ้มูลเกี่ยวกบัตวัผู้เขยีนบทความ เช่น ขาดค าน าหน้า ต าแหน่งวชิาการ สงักดัของผู้เขยีน ซึ่ง
บางครัง้ระบุหน่วยงานยอ่ย แทนการบอกหน่วยงานหลกั ท าใหก้ารสอบทานขอ้มูลท าได้ยาก นอกจากนี้
บทความบางรายการมรีายชื่อผูเ้ขยีนมากเกนิไป ทัง้ที่เนื้อหาทีน่ าเสนอมจี านวน 5-10 หน้าเท่านัน้ ดงันัน้
ในรายงานความกา้วหน้านี้จงึน าเสนอเพยีงผูเ้ขยีนบทความเฉพาะชื่อผู้เขยีนรายแรกของบทความจ านวน 
106,204 คน (เท่ากบัจ านวนบทความ) จากผูเ้ขยีนรวม 246,027 คน 

 จ านวนผู้เขยีนบทความวชิาการสาขาการศึกษามจี านวนทัง้สิ้น 37,786 คน เมื่อหกัการนับซ ้า
คงเหลอืเพียง 31,293 คน โดยเป็นผู้ที่น าเสนอผลงานเพยีงครัง้เดยีวในระยะเวลา 12 ปี ถึง 27,530 คน
(ร้อยละ72.9) ผู้เขียนที่มีบทความ 2-5 บทความ มีจ านวน 8,870 คน (ร้อยละ 23.5) ผู้เขียนที่มีการ
น าเสนอผลงานต่อเนื่องมากกวา่10 บทความมเีพยีง 230 คน (รอ้ยละ0.6) (ภาพที ่2.37)  

จ ำนวนบทควำมวิชำกำร

บทควำม คน ร้อยละ

1 27,530           72.9%

2-5 8,870             23.5%

6-10 1,156             3.1%

11-20 201                0.5%

21-30 29                  0.1%

31-40 -                 0.0%

มำกกวำ่ 40 -                 0.0%

จ ำนวนรวม 37,786           100.0%

จ ำนวนผู้เขียนบทควำม

 
 

ภำพท่ี 2.37 จ ำนวนผู้เขียนบทควำมสำขำกำรศึกษำจ ำแนกตำมจ ำนวนบทควำมท่ีตีพิมพ์ พ.ศ. 
2553-2564 

ทีม่า: วเิคราะห์จากระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (ThaiJo) 
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หน่วยงำนเจ้ำของบทควำม 

 ผู้เขยีนบทความมาจากหลายหน่วยงาน แต่หน่วยงานหลกัส่วนใหญ่เป็นสถาบนัการศกึษา และ
หน่วยงานวชิาการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจ าแนก
บทความวชิาการตามต้นสงักดัหรอืหน่วยงานเจา้ของบทความท าได้ค่อนขา้งยุ่งยากเนื่องจากบทความมี
จ านวนมาก จ านวนผู้เขยีนแต่ละบทความแตกต่างกนั อาจสงักดัหน่วยงานเดยีวกนัหรอืต่างหน่วยงาน 
การให้รายละเอยีดเกี่ยวกบัหน่วยงานแตกต่างกนัตามเงื่อนไขของวารสารที่ตพีมิพ ์นอกจากนี้การระบุตวั
หน่วยงานจะใชช้ื่อเรยีกรวมถงึระดบัชัน้ของหน่วยงานทีแ่ตกต่างกนั เช่น แผนก สาขา คณะ มหาวทิยาลยั 
ถ้าเป็นหน่วยราชการบางรายจะระบุชื่อหน่วยงานเป็นโรงเรยีน เขตพืน้ที ่กรม หรอืกระทรวง เมื่อน าขอ้มูล
จ านวนมากมาจดักลุ่มจงึมีปัญหา และเสยีเวลามาก ดงันัน้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์จงึใช้เฉพาะ
หน่วยงานตน้สงักดัของผูเ้ขยีนรายแรก 
 จ านวนบทความสาขาการศกึษาจ าแนกตามสงักดัหลกัของผู้เขยีนบทความได้ 64 กลุ่มหน่วยงาน
หลกั หน่วยงานที่มผีู้เขยีนบทความมากที่สุด 7 ล าดบัแรกได้แก่ มหาวทิยาลยัของรฐั จ านวน 12,477 
บทความ (ร้อยละ 33) มหาวทิยาลยัราชภฏั จ านวน 10,090 บทความ (ร้อยละ 27) มหาวทิยาลยัวจิยั
แห่งชาติ 6,659 บทความ (ร้อยละ 18) รองลงมาได้แก่ มหาวทิยาลัยเอกชน กระทรวงสาธารณสุข  
กระทรวงศกึษาธกิาร และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  
 เมื่อน าบทความดงักล่าวมาจ าแนกตามหน่วยงานและระดบัคุณภาพวารสาร พบวา่ หน่วยงานที่มี
บทความคุณภาพสูง (TCI 1) ได้แก่ บทความจากกระทรวงสาธารณสุข โดยร้อยละ 51 ของบทความที่
ผลิตและเผยแพร่จ ัดอยู่ในกลุ่มบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ มีคุณภาพ (TCI 1) รองลงมาเป็น 
มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ(ร้อยละ 31)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล (รอ้ยละ 28) มหาวทิยาลยัของ
รัฐ  (ร้อยล ะ 27) มหาวิทยาลัย เอกชน  (ร้อยละ 25) มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ  (ร้อยละ 20) แล ะ
กระทรวงศกึษาธกิาร (รอ้ยละ 17) ตามล าดบั (ภาพที ่2.38 ) 
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TCI 1 TCI 2 TCI 3 ไม่ระบุ จ ำนวนรวม ร้อยละ

ม.ของรฐั 3,357       6,347        929         1,844       12,477       33%

ม.รำชภฏั 2,033       6,264        752         1,041       10,090       27%

ม.วิจยัแห่งชำติ 2,064       3,780        139         676          6,659         18%

ม.เอกชน 1,152       2,918        152         379          4,601         12%

กระทรวงสำธำรณสขุ 533          344           15           152          1,044         3%

กระทรวงศึกษำธิกำร 157          579           55           111          902            2%

ม.รำชมงคล 233          476           12           120          841            2%

จ ำนวนรวม 9,935       21,289      2,162      4,400       37,786       100%%

หน่วย: บทควำม

จ ำนวนบทควำมจ ำแนกตำมคณุภำพวำรสำร/ บทควำมช่ือหน่วยงำน

 

 
ภำพท่ี 2.38 จ ำนวนบทควำมสำขำกำรศึกษำจ ำแนกตำมหน่วยงำนและคณุภำพของบทควำม พ.ศ. 

2553-2564 
ทีม่า: วเิคราะห์จากระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (ThaiJo) 
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2.3.4 ผลกำรวิเครำะหข้์อมลูกำรน ำเสนอบทควำมวิชำกำรสำขำกำรเกษตร 

จ ำนวนบทควำมและผู้เขียนบทควำม 
 บทความวชิาการสาขาการเกษตรมจี านวนทัง้สิ้น 9,384 บทความ จากผู้เขยีนบทความจ านวน 
25,792 คน จ านวนบทความสาขาการเกษตรมีแนวโน้มเพิม่ขึน้ระหวา่ง พ.ศ. 2553-2561 และเริม่ลดลง
เลก็น้อยหลงัจาก พ.ศ. 2561 (ภาพที ่2.39) 

563 635 722 743 767 840 
1,004 1,038 1,044 968 944 

116 

1,517 
1,630 

1,806 1,868 
2,037 

2,178 

2,680 

2,969 3,045 
2,871 2,877 

314 

 -

 2,000

 4,000

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

จ ำนวนบทควำม จ ำนวนผูเ้ขียน Linear (จ ำนวนบทควำม Linear (จ ำนวนผูเ้ขียน 
 

ภำพท่ี 2.39 จ ำนวนบทควำมและผู้เขียนบทควำมสำขำกำรเกษตร พ.ศ. 2553-2564 
ทีม่า: วเิคราะห์จากระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (ThaiJo) 

ผู้เขียนบทควำม 

จ านวนผู้เขยีนบทความวชิาการสาขาการเกษตรมีทัง้สิ้น 9,384 คน เมื่อหกัการนับซ ้าคงเหลือ
เพยีง 7,727 คน โดยเป็นผูท้ ีน่ าเสนอผลงานเพยีงครัง้เดยีวในระยะเวลา 12 ปี ถงึ 6,620 คน (รอ้ยละ70.5) 
ผูเ้ขยีนที่มบีทความ 2-5 บทความ มจี านวน 2,361 คน (ร้อยละ 15.4) ผู้น าเสนอผลงานต่อเนื่องมากกว่า
10 บทความมเีพยีง 151 คน(รอ้ยละ1.0) (ภาพที ่2.40) 
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จ ำนวนบทควำมวิชำกำร

บทควำม คน ร้อยละ

1 6,620             70.5%

2-5 2,361             15.4%

6-10 252                1.6%

11-20 122                0.8%

21-30 29                  0.2%

31-40 -                 0.0%

มำกกวำ่ 40 -                 0.0%

จ ำนวนรวม 9,384             88.6%

จ ำนวนผู้เขียนบทควำม

 
รปูท่ี 2.40 จ ำนวนผู้เขียนบทควำมสำขำกำรเกษตรจ ำแนกตำมจ ำนวนบทควำมท่ีตีพิมพ์ พ.ศ. 

2553-2564 
ทีม่า: วเิคราะห์จากระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (ThaiJo) 
 หน่วยงำนเจ้ำของบทควำม 
 จ านวนบทความสาขาการเกษตรจ าแนกตามสงักดัหลกัของผูเ้ขยีนบทความได ้48 กลุ่มหน่วยงาน
หลกั หน่วยงานที่มีผู้เขยีนบทความมากที่สุด 7 ล าดับแรกได้แก่ มหาวทิยาลัยวิจยัแห่งชาติ 3,405 
บทความ (ร้อยละ 36) มหาวทิยาลยัของรฐั 2,220 บทความ (ร้อยละ 24) มหาวทิยาลยัราชภฏั 1,767 
บทความ (ร้อยละ 19) รองลงมาได้แก่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล มหาวทิยาลยัเอกชน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข  
 เมื่อน าบทความดงักล่าวมาจ าแนกตามหน่วยงานและระดบัคุณภาพวารสาร พบวา่ หน่วยงานที่มี
บทความคุณภาพสูง (TCI 1) ได้แก่ บทความจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยร้อยละ 63 ของ
บทความเผยแพร่ตพีมิพ์ในวารสารที่มคีุณภาพ (TCI 1) รองลงมาเป็น มหาวทิยาลยัของรฐั (ร้อยละ 44) 
มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ(ร้อยละ 41) กระทรวงสาธารณสุข (รอ้ยละ 40) มหาวทิยาลยัเอกชน  (รอ้ยละ 
35) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล (ร้อยละ 32) และมหาวทิยาลยัราชภฏั (ร้อยละ 27) ตามล าดบั 
(ภาพที ่2.41) 
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TCI 1 TCI 2 TCI 3 ไม่ระบุ จ ำนวนรวม ร้อยละ

ม.วิจยัแห่งชำติ 1,387       1,431        179         408          3,405         36%

ม.ของรฐั 980          876           84           280          2,220         24%

ม.รำชภฏั 485          1,021        49           212          1,767         19%

ม.รำชมงคล 204          325           12           87            628            7%

ม.เอกชน 196          263           16           79            554            6%

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 92            44             5             5              146            2%

กระทรวงสำธำรณสขุ 62            73             4             15            154            2%

จ ำนวนรวม 3,582       4,206        471         1,125       9,384         100%%

หน่วย: บทควำม

จ ำนวนบทควำมจ ำแนกตำมคณุภำพวำรสำร / บทควำมช่ือหน่วยงำน

 
 

 
 

ภำพท่ี 2.41 จ ำนวนบทควำมสำขำกำรเกษตรจ ำแนกตำมหน่วยงำนและคุณภำพของบทควำม 
พ.ศ. 2553-2564 

ทีม่า: วเิคราะห์จากระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (ThaiJo) 
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2.3.5 ผลกำรวิเครำะหข้์อมลูกำรน ำเสนอบทควำมวิชำกำรสำขำอำหำร 
จ ำนวนบทควำมและผู้เขียนบทควำม 

 บทความวชิาการสาขาอาหารมีจ านวนทัง้สิ้น  5,142 บทความ จากผู้เขียนบทความจ านวน 
13,134 คน จ านวนบทความสาขาอาหารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2553-2561 และเริ่มลดลง
เลก็น้อยหลงัจาก พ.ศ. 2561 (ภาพที ่2.42) 
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จ ำนวนบทควำม จ ำนวนผูเ้ขียน Linear (จ ำนวนบทควำม Linear (จ ำนวนผูเ้ขียน 
 

ภำพท่ี 2.42 จ ำนวนบทควำมและผู้เขียนบทควำมสำขำอำหำร พ.ศ. 2553-2564 
ทีม่า: วเิคราะห์จากระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (ThaiJo) 
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ผู้เขียนบทควำม 

จ านวนผูเ้ขยีนบทความวชิาการสาขาอาหารมจี านวนทัง้สิน้ 5,142 คน เมื่อหกัการนับซ ้าคงเหลอื
เพยีง 4,589 คน โดยเป็นผูท้ ีน่ าเสนอผลงานเพยีงครัง้เดยีวในระยะเวลา 12 ปี ถงึ 4,202 คน (รอ้ยละ81.7) 
ผู้เขยีนที่มบีทความ 2-5 บทความ มีจ านวน 872 คน (ร้อยละ 17.0) ผู้ที่มีการน าเสนอผลงานต่อเนื่อง
ระหวา่ง 11-20 บทความมเีพยีง 13 คน (รอ้ยละ0.3) (ภาพที ่2.43) 

จ ำนวนบทควำมวิชำกำร

บทควำม คน ร้อยละ

1 4,202             81.7%

2-5 872                17.0%

6-10 55                  1.1%

11-20 13                  0.3%

21-30 -                 0.0%

31-40 -                 0.0%

มำกกวำ่ 40 -                 0.0%

จ ำนวนรวม 5,142             100.0%

จ ำนวนผู้เขียนบทควำม

 
ภำพท่ี 2.43 จ ำนวนผู้เขียนบทควำมสำขำอำหำรจ ำแนกตำมจ ำนวนบทควำมท่ีตีพิมพ ์พ.ศ. 2553-

2564 
ทีม่า: วเิคราะห์จากระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (ThaiJo) 
 หน่วยงำนเจ้ำของบทควำม 
 จ านวนบทความสาขาอาหารจ าแนกตามสงักดัหลกัของผูเ้ขยีนบทความได ้40 กลุ่มหน่วยงานหลกั 
หน่วยงานที่มผีู้เขยีนบทความมากที่สุด 7 ล าดบัแรกได้แก่ มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ 1,434 บทความ 
(รอ้ยละ 18) มหาวทิยาลยัของรฐั จ านวน 1,192 บทความ (รอ้ยละ 33) กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 558 
บทความ (รอ้ยละ 27) รองลงมาไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัเอกชน มหาวทิยาลยัราชภฏั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล และ มหาวทิยาลยัต่างประเทศ (ส่วนใหญ่เป็นมหาวทิยาลยัที่มนีักวจิยัหรือผู้สอนที่ท างาน
ร่วมกบัมหาวทิยาลยัในประเทศไทย) 
 เมื่อน าบทความดงักล่าวมาจ าแนกตามหน่วยงานและระดบัคุณภาพวารสาร พบวา่ หน่วยงานที่มี
บทความคุณภาพสูง (TCI 1) ได้แก่ บทความจากผู้เขยีนของมหาวทิยาลยัต่างประเทศ โดยร้อยละ 71 
ของบทความเผยแพร่ในในวารสารทีม่คีุณภาพ (TCI 1) รองลงมาเป็น มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ(รอ้ยละ 
43) กระทรวงสาธารณสุข (รอ้ยละ 41) มหาวทิยาลยัของรฐั (รอ้ยละ 39) มหาวทิยาลยัเอกชน (รอ้ยละ 25) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล (รอ้ยละ 33) และมหาวทิยาลยัราชภฏั (ร้อยละ 25) ตามล าดบั (ภาพที ่
2.44) 
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TCI 1 TCI 2 TCI 3 ไม่ระบุ จ ำนวนรวม ร้อยละ

ม.วิจยัแห่งชำติ 610          631           64           129          1,434         28%

ม.ของรฐั 468          553           38           133          1,192         23%

กระทรวงสำธำรณสขุ 231          278           16           33            558            11%

ม.เอกชน 215          331           16           55            617            12%

ม.รำชภฏั 192          460           34           86            772            15%

ม.รำชมงคล 91            142           12           34            279            5%

ม.ต่ำงประเทศ 27            5               2             4              38              1%

จ ำนวนรวม 1,918       2,501        227         496          5,142         100%%

หน่วย: บทควำม

จ ำนวนบทควำมจ ำแนกตำมคณุภำพวำรสำร / บทควำมช่ือหน่วยงำน

 
 

 
ภำพท่ี 2.44 จ ำนวนบทควำมสำขำอำหำรจ ำแนกตำมหน่วยงำนและคุณภำพของบทควำม พ.ศ. 

2553-2564 
ทีม่า: วเิคราะห์จากระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (ThaiJo) 
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2.3.6 ผลกำรวิเครำะหข้์อมลูกำรน ำเสนอบทควำมวิชำกำรสำขำสงัคม 

 จ ำนวนบทควำมและผู้เขียนบทควำม 
 บทความวชิาการสาขาสังคมมีจ านวนทัง้สิ้น  30,992 บทความ จากผู้เขยีนบทความจ านวน 
62,119 คน จ านวนบทความสาขาสงัคมมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ระหวา่ง พ.ศ. 2553-2561 และเริม่ลดลงเลก็น้อย
หลงัจาก พ.ศ. 2561 (ภาพที ่2.45) 
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จ ำนวนบทควำม จ ำนวนผูเ้ขียน Linear (จ ำนวนบทควำม Linear (จ ำนวนผูเ้ขียน 
 

ภำพท่ี 2.45 จ ำนวนบทควำมและผู้เขียนบทควำมสำขำสงัคม พ.ศ. 2553-2564 
ทีม่า: วเิคราะห์จากระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (ThaiJo) 
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ผู้เขียนบทควำม 

จ านวนผู้เขยีนหลงัจากหักการนับซ ้าคงเหลือเพียง 24,141 คน จาก 30,992 คน โดยเป็นผู้ที่
น าเสนอผลงานเพียงครัง้เดียวในระยะเวลา 12 ปี เพียง 20,459 คน (ร้อยละ66.0) ซึ่งต ่ากว่าสาขาอื่น 
ผู้เขยีนที่มบีทความ 2-5 บทความ มจี านวน 8,694 คน (ร้อยละ 28.1) ผู้ที่มกีารน าเสนอผลงานต่อเนื่อง
ระหว่าง 11-20 บทความม ี491 คน(ร้อยละ1.6) ผู้มผีลงานตพีมิพ์สูงมากมจี านวน 147 คน (ร้อยละ0.5) 
เมื่อพจิารณาสดัส่วนของผู้ทีม่ผีลงานมากกวา่ 1 บทความ พบวา่สาขาสงัคมมผีู้เขยีนต่อเนื่องสงูกวา่สาขา
อื่น (ภาพที ่2.46) 
 

จ ำนวนบทควำมวิชำกำร

บทควำม คน ร้อยละ

1 20,459           66.0%

2-5 8,694             28.1%

6-10 1,201             3.9%

11-20 491                1.6%

21-30 147                0.5%

31-40 -                 0.0%

มำกกวำ่ 40 -                 0.0%

จ ำนวนรวม 30,992           100.0%

จ ำนวนผู้เขียนบทควำม

 
ภำพท่ี 2.46 จ ำนวนผู้เขียนบทควำมสำขำสงัคมจ ำแนกตำมจ ำนวนบทควำมท่ีตีพิมพ์ พ.ศ. 2553-

2564 
ทีม่า: วเิคราะห์จากระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (ThaiJo) 
 หน่วยงำนเจ้ำของบทควำม 
 จ านวนบทความสาขาสงัคมจ าแนกตามสงักดัหลกัของผู้เขยีนบทความได้ 102 กลุ่มหน่วยงาน
หลกั หน่วยงานที่มีผู้เขยีนบทความมากที่สุด 7 ล าดบัแรกได้แก่ มหาวทิยาลยัของรฐั จ านวน 8,135
บทความ (ร้อยละ 26) มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ 6,787 บทความ (ร้อยละ 22) มหาวทิยาลยัเอกชน 
5,229 บทความ (รอ้ยละ 17) มหาวทิยาลยัราชภฏั 4,894 บทความ (รอ้ยละ 16) รองลงมาไดแ้ก่ กระทรวง
สาธารณสุข  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล และบรษิทัจ ากดั  
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 เมื่อน าบทความดงักล่าวมาจ าแนกตามหน่วยงานและระดบัคุณภาพวารสาร พบวา่ หน่วยงานที่มี
บทความคุณภาพสูง (TCI 1) ได้แก่ บทความจากกระทรวงสาธารณสุข โดยร้อยละ 45 ของบทความ
เผยแพร่ในวารสารที่มีคุณภาพ (TCI 1) รองลงมาเป็น บริษัทจ ากดั (ร้อยละ 40) มหาวิทยาลยัวจิ ัย
แห่งชาต ิ(ร้อยละ 38) มหาวทิยาลยัของรฐั (ร้อยละ 33) มหาวทิยาลยัเอกชน (ร้อยละ 30) มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล (รอ้ยละ 28) และมหาวทิยาลยัราชภฏั (รอ้ยละ 26)  ตามล าดบั (ภาพที ่2.47) 

TCI 1 TCI 2 TCI 3 ไม่ระบุ จ ำนวนรวม ร้อยละ

ม.ของรฐั 2,717       4,026        495         897          8,135         26%

ม.วิจยัแห่งชำติ 2,577       3,041        399         770          6,787         22%

ม.เอกชน 1,581       3,018        280         350          5,229         17%

ม.รำชภฏั 1,251       2,882        304         457          4,894         16%

กระทรวงสำธำรณสขุ 756          766           38           127          1,687         5%

ม.รำชมงคล 243          529           15           74            861            3%

บริษัทจ ำกดั 60            52             32           7              151            0%

จ ำนวนรวม 9,897       15,546      2,639      2,910       30,992       100%%

หน่วย: บทควำม

จ ำนวนบทควำมจ ำแนกตำมคณุภำพวำรสำร / บทควำมช่ือหน่วยงำน

 
 

 
ภำพท่ี 2.47 จ ำนวนบทควำมสำขำสงัคมจ ำแนกตำมหน่วยงำนและคุณภำพของบทควำม พ.ศ. 

2553-2564 
ทีม่า: วเิคราะห์จากระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (ThaiJo) 
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2.3.7 ผลกำรวิเครำะหข้์อมลูกำรน ำเสนอบทควำมวิชำกำรสำขำวิทยำศำสตรก์ำรแพทย ์

จ ำนวนบทควำมและผู้เขียนบทควำม 
 บทความวชิาการสาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์มีจ านวนทัง้สิ้น 22,900 บทความ จากผู้เขยีน
บทความจ านวน 62,978 คน จ านวนบทความสาขานี้มแีนวโน้มเพิม่ขึน้แต่ไม่มากนกั (ภาพที ่2.48) 
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จ ำนวนบทควำม จ ำนวนผูเ้ขียน Linear (จ ำนวนบทควำม Linear (จ ำนวนผูเ้ขียน 
 

ภำพท่ี 2.48 จ ำนวนบทควำมและผู้เขียนบทควำมสำขำวิทยำศำสตรก์ำรแพทย ์พ.ศ. 2553-2564 
ทีม่า: วเิคราะห์จากระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (ThaiJo) 
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ผู้เขียนบทควำม 

จ านวนผู้เขยีนหลงัจากหกัการนับซ ้าคงเหลอืผู้เขยีนบทความเพยีง 18,356 คน จาก 22,900 คน 
โดยเป็นผูท้ ีน่ าเสนอผลงานเพยีงครัง้เดยีวในระยะเวลา 12 ปี จ านวน 15,515 คน (รอ้ยละ67.8) ผูเ้ขยีนที่มี
บทความ 2-5 บทความ มจี านวน 6,577 คน (รอ้ยละ 28.7) ผู้ที่มกีารน าเสนอผลงานต่อเนื่องระหวา่ง 11-
20 บทความมี 117 คน(ร้อยละ0.5) ผู้มีผลงานตีพิมพ์สูงมากมีเพียง 28 คน  (ร้อยละ0.1) สาขา
วทิยาศาสตรก์ารแพทยม์ผีูท้ ีม่ผีลงานตพีมิพต่์อเนื่องสงูเช่นเดยีวกบัสาขาสงัคม (ภาพที ่2.49) 

จ ำนวนบทควำมวิชำกำร

บทควำม คน ร้อยละ

1 15,515           67.8%

2-5 6,577             28.7%

6-10 663                2.9%

11-20 117                0.5%

21-30 28                  0.1%

31-40 -                 0.0%

มำกกวำ่ 40 -                 0.0%

จ ำนวนรวม 22,900           100.0%

จ ำนวนผู้เขียนบทควำม

 
ภำพท่ี 2.49 จ ำนวนผู้เขียนบทควำมสำขำวิทยำศำสตรก์ำรแพทย์ จ ำแนกตำมจ ำนวนบทควำมท่ี

ตีพิมพ ์พ.ศ. 2553-2564 
ทีม่า: วเิคราะห์จากระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (ThaiJo) 
 หน่วยงำนเจ้ำของบทควำม 
 จ านวนบทความสาขาวทิยาศาสตร์การแพทย ์จ าแนกตามสงักดัหลกัของผู้เขยีนบทความได้ 52
กลุ่มหน่วยงานหลกั หน่วยงานที่มผีู้เขยีนบทความมากที่สุด 7 ล าดบัแรกได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข  
จ านวน 8,108 บทความ  (ร้อยละ 35) มหาวิทยาลัยวิจ ัยแห่งชาติ 7,760 บทความ  (ร้อยละ 34) 
มหาวทิยาลยัของรฐั 2,813 บทความ (ร้อยละ 12) มหาวทิยาลยัเอกชน 1,329 บทความ (ร้อยละ 6) และ 
มหาวทิยาลยัราชภฏั (ร้อยละ 4) กระทรวงกลาโหมและ กรุงเทพมหานครมบีทความและผูเ้ขยีนมากกว่า
หน่วยงานอื่นเนื่องจากมโีรงพยาบาล ส านกัอนามยั และหน่วยจดัการศกึษาจ านวนมาก  
 เมื่อน าบทความดงักล่าวมาจ าแนกตามหน่วยงานและระดบัคุณภาพวารสาร พบวา่ หน่วยงานที่มี
บทความคุณภาพสงู (TCI 1) ไดแ้ก่ บทความจาก กระทรวงกลาโหม โดยรอ้ยละ 88 ของบทความ ตพีมิพ์
ในวารสารทีม่คีุณภาพ (TCI 1) รองลงมาเป็น มหาวทิยาลยัเอกชน (รอ้ยละ 54) มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ
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(ร้อยละ 52) มหาวทิยาลยัของรฐั (ร้อยละ 43) กระทรวงสาธารณสุข (ร้อยละ 42) มหาวทิยาลยัราชภฏั 
(รอ้ยละ 31) และ กรุงเทพมหานคร (รอ้ยละ 31)  

TCI 1 TCI 2 TCI 3 ไม่ระบุ จ ำนวนรวม ร้อยละ

กระทรวงสำธำรณสขุ 3,394       3,814        399         501          8,108         35%

ม.วิจยัแห่งชำติ 4,033       2,714        142         871          7,760         34%

ม.ของรฐั 1,214       1,311        53           235          2,813         12%

ม.เอกชน 715          503           42           69            1,329         6%

กระทรวงกลำโหม 348          33             8             7              396            2%

ม.รำชภฏั 270          490           52           71            883            4%

กรงุเทพมหำนคร 109          230           4             5              348            2%

จ ำนวนรวม 10,770     9,481        789         1,860       22,900       100%

หน่วย: บทควำม

จ ำนวนบทควำมจ ำแนกตำมคณุภำพวำรสำร / บทควำมช่ือหน่วยงำน

 
 

 
ภำพท่ี 2.50 จ ำนวนบทควำมสำขำวทิยาศาสตร์การแพทย ์จ ำแนกตำมหน่วยงำนและคุณภำพของ

บทควำม พ.ศ. 2553-2564 
ทีม่า: วเิคราะห์จากระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (ThaiJo) 
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2.4 บทสรปุ 

 บทที ่2 เป็นการน าเสนอผลการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพื่อประเมนิผลผลติและผลลพัธ์งานวจิยัดา้น
การศกึษา เกษตร อาหาร  สงัคม และ วทิยาศาสตรก์ารแพทย ์รวม 5 สาขา ระยะเวลาทีศ่กึษา รวม 12 ปี 
ตัง้แต่ พ.ศ. 2553-2464 ขอ้มูลใน พ.ศ. 2565 ถูกตดัออกเนื่องจากมจี านวนน้อยมาก นอกจากนี้ในส่วน
โครงการวจิยัได้ท าการศึกษาเพียง 9 ปีเท่านัน้ (พ.ศ. 2553-2561) เพราะมีการปรบัเปลี่ยนโครงสร้าง
หน่วยงาน การบรหิารงานและนโยบายดา้นทุนวจิยัของประเทศ 
 การประมวลผลขอ้มูลและความรูแ้บ่งเป็น 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ โครงการวจิยั งานวทิยานิพนธ ์
และงานเผยแพร่บทความวชิาการ การศกึษาใช้ขอ้มูลที่จดัเกบ็ในระบบสารสนเทศและฐานขอ้มูลหลกั 3 
ระบบได้แก่ ระบบข้อมูลสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) ฐานข้อมูลวทิยานิพนธ์ไทย 
(ThaiLIS) และระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (ThaiJo) 

ขอ้มลูทีใ่ชศ้กึษาภายหลงัจากผ่านกระบวนการท าความสะอาดประกอบดว้ย 
 โครงการวจิยัรวม 31,509 โครงการ ด าเนินการโดยนักวจิยัจ านวน 89,322 คน และ

งบประมาณรวม 22,401.0 ลา้นบาท  
 วทิยานิพนธแ์ละผูเ้ขยีนจ านวน 62,261  รายการ/ คน 
 บทความวชิาการจ านวน 106,204 บทความ และผูเ้ขยีนบทความจ านวน 246,027 คน 

ผลลพัธท์ี่ไดใ้นบทที่ 2 ส่วนใหญ่เป็นการจดัโครงสรา้งขอ้มูลเพื่อใหส้ะดวกในการวเิคราะหข์อ้มูล 
แลว้น าขอ้มลูมาวเิคราะหใ์นประเดน็ที่ตอ้งการ  เช่น  
 ภำพรวมโครงกำรวิจยั 
 โครงการวจิยัทัง้ 5 สาขา (ระหวา่ง พ.ศ. 2553-2561) สามารถสรุปไดด้งันี้ 

 ค่าเฉลีย่โครงการวจิยัต่อปี 3,501 โครงการ/ ต่อปี 
 ค่าเฉลีย่งบประมาณวจิยัต่อปี 2,489.0 ลา้นบาท/ ต่อปี 
 งบประมาณวจิยัต่อโครงการวจิยั 7.1 แสนบาท 
 จ านวนนกัวจิยัต่อโครงการ (รวมการนบัซ ้า) 2.8 คน/ โครงการ 
 จ านวนนกัวจิยัต่อโครงการ (หกัการนบัซ ้า) 1.0 คน/ โครงการ 
 งบประมาณวจิยัต่อนกัวจิยั 1 คน (รวมการนบัซ ้า) 2.5 แสนบาท 
 งบประมาณวจิยัต่อนกัวจิยั 1 คน (หกัการนบัซ ้า) 7.2 แสนบาท 

ภำพรวมวิทยำนิพนธ ์
 สาขาที่มจี านวนวทิยานิพนธ์สงูสุดคอื สาขาการศกึษาจ านวน 33,637 รายการ รองลงมา

เป็นวทิยานิพนธส์าขาสงัคมจ านวน 18,297 รายการ  
 วทิยานิพนธส์าขาการศกึษาและสงัคมมแีนวโน้มลดลงอยา่งต่อเนื่อง  
 วทิยานิพนธ์สาขาอาหารและสาขาวทิยาศาสตร์การแพทยม์จี านวนไม่มากนักแต่จ านวน

ค่อนขา้งคงทีเ่มื่อเปรยีบเทยีบกบัวทิยานิพนธส์าขาอื่น 
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 คณุภำพวำรสำร 
 วารสารทีผ่่านการรบัรองคุณภาพ (TCI) มจี านวน 241 วารสาร (ร้อยละ 26.8) จาก 899 

วารสาร 
 บทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ผ่านการรบัรองคุณภาพของ (TCI 1) มีจ านวน 

36,102 บทความ (รอ้ยละ 34.0) ของบทความทัง้หมด 
 จ านวนผูเ้ขยีนบทความวชิาการ (ยงัไม่หกัการนบัซ ้า) เผยแพร่บทความในวารสารที่ผ่าน

การรบัรองคุณภาพ (ระดบั TCI 1) เพยีง 92,697 คน (รอ้ยละ 37.7) ของผูเ้ขยีนทัง้หมด 
ผลการศกึษาเชงิปรมิาณจะน าไปบรูณาการกบัผลการประเมนิเชงิคุณภาพซึง่จะด าเนินการ

ต่อในบทที ่3 ทัง้นี้จะก าหนดขอบเขตการศกึษาเพยีง สาขาการศกึษา การเกษตร และ อาหารเท่านัน้ 
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บทท่ี 3 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคณุภำพด้ำนกำรศึกษำ เกษตรและอำหำร 

 
 บทที่สามเป็นการรายงานผลการวเิคราะห์ เชิงคุณภาพตามวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในการ
การศึกษาเรือ่ง “การประเมินผลผลิตและผลลัพธ์งานวิจ ัยด้านการศึกษา เกษตรและอาหาร ” การ
ประมวลผลขอ้มลูจ ากดัเฉพาะงานวจิยัในสาขาการศกึษา การเกษตรและอาหาร เท่านัน้ ผลการวเิคราะห์
ขอ้มลูแบ่งเป็น 5 ประเดน็หลกัประกอบดว้ย 

1) ประโยชน์ของงานวจิยั 
2) การกระจุกตวัของงานวจิยั 
3) ความชุกของหวัขอ้วจิยั 

3.1 ประโยชน์ของงำนวิจยั 

 การวเิคราะห์ประโยชน์ของงานวจิยัใช้ขอ้มูลเฉพาะงานวจิยัจากระบบขอ้มูลสารสนเทศวจิยัและ
นวตักรรมแห่งชาต ิ(NRIIS) ระหว่าง พ.ศ. 2553-2564 ครอบคลุมงานวจิยัใน 3 สาขา ประกอบดว้ยสาขา
การศึกษา การเกษตร และอาหาร การใช้ประโยชน์จากการวจิยัแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ประโยชน์ด้าน
วชิาการ ดา้นสงัคมและชุมชน ดา้นเศรษฐกจิ-พาณิชย-์อุตสาหกรรม และดา้นนโยบาย ขอ้มูลทีน่ ามาใชใ้น
การศกึษาเป็นงานวจิยั 20,992 โครงการ แบ่งเป็นงานวจิยัสาขาการศกึษา 2,429 โครงการ (รอ้ยละ 11.6) 
สาขาการเกษตร 16,118 โครงการ (ร้อยละ 76.8)  และสาขาอาหาร 2,445 โครงการ (ร้อยละ 11.6) ผล
การศกึษาการใชป้ระโยชน์ของงานวจิยัสรุปไดด้งันี้ (รายละเอยีดแสดงในตารางที ่3.1 และ ภาพที ่3.1) 

 งานวจิยัส่วนใหญ่จ านวน 16,128 โครงการ ถูกน าไปใชป้ระโยชน์ดา้นวชิาการเป็นหลกั 
(ร้อยละ 76.8) รองลงมาเป็นการใช้ประโยชน์ด้านสงัคมและชุมชน (ร้อยละ 3.3) การใช้ประโยชน์ด้าน
เศรษฐกจิ-พาณิชย-์อุตสาหกรรม (รอ้ยละ 3.3) การใชป้ระโยชน์ดา้นนโยบายมเีพยีงรอ้ยละ 0.9 เท่านัน้  

 การใช้ประโยชน์ด้านสงัคมและชุมชนของงานวจิยัทัง้ 3 สาขา มสีดัส่วนใกล้เคยีงกนั 
(ประมาณรอ้ยละ 3)  

 งานวจิยัสาขาอาหารถูกน าไปใชเ้พื่อประโยชน์ดา้นเศรษฐกจิ-พาณิชย-์อุตสาหกรรม สงู
กวา่งานวจิยัสาขาการศกึษาและเกษตร  

 งานวจิยัสาขาการศกึษาถูกน าไปใชเ้พื่อประโยชน์เชงินโยบายสงูกวา่อกีสองสาขา  
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ตำรำงท่ี 3.1 กำรใช้ประโยชน์จำกกำรวิจยั พ.ศ. 2553-2564 จ ำแนกตำมสำขำวิจยั 

   หน่วย: โครงการ 

กำรใช้ประโยชน์ สำขำงำนวิจยั 
กำรศึกษำ เกษตร อำหำร จ ำนวนรวม ร้อยละ 

ดา้นวชิาการ 1,674 12,820 1,633 16,128 76.8% 

ดา้นสงัคมและชุมชน 75 504 121 700 3.3% 

ดา้นเศรษฐกจิ-พาณชิย-์
อุตสาหกรรม 

11 453 157 621 3.0% 

ดา้นนโยบาย 31 142 6 179 0.9% 

ไม่ระบุ 638 2,198 528 3,364 16.0% 

จ ำนวนรวม 2,429 16,118 2,445 20,992 100.0% 

จ ำนวนรวม (ร้อยละ) 11.6% 76.8% 11.6% 100.0%  
ทีม่า:วเิคราะห์ขอ้มลูจากระบบขอ้มลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ(NRIIS)  

68.9%

79.5%
76.8% 76.8%

3.1% 3.1% 3.3% 3.3%
0.5% 2.8% 3.0% 3.0%

1.3% 0.9% 0.9% 0.9%

26.3%

13.6%
16.0% 16.0%

0.0%

30.0%

60.0%

90.0%

กำรศึกษำ เกษตร อำหำร จ ำนวนรวม

ด้ำนวิชำกำร ด้ำนสงัคมและชุมชน ด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชย ์อตุสำหกรรม ด้ำนนโยบำย ไมร่ะบุ
 

ภำพท่ี 3.1 กำรใช้ประโยชน์จำกกำรวิจยั พ.ศ. 2553-2564 จ ำแนกตำมสำขำวิจยั 
ทีม่า:วเิคราะห์ขอ้มลูจากระบบขอ้มลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS)  
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3.2 กำรกระจกุตวัของงำนวิจยั 

 การกระจุกตวัของงานวจิยัแบ่งเป็น 2 ประเภทคอืการประจุกตวัของงานวจิยัจ าแนกตามสถานที ่
และพืน้ที ่ 

 การกระจุกตวัในเชิงสถานที่ได้น าเสนอแล้วในบทที่ 2 ซึ่งแบ่งสถานที่ออกเป็น 2 ประเภทหลกั 
ได้แก่ หน่วยงานหลกัเจ้าของโครงการวจิยัและหน่วยงานต้นสงักดัหลกัของนักวจิยัในงานวจิยั 5 สาขา 
(รวมถึงการกระจุกตวัของวทิยานิพนธ์และวารสาร) ตวัอย่างหน่วยงานหลกัเจ้าของโครงการวจิยัสาขา
การศกึษาและหน่วยงานตน้สงักดัหลกัของนกัวจิยัแสดงในตารางที ่2.4-2.5 และภาพที ่2.4 

 การกระจุกตวัของงานวจิยัในเชงิพื้นที่จะเน้นงานวจิยัในระดบัจงัหวดัเป็นหลกั การวเิคราะห์การ
กระจุกตวัเชิงพื้นที่มีความยุ่งยากมาก เนื่องจากข้อมูลแต่ละรายการมีการกล่าวถึงพื้นที่การท าวจิยัใน
ลกัษณะที่แตกต่างกนั เช่น ชุมชน ต าบล จงัหวดั ภาค ชื่อโรงเรยีน เขตพื้นทีก่ารศกึษา เขตตรวจราชการ 
ลุ่มน ้า หรอืไม่ระบุ นอกจากนี้การครอบคลุมพืน้ที่ยงัมขีนาดที่แตกต่างกนั ดงันัน้ในการประมวลผลขอ้มูล
จงึตอ้งท าการคน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิเพื่อปรบัใหอ้ยูใ่นหน่วยเดยีวกนัในรปูจงัหวดัหรอืภาค 

 การศกึษาการกระจุกตวัของงานวจิยัใชข้อ้มลูทัง้งานวจิยั วทิยานิพนธ ์และวารสาร จ านวนขอ้มลูมี
ทัง้สิ้น 91,990 รายการ ขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นวทิยานิพนธ์ 43,551 รายการ (ร้อยละ 47.3) รองลงมาเป็น
บทความทางวชิาการ 27,447 รายการ (ร้อยละ 29.8) และงานวจิยั 20,992 รายการ (ร้อยละ 22.8) เมื่อ
จ าแนกขอ้มลูตามสาขา ขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นงานในสาขาการศกึษาจ านวน 56,100 รายการ (รอ้ยละ 61.0) 
รองลงมาเป็นสาขาการเกษตร จ านวน 28,084รายการ (ร้อยละ 30.5) และสาขาอาหาร จ านวน 7,806 
รายการ (รอ้ยละ 8.5) (รายละเอยีดแสดงในภาพที ่3.2) 
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      หน่วย: รายการ 

ประเภทข้อมลู สำขำงำนวิจยั 
กำรศึกษำ เกษตร อำหำร จ ำนวนรวม ร้อยละ 

งานวจิยั 2,429 16,118 2,445 20,992 22.8% 

วทิยานิพนธ ์ 33,686 6,904 2,961 43,551 47.3% 

บทความวชิาการ 19,985 5,062 2,400 27,447 29.8% 

จ ำนวนรวม 56,100 28,084 7,806 91,990 100.0% 

จ ำนวนรวม (ร้อยละ) 61.0% 30.5% 8.5% 100.0%  

 

20,992 , 22.8%

43,551 , 47.3%

27,447 , 29.8%

งำนวิจยั วิทยำนิพนธ์ บทควำมวิชำกำร

ประเภทข้อมูล

56,100 , 61.0%

28,084 , 30.5%

7,806 , 
8.5%

กำรศึกษำ กำรเกษตร อำหำร

สำขำวิจยั
 

ภำพท่ี 3.2 ข้อมูลด้ำนกำรกระจกุตวัของงำนวิจยั พ.ศ. 2553-2564 จ ำแนกตำมประเภทข้อมูลและ
สำขำวิจยั 

ที่มา:วิเคราะห์ข้อมูลจากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย 
(ThaiLIS) และระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (ThaiJo) 
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 การศกึษาการกระจุกตวัของงานวจิยัในเชงิพืน้ทีม่ขีอ้จ ากดัค่อนขา้งมากเนื่องจากสาเหตุหลกัดงันี้ 
1) ขอ้มลูส่วนใหญ่ไม่ไดร้ะบุพืน้ทีท่ ีท่ าการวจิยัทัง้ในชื่อเรื่องและบทคดัยอ่ 
2) ข้อมูลขาดความสมบูรณ์  เนื่ องจากนักวิจ ัยและผู้เขียนระบุส่วนย่อยของพื้นที่ที่

ท าการศกึษา เช่น ชื่อโรงเรยีน เขตพืน้ทีก่ารศกึษา ต าบล ชุมชน ท าใหต้อ้งเสยีเวลาคน้หาเพิม่เตมิ 
3) ขอ้มูลบางรายการระบุพืน้ที่ที่ท าการศกึษาครอบคลุมพื้นทีจ่ านวนมาก เช่น ภาคเหนือ

ตอนบน ภาคใต้ฝัง่ทะเลอนัดามนั แต่เมื่อดูรายละเอยีด เป็นเพียงจงัหวดัเดยีว หรอืใช้กลุ่มตวัอย่างน้อย
มากในแต่ละจงัหวดั 

4) งานวจิยัด้านการเกษตรและอาหารส่วนใหญ่ท าการศกึษาในมหาวทิยาลยั หน่วยงาน
ของนกัวจิยั หรอืหอ้งปฏบิตักิาร 

5) งานวจิยับางรายการจะไม่ระบุพื้นที่ของการท าวิจยั เพื่อการรกัษาความปลอดภัย 
ปกป้องความเป็นส่วนตวั เช่น ระบุวา่เป็นโรงเรยีนแห่งหนึ่ง หรอืหน่วยงานแห่งหนึ่ง หรอืระบุเป็นชื่อแฝง 
เช่น มหาวทิยาลยั A เป็นตน้ 

6) ในกรณีที่ไม่ปรากฏชื่อพื้นที่ท าการวจิยั ต้องท าการค้นหาขอ้มูลเพิม่เตมิจากเนื้อหาใน
หวัขอ้ขอบเขตงานวจิยั หรอืกลุ่มประชากร และตวัอยา่ง ซึง่ท าไดย้ากมากส าหรบัการสบืคน้รายโครงการ
ส าหรบัขอ้มลูขนาดใหญ่  
 ดงันัน้ในการศึกษาการกระจุกตวัจึงใช้การค้นหาจากข้อมูลที่มีอยู่และสามารถหาได้เพิ่มเติม 
ประมาณร้อยละ 50 ของจ านวนข้อมูลทัง้หมด เมื่อน ามาวเิคราะห์ก็พบว่าสามารถได้ภาพรวมของการ
กระจุกตวัของงานวจิยัในเชงิพืน้ที่ 

 3.2.1 กำรกระจกุตวัของงำนวิจยัในเชิงพื นท่ีสำขำกำรศึกษำ 

 การกระจุกตวัของงานวจิยัในเชงิพื้นที่สาขาการศกึษาใช้ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษา 36,988 
รายการ (ร้อยละ 65.9 จากข้อมูลรวม 56,100 รายการ) การกระจายตัวของงานวจิ ัยอยู่ท ัว่ประเทศ
โดยเฉพาะเป็นการวจิยัจากกลุ่มโรงเรยีนและเขตพื้นที่การศกึษา ขอ้มูลพื้นทีเ่ขตการศกึษาในระดบัมธัยม
สามารถค้นหาเพิม่เตมิได้ แต่การศกึษาในระดบัประถมกบัโรงเรยีนส่วนใหญ่ไม่ระบุที่ตัง้ เมื่อท าการตดั
ขอ้มลูโรงเรยีนที่ยงัไม่มขีอ้มลูเกี่ยวกบัที่ตัง้จ านวน 3,063 รายการออก พบวา่งานวจิยัมกีารกระจุกตวัเชงิ
พื้นที่มากที่สุดอยู่ที่กรุงเทพมหานคร รองลงมาเป็นจังหวัดชลบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ เชียงราย 
อุบลราชธานี สกลนคร อุดรธานี มหาสารคาม เป็นตน้ (รายละเอยีดแสดงในภาพที ่3.3) 
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 ก. กำรกระจกุตวัของงำนวิจยัด้ำนกำรศึกษำ (รวมโรงเรียนท่ีไม่ระบท่ีุตั  ง) 

 

ข. กำรกระจกุตวัของงำนวิจยัด้ำนกำรศึกษำ (ไม่รวมโรงเรียนท่ีไม่ระบท่ีุตั  ง) 

ภำพท่ี 3.3 กำรกระจกุตวัของงำนวิจยัในเชิงพื นท่ีของงำนวิจยัสำขำกำรศึกษำ พ.ศ. 2553-2564  
ที่มา:วิเคราะห์ข้อมูลจากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย 

(ThaiLIS) และระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (ThaiJo) 
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 3.2.2 กำรกระจกุตวัของงำนวิจยัในเชิงพื นท่ีสำขำกำรเกษตร 

 การกระจุกตวัของงานวจิยัในเชงิพื้นที่สาขาการเกษตรใช้ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัการเกษตร 16,077 
รายการ (ร้อยละ 57.2 จากขอ้มูลรวม 28,084 รายการ) งานวจิยัสาขาการเกษตรส่วนใหญ่จะไม่ระบุพื้นที่
เพราะเป็นการวจิยัในหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ หรอืเป็นภาระงานหลกัของหน่วยงาน เช่น กระทรวงเกษตร 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม หรอืสถาบนัการศกึษา งานวจิยับางรายการเป็นการศกึษาใน
ภาพรวม หรอืการใช้กลุ่มตวัอย่างที่ไม่ต้องระบุพื้นที่ ดงันัน้การกระจุกตวัของงานวจิยัจงึปรากฏว่า “ไม่
ระบุ” เป็นหลกั แต่เมื่อตดัขอ้มลู “ไม่ระบุ” ออกพบวา่งานวจิยัอยูท่ ี่จงัหวดัเชยีงใหม่มากทีสุ่ด รองลงมาเป็น
นครราชสมีา พะเยา เชยีงราย นครศรธีรรมราช กาญจนบุร ีเพชรบรูณ์ และกรุงเทพมหานคร (ภาพที ่3.4) 

 

 ก. กำรกระจกุตวัของงำนวิจยัด้ำนกำรเกษตร (รวมงำนวิจยัท่ีไม่ระบท่ีุตั  ง) 

 

ข. กำรกระจกุตวัของงำนวิจยัด้ำนกำรเกษตร (ไม่รวมงำนวิจยัท่ีไม่ระบท่ีุตั  ง) 

ภำพท่ี 3.4 กำรกระจกุตวัของงำนวิจยัในเชิงพื นท่ีของงำนวิจยัสำขำกำรเกษตร พ.ศ. 2553-2564  
ที่มา:วิเคราะห์ข้อมูลจากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวตักรรมแห่งชาติ  (NRIIS) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย 

(ThaiLIS) และระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (ThaiJo) 
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 3.2.3 กำรกระจกุตวัของงำนวิจยัในเชิงพื นท่ีสำขำอำหำร 

 การกระจุกตวัของงานวจิยัในเชงิพื้นทีส่าขาอาหารใช้ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบังานด้านอาหาร 3,843 
รายการ (ร้อยละ 49.2 จากขอ้มูลรวม 7,806 รายการ) การกระจุกตวัของงานวจิยัมลีกัษณะเช่นเดยีวกบั
สาขาเกษตรคอืไม่ระบุพืน้ทีก่ารท าวจิยั ส่วนใหญ่เป็นการท าวจิยัในภาพรวม หรอืเป็นการทดลองที่ไม่ตอ้ง
มีสถานที่ หรือกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคคล แต่เมื่อตัดข้อมูลที่ไม่ระบุออกพบว่างานวิจ ัยกระจุกตัวที่
กรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาเป็นจงัหวดัเชียงใหม่ ปทุมธานี  สมุทรสาคร ชลบุรี นนทบุร ี
สมุทรสาคร สมุทรปราการ พษิณุโลก นครราชสมีา เป็นตน้ (ภาพที ่3.5) 

 
 ก. กำรกระจกุตวัของงำนวิจยัด้ำนอำหำร (รวมงำนวิจยัท่ีไม่ระบท่ีุตั  ง) 

 
ข. กำรกระจกุตวัของงำนวิจยัด้ำนอำหำร (ไม่รวมงำนวิจยัท่ีไม่ระบท่ีุตั  ง) 

ภำพท่ี 3.5 กำรกระจกุตวัของงำนวิจยัในเชิงพื นท่ีของงำนวิจยัสำขำอำหำร พ.ศ. 2553-2564  
ที่มา:วิเคราะห์ข้อมูลจากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวตักรรมแห่งชาติ  (NRIIS) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย 

(ThaiLIS) และระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (ThaiJo) 



รายงานฉบบัสมบูรณ์  

 

117 

 

3.3 ควำมชุกของหวัข้อวิจยั 

 ความชุกของหวัขอ้งานวจิยัเป็นการศกึษาหวัข้องานวจิยัที่ได้ด าเนินการระหว่าง พ .ศ. 2553 – 
2564 การศกึษาความชุกของงานวจิยัใชข้อ้มูลทัง้งานวจิยั วทิยานิพนธ ์และวารสาร จ านวนขอ้มลูมที ัง้สิ้น 
91,990 รายการ รายละเอยีดไดน้ าเสนอในหวัขอ้การกระจุกตวัของงานวจิยัแลว้ (ภาพที ่3.2) 

3.3.1 ควำมชุกของหวัข้อวิจยัในภำพรวม 

ความชุกของหวัข้อวจิยัในภาพรวมเป็นประเด็นการศึกษาที่นักวจิยั ผู้เขยีนวทิยานิพนธ์ หรือ
ผู้เขยีนบทความวชิาการนิยมน ามาใช้ประกอบกบัประเดน็หลกัหรอืหวัขอ้ที่ท าการศึกษา หวัข้อวจิยัใน
ภาพรวมมกีารเปลี่ยนแปลงตามเวลา ขึน้อยู่กบักระแสความนิยม หรอืนโยบายของรฐั โครงการใหญ่ใน
ระดบัประเทศ หรอืประเดน็ที่ได้รบัความนิยมในระดบันานาชาต ิการตัง้ชื่องานวจิยัมผีลท าให้งานวจิยัมี
ความน่าสนใจ ดงึดูดผูใ้หทุ้น มที ัง้การท าวจิยัตามหวัขอ้จรงิ หรอืเป็นเพยีงค าขยายเพื่อประกอบประเดน็
หลกัของงานวจิยัเท่านัน้ 

ความชุกของประเดน็วจิยัในภาพรวมของงานวจิยัทัง้ 3 สาขาทีไ่ดร้บัความนิยมสงูสุดระหวา่ง พ.ศ. 
2553-2564 ได้แก่ การบูรณาการ เศรษฐกิจพอเพียง อย่างย ัง่ยนื นวตักรรม ศตวรรษที่ 21 ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ หลกัธรรมาภบิาล ยคุ 4.0 ตวัอยา่งเช่น ประเทศไทย 4,0 เกษตร 4.0 
มหาวทิยาลยั 4.0 (รายละเอยีดแสดงในภาพที ่3.6) 
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 ก. ควำมชุกของประเดน็วิจยัในภำพรวมสำขำกำรศึกษำ เกษตร และ อำหำร 
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รำยกำร

 

 ก. ควำมชุกของประเดน็วิจยัในภำพรวมสำขำกำรศึกษำ เกษตร และ อำหำรจ ำแนกตำมปี 

ภำพท่ี 3.6 ควำมชุกของหวัข้อวิจยัในภำพรวมสำขำกำรศึกษำ เกษตร และ อำหำร พ.ศ. 2553-2564  
ที่มา:วเิคราะห์ขอ้มูลจากระบบขอ้มูลสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) ฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์ไทย 
(ThaiLIS) และระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (ThaiJo) 
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3.3.2 ควำมชุกของของหวัข้อวิจยัสำขำกำรศึกษำ 

 การศึกษาประเด็นงานวจิยัสาขาการศึกษาในภาพรวม ได้จากการสกดัค าส าคญัที่พบในหวัข้อ
งานวจิยั วทิยานิพนธ์ และบทความวชิาการ ที่ด าเนินการในระหว่าง พ.ศ. 2553-2564 จ านวน 56,100 
รายการ หลงัจากนัน้จงึน าค าส าคญัมาจดักลุ่มโดยใช้แอปพลเิคชนั Word Cloud เพื่อประมวลความชุกของ
ของหวัขอ้วจิยั 

 จากการศกึษาพบว่าความชุกของของหวัขอ้วจิยัสาขาการศกึษา ได้แก่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
การจดัการเรยีนรู้ กจิกรรมการเรยีนรู ้การบรหิารการศกึษา การเรยีนการสอน ภาวะผูน้ า ความพงึพอใจ 
การบรหิารงานวชิาการ การพฒันาหลกัสตูร การจดัการเรยีนการสอน การพฒันาบทเรยีน การมสี่วนร่วม 
การประกนัคุณภาพ การแกไ้ขปัญหา การฝึกอบรม การพฒันาทกัษะ (รายละเอยีดแสดงในภาพที ่3.7) 

 

ภำพท่ี 3.7 ควำมชุกของหวัข้อวิจยัในภำพรวมสำขำกำรศึกษำ พ.ศ. 2553-2564  
ที่มา:วิเคราะห์ข้อมูลจากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวตักรรมแห่งชาติ  (NRIIS) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย 
(ThaiLIS) และระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (ThaiJo) 
 ประเดน็ย่อยเก่ียวกบังำนวิจยัด้ำนกำรศึกษำ 

 นอกจากประเดน็หลกัของงานวจิยัแลว้ งานวจิยัส่วนใหญ่ยงัประกอบดว้ยประเดน็ยอ่ยที่เกีย่วขอ้ง 
ไดแ้ก่สถานศกึษา บุคลากรการศกึษาหรอืผูเ้กีย่วขอ้ง ระดบัการศกึษาและวชิาหรอืหลกัสตูรทีท่ าการศกึษา 
(รายละเอยีดแสดงในภาพที ่3.8) 

1) สถำนศึกษำ งานวจิยัส่วนใหญ่เป็นการการศกึษาประเดน็ทีเ่กี่ยวกบัโรงเรยีน เขตพืน้ที่
การศกึษา สถานศกึษาในภาพรวม และมหาวทิยาลยั นอกจากนี้ยงัมกีารศกึษาเฉพาะไปที่ โรงเรยีนเรยีน
ขนาดเลก็ ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ โรงเรยีนขยายโอกาส และโรงเรยีนสาธติ 
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2) บุคลำกรทำงกำรศึกษำ งานวจิยัส่วนใหญ่มุ่งเน้นการท าวจิยัเกี่ยวกบั นักเรียน คร ู
ผูบ้รหิารและนกัศกึษา ผูเ้รยีน ผูส้ าเรจ็การศกึษา และบุคคลอื่นทีเ่กีย่วขอ้งจ านวนมาก 

3) ระดับกำรศึกษำ งานวิจ ัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับประถมศึกษาและ
มธัยมศกึษามมีากกวา่การศกึษาในระดบัอื่น รองลงมาเป็นการศกึษาเกี่ยวกบัระดบัอุดมศกึษา อาชวีศกึษา 
และเดก็ปฐมวยั 

4) วิชำ-หลกัสูตรวชิาหรอืหลกัสูตรที่มีการศึกษากนัมากคือ ภาษาองักฤษ ภาษาไทย 
โดยเฉพาะการพฒันาทกัษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขยีน รองลงมาเป็นวชิาคณิตศาสตร์ และในระยะหลงัจะมี
งานวจิยัวชิาสะเตม็ศกึษา (วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร)์ ค่อนขา้งมาก 

สถำนศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
 

ระดบักำรศึกษำ วิชำ-หลกัสตูร
 

ภำพท่ี 3.8 ควำมชุกของหวัข้อวิจยัในประเดน็ย่อยสำขำกำรศึกษำ พ.ศ. 2553-2564  
ที่มา:วิเคราะห์ข้อมูลจากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวตักรรมแห่งชาติ  (NRIIS) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย 
(ThaiLIS) และระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (ThaiJo) 
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3.3.3 ควำมชุกของของหวัข้อวิจยัสำขำกำรเกษตร 

 ควำมชุกของของหวัข้อวิจยัสำขำกำรเกษตรในภาพรวมเป็นการน างานวจิยั วทิยานิพนธ ์และ
บทความวชิาการที่ด าเนินการในระหว่าง พ.ศ. 2553-2564 จ านวน 28,084 รายการ มาประมวลเพื่อหา
ประเดน็งานวจิยัดา้นการเกษตร ผลการศกึษาสรุปไดด้งันี้ (รายละเอยีดแสดงในภาพที ่3.9) 

 ผลิตภณัฑ์สาขาการเกษตรที่มีงานวจิยัมากที่สุดคือข้าว ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ ปุ๋ย 
อาหาร ปลา ยางพารา มนัส าปะหลงั ออ้ย สมุนไพร กุ้ง จุลนิทรยี ์เชือ้รา ผกั แมลง ขา้วโพด ปาลม์น ้ามนั 
เป็นตน้ 

 ประเด็นวจิยัที่เกี่ยวกบักิจกรรมการด าเนินงานสาขาการเกษตร ได้แก่ การผลิต การ
เจรญิเตบิโต การปลูก การวจิยัและพฒันา การใช้ประโยชน์ การประยุกตใ์ช ้การเพิม่ผลผลติ การพฒันา
ผลติภณัฑ ์การปรบัปรุงพนัธ ์การเพาะเลีย้ง การอนุรกัษ์พนัธุกรรมเป็นตน้  
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 ก. ความชุกของประเดน็วจิยัดา้นผลติภณัฑส์ำขำกำรเกษตร 

 

 ข. ควำมชุกของของประเดน็ท่ีเก่ียวกบักิจกรรมสำขำกำรเกษตร 

ภำพท่ี 3.9 ควำมชุกของหวัข้อวิจยัในภำพรวมสำขำกำรเกษตร พ.ศ. 2553-2564  
ที่มา:วิเคราะห์ข้อมูลจากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวตักรรมแห่งชาติ  (NRIIS) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย 
(ThaiLIS) และระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (ThaiJo) 
  



รายงานฉบบัสมบูรณ์  

 

123 

 

ประเดน็ย่อยเก่ียวกบังำนวิจยัสำขำกำรเกษตร 
 นอกจากประเดน็หลกัในเรื่องผลติภณัฑ์ หรอืกิจกรรมของงานวจิยัแล้ว งานวจิยัส่วนใหญ่ยงัมี
ประเดน็ยอ่ยเกีย่วกบัสถานทีท่ าวจิยัและบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยั (ภาพที ่3.10) 

1) สถำนท่ีท ำวิจยั สถานที่ท าวจิยัของสาขาการเกษตรส่วนใหญ่เป็นการท าวจิยัเกี่ยวกบั 
ฟารม์ วสิาหกจิชุมชน นาขา้ว มหาวทิยาลยั โครงการหลวง อุทยานแห่งชาต ิสวนยาง สหกรณ์การเกษตร 
ป่าชายเลน เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า สวนป่าเป็นตน้ 

2) บคุลำกรท่ีเก่ียวข้องกบังำนวิจยั งานวจิยัส่วนใหญ่จะเกีย่วขอ้งกบัเกษตรกรเป็นหลกั 
นอกจากนี้ยงัม ีผูบ้รโิภค อาจารย ์นกัวจิยั ผูป้ระกอบการ ชาวนา ชาวสวน เป็นตน้ 

สถำนท่ีท ำวิจยั บุคลำกรท่ีเก่ียวข้องกบั
งำนวิจยั

 
ภำพท่ี 3.10 ควำมชุกของหวัข้อวิจยัในประเดน็ย่อยสำขำกำรเกษตร พ.ศ. 2553-2564  
ที่มา:วิเคราะห์ข้อมูลจากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย 
(ThaiLIS) และระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (ThaiJo) 
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3.3.4 ควำมชุกของของหวัข้อวิจยัสำขำอำหำร 

 ควำมชุกของของหวัข้อวิจยัสำขำอำหำรในภาพรวมเป็นการน างานวจิยั วทิยานิพนธ์ และ
บทความวชิาการที่ด าเนินการในระหว่าง พ.ศ. 2553-2564 จ านวน 7,806 รายการ มาประมวลเพื่อหา
ประเดน็งานวจิยัสาขาอาหาร ผลการศกึษาสรุปไดด้งันี้ 

 ประเด็นวิจยัที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ อาหาร ข้าว เครื่องดื่ม เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ รา้นอาหาร ขา้วกล้อง ขนม อุตสาหกรรมอาหาร อาหารสุขภาพ อาหารสตัว ์น ้าตาล สารตา้น
อนุมลูอสิระ ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร ปลา สมุนไพร จุลนิทรยี ์การท่องเทีย่วเชงิอาหาร เป็นตน้ 

 ประเดน็วจิยัที่เกี่ยวกบัการด าเนินการกจิกรรมด้านอาหาร ได้แก่ การผลติ การพฒันา
ผลติภณัฑ์ พฤติกรรมการบรโิภค การแปรรูป การประยุกต์ใช้ ภาวะโภชนาการ คุณค่าทางโภชนาการ 
ความมัน่คงทางอาหาร ทศันคต ิกระบวนการผลติ การยดือายกุารเกบ็รกัษา ความพงึพอใจ การเกบ็รกัษา 
การอบแหง้ การพฒันากระบวนการผลติ การวจิยัและพฒันา เป็นตน้ (รายละเอยีดแสดงในภาพที ่3.11) 
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 ก. ควำมชุกของของประเดน็วิจยัสำขำกำรเกษตร 

 

  ข. ควำมชุกของของประเดน็ท่ีเก่ียวกบักิจกรรมสำขำอำหำร 

ภำพท่ี 3.11 ควำมชุกของหวัข้อวิจยัในภำพรวมสำขำอำหำร พ.ศ. 2553-2564  
ที่มา:วิเคราะห์ข้อมูลจากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวตักรรมแห่งชาติ  (NRIIS) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย 
(ThaiLIS) และระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (ThaiJo) 
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 ประเดน็ย่อยเก่ียวกบังำนวิจยัสำขำอำหำร 

 ประเดน็ยอ่ยเกีย่วกบังานวจิยัสาขาอาหารประกอบดว้ยสถานทีท่ าวจิยัและบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบั
งานวจิยั (ภาพที ่3.12) 

1) สถำนท่ีท ำวิจยั  งานวจิ ัยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาประเด็นที่เกี่ยวกับ  ร้านอาหาร 
มหาวทิยาลยั โรงเรยีน วสิาหกจิชุมชน โรงพยาบาล รา้นกาแฟ โรงแรม ภตัตาคาร วทิยาลยั คาเฟ่ ฟาร์ม 
โรงอาหาร เป็นตน้ 

2) บคุลำกรท่ีเก่ียวข้องกบังำนวิจยั งานวจิยัส่วนใหญ่จะเกี่ยวขอ้งกบัผูบ้รโิภค นักเรยีน 
ผูส้งูอายุ นกัศกึษา ผู้ประกอบการ พนกังาน เกษตรกร เยาวชน ครอบครวั ผู้ผลติ ผู้ปกครอง เดก็เลก็ คร ู
กลุ่มแม่บา้น แม่บา้นเกษตรกร เป็นตน้ 

สถำนท่ีท ำวิจยั บุคลำกรท่ีเก่ียวข้องกบั
งำนวิจยั

 
ภำพท่ี 3.12 ควำมชุกของหวัข้อวิจยัในประเดน็ย่อยสำขำอำหำร พ.ศ. 2553-2564  
ที่มา:วิเคราะห์ข้อมูลจากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวตักรรมแห่งชาติ  (NRIIS) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย 
(ThaiLIS) และระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (ThaiJo) 
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บทท่ี 4 

บทสรปุ 

 
 การศกึษาเรื่อง “การประเมนิผลผลติและผลลพัธง์านวจิยัดา้นการศกึษา เกษตรและอาหาร” เป็น
การส ารวจและทบทวนงานวจิยัดา้นการศกึษาในรอบระยะเวลา 12 ปี โดยเริม่ตัง้แต่ พ.ศ. 2553 ถงึ พ.ศ. 
2564 (ทัง้นี้ไดต้ดัขอ้มลูใน พ.ศ. 2565 ออก เนื่องจากขอ้มลูมจี านวนน้อยมาก) วตัถุประสงคข์องการศกึษา
เพื่อใหเ้ขา้ใจงานวจิยัในสาขาดงักล่าวทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัจจยัน าเขา้ เช่น งบประมาณการลงทุนดา้นงานวจิยั 
จ านวนโครงการ จ านวนนกัวจิยั หน่วยงานดา้นการพฒันางานวจิยั การน าความรูด้า้นงานวจิยัไปถ่ายทอด
ใหก้บันสิติ นกัศกึษา ผ่านการเป็นทีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์รวมถงึการเผยแพร่งานวจิยัผ่านวารสารวจิยั  
 การศกึษานี้ใชข้อ้มลูหลกัจาก 3 แหล่งประกอบด้วย 1) ระบบขอ้มลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรม
แห่งชาต ิ(NRIIS) ซึง่จดัเกบ็และเผยแพร่ขอ้มลูงานวจิยั 2) ฐานขอ้มลูวทิยานิพนธไ์ทย (ThaiLIS) 3) ระบบ
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (ThaiJo) ซึ่งเป็นแหล่งรวมบทความวจิยัและ
บทความวชิาการ 

4.1 สรปุผลกำรวิเครำะหข้์อมลูโครงกำรวิจยั 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการวจิยัใช้ข้อมูลจากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจยัและนวตักรรม
แห่งชาต ิ(NRIIS) ระหวา่ง พ.ศ. 2553-2564 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณในภาพรวมครอบคลุมงานวจิยั
ใน 5 สาขา ไดแ้ก่สาขาการศกึษา การเกษตร อาหาร สงัคม และวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ 

จากการศกึษาพบโครงการวจิยัทัง้สิ้น 33,826 โครงการ นักวจิยัจ านวน 98,170  คน (ยงัไม่หกั
การนับซ ้า) และงบประมาณงานวจิยัเท่ากบั 25,391.9 ล้านบาท แนวโน้มโครงการวจิยัหลงัจาก พ.ศ. 
2561 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเนื่ องจากโครงสร้างหน่วยงานที่รบัผิดชอบงานวจิ ัยภายใต้สงักัด
กระทรวงใหม่ และการปรบัเปลีย่นนโยบายด้านงานวจิยัของประเทศ ดงันัน้การศกึษาข้อมลูเชงิปรมิาณจงึ
ก าหนดให้อยูร่ะหว่าง พ.ศ. 2553-2561 ท าให้เหลอืโครงการวจิยัเพยีง 31,509 โครงการ นักวจิยัจ านวน 
89,332 คน (ยงัไม่หกัการนบัซ ้า) และงบประมาณวจิยั 22,401.0 ลา้นบาท งบป ร ะม าณ วิจ ัย เฉ ลี่ ย ต่ อ
โครงการวจิยัเท่ากบั 7.1 แสนบาท 

นกัวจิยับางคนมกีารท าวจิยัหลายโครงการ เมื่อพจิารณาเฉพาะตวันักวจิยั (หกัการนบัซ ้า) พบว่า
เหลอืนักวจิยัเพยีง 39,777 คน งบประมาณวจิยัต่อนักวจิยั 1 คน (หกัการนบัซ ้า) เพิม่จาก 2.5 แสนบาท
เป็น 5.6 แสนบาท นอกจากนี้นกัวจิยับางคนมรีายชื่อปรากฏในหลายสาขา เนื่องจากงานวจิยับางโครงการ
มกีารบูรณาการในลกัษณะสหวทิยาการ เป็นงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญในหลายด้าน หรอืโครงการมี
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ความเกีย่วพนักนัไม่สามารถแบ่งแยกสาขาไดช้ดัเจน ดงันัน้เมื่อน านกัวจิยัมารวมกนัอกีครัง้และหกัความ
ซ ้าซ้อนลงจะเหลอืนักวจิยัเพยีง 31,053 คน เท่านัน้ งบประมาณวจิยัต่อนักวจิยั 1 คน (หกัการนบัซ ้าทุก
สาขา) เท่ากบั 7.2 แสนบาท 
 ผลกำรวิเครำะหข้์อมลูโครงกำรวิจยัสำขำกำรศึกษำ 

โครงการวจิยัสาขาการศกึษามจี านวนทัง้สิ้น 2,291 โครงการ ด าเนินโครงการโดยนักวจิยัรวม 
5,389 คน งบประมาณวจิยัที่ได้รบัการจดัสรรเท่ากบั 1,471.8 ล้านบาท จ านวนโครงการวจิยัสาขานี้ไม่
ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง งบประมาณวจิยัเฉลี่ยปีละ 163.5 ล้านบาท งบประมาณวจิยัต่อนักวจิยั 1 คน 
เท่ากบั 2.7 แสนบาท หลงัจากหกัการนับซ ้าเหลอืนักวจิยั 4,648 คน ท าให้งบประมาณวจิยัในสาขานี้เพิม่
เป็น 3.2 แสนบาท/ คน 

หน่วยงานหลกัเจ้าของโครงการวจิยัสาขาการศกึษามีจ านวน 27 หน่วยงาน หน่วยงานที่ได้รบั
งบประมาณจดัสรรมากทีสุ่ดไดแ้ก่ กระทรวงศกึษาธกิาร (520.5 ลา้นบาท) รองลงมาเป็นมหาวทิยาลยัราช
ภฏั มหาวทิยาลยัของรฐั มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบัน
ส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) 

หน่วยงานตน้สงักดัหลกัของนกัวจิยัมจี านวน 26 หน่วยงาน หน่วยงานทีไ่ดร้บังบประมาณจดัสรร
มากที่สุดได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ รองลงมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ  มหาวิทยาลัยของรัฐ 
มหาวทิยาลัยวจิ ัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวทิยาลัยเอกชนและกระทรวง
สาธารณสุข มหาวทิยาลยัราชภฏัและมหาวทิยาลยัของรฐัมจี านวนโครงการวจิยัและนกัวจิยัมากทีสุ่ด 

นักวจิ ัยจ านวน 4,648 คน (หลังหักการนับซ ้า) มีเพียงนักวจิ ัย 1,369 คน (ร้อยละ 29.5) ที่มี
ต าแหน่งวชิาการ (ผศ., ผศ.ดร., รศ., รศ.ดร., ศ., ศ.ดร.) นกัวจิยัที่มตี าแหน่ง “ศ” และ “ศ.ดร.” มเีพยีง 34 
คนเท่านัน้ นกัวจิยัทีม่กีารด าเนินโครงการวจิยัต่อเนื่องมจี านวนทัง้สิน้ 1,204 คน 
 ผลกำรวิเครำะหข้์อมลูโครงกำรวิจยัสำขำกำรเกษตร 
 โครงการวจิยัสาขาการเกษตรมจี านวนทัง้สิ้น 14,965 โครงการ ด าเนินงานโดยนักวจิยั 44,064 
คน งบประมาณวจิยัที่ได้รบัการจดัสรรเท่ากบั 10,334.7 ล้านบาท งบประมาณวจิยัสาขาการเกษตรมี
จ านวนสงูกวา่สาขาอื่น ค่าเฉลีย่ปีละ 1,148.3 ลา้นบาท งบประมาณวจิยัต่อนกัวจิยั 1 คน เท่ากบั 2.3 แสน
บาท หลงัจากหกัการนบัซ ้าเหลอืนกัวจิยั 14,413 คน ท าใหง้บประมาณวจิยัเพิม่เป็น 7.2 แสนบาท/ คน 
 หน่วยงานหลกัเจ้าของโครงการวจิยัสาขาการเกษตรมจี านวน 38 หน่วยงาน หน่วยงานที่ได้รบั
งบประมาณจดัสรรมากที่สุดได้แก่ มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ (3,160.3 ล้านบาท) กระทรวงเกษตรและ 
มหาวทิยาลัยของรฐั มหาวทิยาลัยเอกชน มหาวทิยาลยัราชภัฏ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู 
 หน่วยงานต้นสงักดัหลักของนักวจิยัสาขาการศกึษามจี านวน 32 หน่วยงาน หน่วยงานที่ได้รบั
งบประมาณจดัสรรมากทีสุ่ดได้แก่ มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหาวทิยาลยั
ของรฐั มหาวทิยาลยัเอกชน มหาวทิยาลยัราชภฏั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล สถาบนัวจิยัและ
พฒันาพื้นที่สงู โดย มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหาวทิยาลยัของรฐั มี
จ านวนโครงการวจิยัและนกัวจิยัมากทีสุ่ด 
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นกัวจิยัจ านวน 14,413 คน (หลงัหกัการนบัซ ้า) มเีพยีง 4,072 คน (รอ้ยละ 28.3) ทีม่ตี าแหน่งทาง
วชิาการ นกัวจิยัทีม่ตี าแหน่ง “ศ” และ “ศ.ดร.” มเีพยีง 174 คนเท่านัน้ นกัวจิยัทีม่กีารด าเนินโครงการวจิยั
ต่อเนื่องมจี านวนทัง้สิน้ 7,682 คน 

ผลกำรวิเครำะหข้์อมลูโครงกำรวิจยัสำขำอำหำร 
 โครงการวจิยัสาขาอาหารมจี านวนทัง้สิ้น 2,191 โครงการ จ านวนนักวจิยั 6,493 คน งบประมาณ
วจิยัทีไ่ดร้บัการจดัสรรท่ากบั 1,694.7 ล้านบาท ค่าเฉลีย่ปีละ 188.3 ล้านบาท งบประมาณวจิยัต่อนกัวจิยั 
1 คน เท่ากบั 2.6 แสนบาท หลงัจากหกัการนบัซ ้าเหลอืนกัวจิยั 3,753 คน ท าใหง้บประมาณวจิยัเพิม่เป็น 
4.5 แสนบาท/ คน 
 หน่วยงานหลกัเจ้าของโครงการวจิยัสาขาอาหารมีจ านวน 29 หน่วยงาน หน่วยงานที่ได้รบั
งบประมาณจัดสรรมากที่สุดได้แก่ มหาวิทยาลัยวิจ ัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยของรัฐ สถาบันวิจ ัย
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย มหาวทิยาลยัราชภฏั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตรว์จิยัและนวตักรรม (สกสว.) สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข 
(สวรส.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หน่วยงานต้นสงักัดหลกัของนักวจิยัสาขาอาหารมีจ านวน 28 หน่วยงาน หน่วยงานที่ได้รบั
งบประมาณจดัสรรมากที่สุดได้แก่ มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ มหาวทิยาลยัของรฐั มหาวทิยาลยัราชภฏั 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ
(สวทช.) โดย มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ มหาวทิยาลยัของรฐั มหาวทิยาลยัราชภฏั และ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล มจี านวนโครงการวจิยัและนกัวจิยัมากทีสุ่ด 

นกัวจิยัจ านวน 3,753 คน (หลงัหกัการนบัซ ้า) มเีพยีง 1,342 คน (ร้อยละ 35.8) ทีม่ตี าแหน่งทาง
วชิาการ นักวจิยัที่มตี าแหน่ง “ศ” และ “ศ.ดร.” มเีพยีง 36 คนเท่านัน้ นักวจิยัที่มกีารด าเนินโครงการวจิยั
ต่อเนื่องมจี านวนทัง้สิน้ 1,243 คน 

ผลกำรวิเครำะหข้์อมลูโครงกำรวิจยัสำขำสงัคม 
 โครงการวจิยัสาขาสงัคมมทีัง้สิน้ 7,295 โครงการ ด าเนินการโดยนกัวจิยั 17,989 คน งบประมาณ
วจิยัที่ไดร้บัการจดัสรรท่ากบั 4,906.1 ล้านบาท เฉลีย่ปีละ 545.1 ลา้นบาท งบประมาณต่อนักวจิยั 1 คน 
เท่ากบั 2.7 แสนบาท หลงัจากหกัการนับซ ้าเหลอืนกัวจิยั 10,301 คน ท าให้งบประมาณวจิยัเพิม่เป็น 4.8 
แสนบาท/ คน 
 หน่วยงานหลักเจ้าของโครงการวจิ ัยสาขาสังคมมีจ านวน 46 หน่วยงาน หน่วยงานที่ได้ร ับ
งบประมาณจดัสรรมากที่สุดได้แก่ มหาวทิยาลยัราชภฏั มหาวทิยาลยัของรฐั มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์มหาวทิยาลยัเอกชน ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิและกระทรวงการคลงั  
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 หน่วยงานต้นสงักัดหลกัของนักวจิ ัยสาขาสังคมมีจ านวน 45 หน่วยงาน หน่วยงานที่ได้ร ับ
งบประมาณจดัสรรมากที่สุดได้แก่ มหาวทิยาลยัราชภฏั มหาวทิยาลยัของรฐั  มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย์ มหาวิทยาลัยเอกชน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และ กระทรวงการคลัง โดย 
มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ มหาวทิยาลยัของรฐั มหาวทิยาลยัราชภฏั และ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคล มจี านวนโครงการวจิยัและนกัวจิยัมากทีสุ่ด 

นกัวจิยัจ านวน 10,301 คน (หลงัหกัการนบัซ ้า) มเีพยีง 2,938 คน (รอ้ยละ 28.5) ทีม่ตี าแหน่งทาง
วชิาการ นักวจิยัที่มตี าแหน่ง “ศ” และ “ศ.ดร.” มเีพยีง 74 คนเท่านัน้ นักวจิยัที่มกีารด าเนินโครงการวจิยั
ต่อเนื่องมจี านวนทัง้สิน้ 3,591 คน 

ผลกำรวิเครำะหข้์อมลูโครงกำรวิจยัสำขำวิทยำศำสตรก์ำรแพทย ์
โครงการวจิยัสาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์ มีจ านวนทัง้สิ้น 4,767 โครงการ จ านวนนักวจิ ัย 

15,387 คน งบประมาณวจิยัทีไ่ดร้บัการจดัสรรเท่ากบั 3,993.9 ลา้นบาท นกัวจิยัสาขานี้เมื่อหกัการนับซ ้า
เหลอื 6,662 คน ท าใหง้บประมาณวจิยัต่อนกัวจิยั 1 คนเพิม่จาก 2.6 แสนบาทเป็น 6.0 แสนบาท 
 หน่วยงานหลักเจ้าของโครงการวิจยัสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีจ านวน 29 หน่วยงาน 
หน่วยงานที่ได้รบังบประมาณจดัสรรมากที่สุดได้แก่ มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 
มหาวทิยาลยัของรฐั สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) มหาวทิยาลยัราชภฏั สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ และ มหาวทิยาลยัเอกชน
 หน่วยงานตน้สงักดัหลกัของนกัวจิยัมจี านวน 28 หน่วยงาน หน่วยงานทีไ่ดร้บังบประมาณจดัสรร
มากทีสุ่ดไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิกระทรวงสาธารณสุข มหาวทิยาลยัของรฐั มหาวทิยาลยัราชภฏั 
สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
มหาวทิยาลัยเอกชน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลโดย มหาวทิยาลัยวจิ ัยแห่งชาติ กระทรวง
สาธารณสุข มหาวทิยาลยัของรฐั มหาวทิยาลยัราชภัฏ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่ง
ประเทศไทยและ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล มจี านวนโครงการวจิยัและนกัวจิยัมากทีสุ่ด 

นักวจิยัสาขาวทิยาศาสตร์การแพทย ์เมื่อหกัการนับซ ้าเหลอืเพยีง 6,662 คน มเีพียง 2,221 คน 
(รอ้ยละ 33.3) เท่านัน้ที่มตี าแหน่งทางวชิาการ ต าแหน่ง “ศ” และ “ศ.ดร.” มถีึง 236 คน นักวจิยัที่มกีาร
ด าเนินโครงการวจิยัต่อเนื่องมจี านวนทัง้สิน้ 2,891คน 

 ดชันีงานวจิยัสาขาการศกึษา เกษตร อาหาร สงัคม และวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์สามารถสรุปได้
ดงันี้ (ตารางที ่4.1) 
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ตำรำงท่ี 4.1 ดชันีงำนวิจยัสำขำกำรศึกษำ เกษตร อำหำร สงัคม และวิทยำศำสตรก์ำรแพทย์ พ.ศ. 
2553-2561 

ล ำ
ดบั 

รำยกำร หน่วย กำรศึกษำ เกษตร อำหำร สงัคม วิทยำศำสตร ์
กำรแพทย ์

ทกุ
โครงกำร 

1 จ านวนงานวจิยั โครงการ 2,291 14,965 2,191 7,295 4,767 31,509 
2 นกัวจิยั(รวมการนบัซ ้า) คน 5,389 44,064 6,493 17,989 15,387 89,322 
3 นกัวจิยั(หกัการนบัซ ้า) คน 4,648 14,413 3,753 10,301 6,662 39,777 
4 งบประมาณวจิยั ลา้นบาท 1,471.8 10,334.7 1,694.7 4,906.1 3,993.9 22,401.0 
5 ค่าเฉลี่ยโครงการวจิยัต่อปี โครงการ 255 1,663 243 811 530 3,501 
6 ค่าเฉลี่ยงบประมาณวจิยั

ต่อปี 
ลา้นบาท 163.5 1,148.3 188.3 545.1 443.8 2,489.0 

7 งบประมาณวจิยัต่อ
โครงการวจิยั 

แสน
บาท 

6.4 6.9 7.7 6.7 8.4 7.1 

8 งบวจิยัต่อนกัวจิยั1คน 
(รวมการนบัซ ้า) 

แสน
บาท 

2.7 2.3 2.6 2.7 2.6 2.5 

9 งบวจิยัต่อนกัวจิยั1คน 
(หกัการนบัซ ้า) 

แสน
บาท 

3.2 7.2 4.5 4.8 6.0 5.6 

10 นกัวจิยัที่มตี าแหน่ง
วชิาการ 

คน 1,369 4,072 1,342 2,938 2,221 11,942 

11 นกัวจิยัที่มตี าแหน่ง
วชิาการ 

รอ้ยละ 29.5% 28.3% 35.8% 28.5% 33.3% 30.0% 

 ศ.ดร. คน 31 163 32 61 165 452 
 ศ. คน 3 11 4 13 71 102 
 รศ.ดร. คน 341 1,151 367 626 710 3,195 
 รศ. คน 96 205 55 190 156 702 
 ผศ.ดร. คน 592 1,868 654 1,271 887 5,272 
 ผศ. คน 306 674 230 777 232 2,219 
ดร.(ไม่มตี าแหน่งวชิาการ) คน 972 2,600 744 2,374 1,093 7,783 

12 นกัวจิยัที่ท างานต่อเน่ือง คน 1,204 7,682 1,243 3,591 2,891 16,611 
13 นกัวจิยัที่ท างานต่อเน่ือง รอ้ยละ 25.9% 53.3% 33.1% 34.9% 43.4% 41.8% 

ที่มา: วิเคราะห์ข้อมูลจากระบบขอ้มูลสารสนเทศวจิัยและนวตักรรมแห่งชาติ  (NRIIS) และท าเนียบผูด้ ารงต าแหน่งทาง
วชิาการแห่งชาต ิส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

  



การประเมนิผลผลติและผลลพัธ์งานวจิยัดา้นการศกึษา เกษตรและอาหาร 

 

132 

รำงวลัท่ีนักวิจยัได้รบั 

 รางวลันักวจิยัดเีด่นแห่งชาตเิป็นรางวลัทีส่ านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติมอบให้กบันกัวจิยั
เพื่อเชดิชเูกยีรตนิกัวจิยัทีม่ผีลงานวจิยัดเีด่น เป็นผูท้ ี่ไดร้บัการยอมรบัและยกยอ่งในสาขาวชิาการทีม่คีวาม
เชี่ยวชาญ นักวจิยัที่ท าวจิยัใน 5 สาขาที่ท าการศกึษาจ านวน 31,053 คน มนีักวจิยัทีไ่ด้รบัรางวลันักวจิยั
ดเีด่นแห่งชาต ิจ านวน 84 คน 

 นกัวจิยัดเีด่นแห่งชาตสิ่วนใหญ่เป็นผูม้ตี าแหน่งวชิาการในระดบัศาสตราจารย ์(ศ. และ 
ศ.ดร.) และรองศาสตราจารย ์(รศ. และ รศ.ดร.) 

 นักวจิยัที่ได้รบัรางวลัส่วนใหญ่เป็นผู้ท าวจิยัในสาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์ (ร้อยละ 
48.8) รองลงมาเป็นสาขาการเกษตร และสาขาสงัคม  

 สาขาทีไ่ด้รบัรางวลัมากทีสุ่ดคอืสาขา วทิยาศาสตรก์ารแพทย ์(รอ้ยละ 27.4) รองลงมา
เป็นสาขา เกษตรศาสตรแ์ละชวีวทิยา วทิยาศาสตรเ์คมแีละเภสชั ปรชัญา นิตศิาสตร ์วศิวกรรมศาสตรแ์ละ
อุตสาหกรรมวจิยั เทคโนโลยสีารสนเทศและนิเทศศาสตร ์และ เศรษฐศาสตร ์ 

 มหาวทิยาลยัต้นสงักดัของนักวจิยั ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ร้อยละ 40.5) 
รองล งมาเป็ น มห าวิทยาลัยมหิดล  มหาวิท ย าลัย เชีย งให ม่  มห าวิท ยาลัย เกษ ตรศาสต ร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 

 ผู้ที่ได้รบัรางวลัเกือบทัง้หมดเป็นนักวจิยัจากมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิเป็นนักวจิยั 
(รอ้ยละ 96.4) ทีเ่หลอืเป็นนกัวจิยัจากมหาวทิยาลยัของรฐั และมหาวทิยาลยัเอกชน 

4.2 สรปุผลกำรวิเครำะห์ขอ้มลูวิทยำนิพนธ์ 
 การวเิคราะหข์อ้มลูวทิยานิพนธใ์น 5 สาขาหลกั ประกอบดว้ยสาขาการศกึษา การเกษตร อาหาร 
สงัคม และวทิยาศาสตร์การแพทย์ ตัง้แต่ พ.ศ. 2553-2564 มทีัง้สิ้น 64,261 รายการ/ คน ผลการศกึษา
พบวา่วทิยานิพนธ์ในสาขาการศกึษาและสงัคมมแีนวโน้มลดลงอยา่งต่อเนื่อง วทิยานิพนธส์าขาอาหารและ
สาขาวทิยาศาสตร์การแพทยม์จี านวนไม่มากนักแต่จ านวนค่อนขา้งคงทีเ่มื่อเทยีบกบัวทิยานิพนธส์าขาอื่น 
ตัง้แต่ พ.ศ. 2562 วทิยานิพนธท์ัง้ 5 สาขา มจี านวนลดลงอยา่งต่อเนื่อง 

สาขาที่มีจ านวนวทิยานิพนธ์สูงสุดคือ สาขาการศึกษาจ านวน 33,637 รายการ (ร้อยละ 52.3) 
รองลงมาเป็นวทิยานิพนธส์าขาสงัคม สาขาเกษตร สาขาอาหาร และสาขาวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ 
 กลุ่มมหาวทิยาลยัที่มจี านวนวทิยานิพนธ์สาขาการศกึษามากที่สุดคอืมหาวทิยาลยัของรฐั จ านวน 
12,974 รายการ รองลงมาเป็น มหาวทิยาลยัราชภฏั มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเอกชน และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  มหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าของวิทยานิพนธ์มีจ านวน 93 แห่ง โดย
มหาวทิยาลยัที่มีผลงานมากที่สุดได้แก่ มหาวทิยาลยับูรพา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
 วทิยานิพนธ์สาขาการเกษตรมีจ านวนทัง้สิ้น  7,215 รายการ กลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีจ านวน
วทิยานิพนธ์มากที่สุดคอืมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ จ านวน 4,406 รายการ รองลงมาเป็นมหาวทิยาลยั
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ของรฐั มหาวทิยาลยัราชภฏั มหาวทิยาลยัเอกชน และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ตามล าดบั 
มหาวทิยาลยัที่เป็นเจ้าของวทิยานิพนธ์มีจ านวน 78 แห่ง โดยมหาวทิยาลยัที่มีผลงานมากที่สุดได้แก่ 
มห าวิท ยาลัย เกษ ตรศาสตร์  มห าวิท ยาลัย เชี ย ง ให ม่  มห าวิท ยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิร าช 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น มหาวทิยาลยัแม่โจ้ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และมหาวทิยาลยันเรศวร 
 วทิยานิพนธ์สาขาอาหารมจี านวนทัง้สิ้น 2,738 รายการ กลุ่มมหาวทิยาลยัที่มวีทิยานิพนธ์มาก
ทีสุ่ดคอืมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิจ านวน 1,345 รายการรองลงมาเป็นมหาวทิยาลยัของรฐั มหาวทิยาลยั
ราชภัฏ มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  มหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าของ
วทิยานิพนธ์มีจ านวน 84 แห่ง มหาวทิยาลยัที่มีผลงานมากที่สุดได้แก่ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร 
 วทิยานิพนธส์าขาสงัคมมจี านวน 18,297 รายการ กลุ่มมหาวทิยาลยัที่มจี านวนวทิยานิพนธม์าก
ที่สุดคือมหาวิทยาลัยวิจ ัยแห่งชาติ จ านวน 10,115 รายการ รองลงมาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจ านวน 2,461 รายการ มหาวทิยาลยัเอกชน และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
ตามล าดบั มหาวทิยาลยัที่เป็นเจา้ของวทิยานิพนธม์จี านวน 56 แห่ง โดยมหาวทิยาลยัทีม่ผีลงานมากทีสุ่ด
ไ ด้ แ ก่  ม ห าวิท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น  ม ห าวิท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ าส ต ร์  ม ห าวิท ย าลั ย เชี ย ง ให ม่ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
 วทิยานิพนธ์สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์มีจ านวนรวม 2,374 รายการ กลุ่มมหาวทิยาลยัที่มี
จ านวนวิทยานิพนธ์มากที่สุดคือมหาวิทยาลัยวิจ ัยแห่งชาติ รองลงมาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ 
มหาวทิยาลยัราชภฏั และมหาวทิยาลยัเอกชนจ านวน 76 แห่ง มหาวทิยาลยัที่เป็นเจ้าของวทิยานิพนธ์มี
จ านวน 27 มหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัยที่มีผลงานมากที่สุดได้แก่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช มหาวทิยาลยันเรศวร มหาวทิยาลยัมหดิล มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

4.3 สรปุผลกำรวิเครำะหข้์อมลูกำรน ำเสนอบทควำมวิชำกำร 
 การวเิคราะหข์อ้มูลการน าเสนอบทความวชิาการ สาขาการศกึษา การเกษตร อาหาร สงัคม และ
วทิยาศาสตรก์ารแพทย ์มจี านวนทัง้สิน้ 106,204 บทความ จ านวนผูเ้ขยีนบทความ 246,027 คน สาขาที่มี
การน าเสนอบทความมากที่สุดคอืสาขาการศกึษาจ านวน 37,786 บทความ (รอ้ยละ 35.6) รองลงมาเป็น
สาขาสงัคม สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์ สาขาการเกษตร และสาขาอาหาร จ านวนผู้เขยีนบทความ
วชิาการรวม 246,027 คน สาขาที่มผีู้เขยีนบทความมากที่สุดคอืสาขาการศกึษาจ านวน 82,004 คน (รอ้ย
ละ 33.3) รองลงมาเป็นสาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์ สาขาสังคม สาขาการเกษตร และสาขาอาหาร 
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ตามล าดบั จ านวนผู้เขยีนบทความวชิาการมตีัง้แต่ 1 คนถึง 17 คน ต่อบทความ จ านวนผู้เขยีนเฉลี่ย 2.3 
ต่อ 1 บทความ 
 จ านวนบทความ 106,204 บทความ ถูกน าไปตพีมิพใ์นวารสารต่างๆ จ านวน 899 วารสาร เมื่อน า
วารสารดงักล่าวมาจดักลุ่มคุณภาพวารสารวชิาการไทย สามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลกั โดยกลุ่มที ่4 (N/A) 
หมายถงึวารสารทีศ่นูยด์ชันีการอา้งองิวารสารไทยไม่ไดร้ะบุระดบัคุณภาพวารสาร  

 วำรสำรท่ีผ่ำนกำรรบัรองคุณภำพ (TCI) มีจ ำนวน 241 วำรสำร (ร้อยละ 26.8) 
วารสารส่วนใหญ่จ านวน 455 วารสาร (ร้อยละ 50.6) เป็นวารสารที่อยู่ระหวา่งการปรบัปรุงคุณภาพ (TCI 
2) และ วารสารทีไ่ม่ผ่านการรบัรองคุณภาพ (TCI3) มเีพยีง 79 วารสาร (รอ้ยละ 8.8) 

 บทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรท่ีผ่ำนกำรรบัรองคุณภำพของ (TCI 1) มี
จ ำนวน 36,102 บทควำม (ร้อยละ 34.0) บทความส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 49.9) ตพีมิพใ์นวารสารทีม่คีุณภาพ
ระดบั TCI 2 และบทความทีต่พีมิพใ์นวารสารในระดบั TCI 3 มเีพยีงรอ้ยละ 5.8 

 จ ำนวนผู้เขียนบทควำมวิชำกำร (ยงัไม่หกักำรนับซ  ำ) ท่ีน ำเสนอบทควำมใน
วำรสำรท่ีผ่ำนกำรรบัรองคุณภำพ (ระดบั TCI 1) มีจ ำนวน 92,697 คน (ร้อยละ 37.7) แต่ผู้เขยีน
บทความส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 47.7) ตพีมิพใ์นวารสารที่อยูร่ะหวา่งการปรบัปรุงคุณภาพ (TCI 2) และผูเ้ขยีน
บทความทีต่พีมิพใ์นระดบั TCI 3 มเีพยีงรอ้ยละ 4.8 
 บทควำมวิชำกำรสำขำกำรศึกษำมจี านวนทัง้สิ้น 13,097 บทความ จากผู้เขยีน 37,786 คน 
เมื่อหกัการนับซ ้าคงเหลอืเพยีง 31,293 คน เป็นผู้ทีน่ าเสนอผลงานเพยีงครัง้เดยีวในระยะเวลา 12 ปี ถึง 
27,530 คน(ร้อยละ 72.9) ผูเ้ขยีนที่มบีทความ 2-5 บทความ มจี านวน 8,870 คน (รอ้ยละ 23.5) ผูเ้ขยีนที่
มกีารน าเสนอผลงานต่อเนื่องมากกวา่10 บทความมเีพยีง 230 คน (รอ้ยละ0.6) 
 จ านวนบทความสาขาการศกึษาจ าแนกตามสงักดัหลกัของผู้เขยีนบทความได ้64 กลุ่มหน่วยงาน
หลกั หน่วยงานทีม่ผีูเ้ขยีนบทความมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัของรฐั (รอ้ยละ 33) มหาวทิยาลยัราชภฏั 
มหาวทิยาลยัวิจยัแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเอกชน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ  และ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  
 หน่วยงานทีม่บีทความคุณภาพสงู (TCI 1) ไดแ้ก่ บทความจากกระทรวงสาธารณสุข โดยรอ้ยละ 
51 ของบทความที่ผลิตและเผยแพร่จดัอยู่ในกลุ่มบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพ (TCI 1) 
รองลงมาเป็น มหาวิทยาลัยวจิ ัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวทิยาลัยของรัฐ 
มหาวทิยาลยัเอกชน มหาวทิยาลยัราชภฏั และกระทรวงศกึษาธกิาร  
 บทควำมวิชำกำรสำขำกำรเกษตรมจี านวนทัง้สิน้ 9,384 บทความ จากผูเ้ขยีน 25,792 คน เมื่อ
หกัการนับซ ้าคงเหลอืเพยีง 7,727 คน โดยเป็นผู้ที่น าเสนอผลงานเพยีงครัง้เดยีว ถึง 6,620 คน (ร้อยละ
70.5) ผู้น าเสนอผลงานต่อเนื่องมากกว่า10 บทความมเีพยีง 151 คน(ร้อยละ1.0) จ านวนบทความสาขา
การเกษตรจ าแนกตามสงักดัหลกัของผู้เขยีนบทความได้ 48 กลุ่มหน่วยงานหลกั หน่วยงานที่มผีู้เขยีน
บทความมากที่สุด ได้แก่ มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ3,405 บทความ (ร้อยละ 36) มหาวทิยาลยัของรฐั 



รายงานฉบบัสมบูรณ์  

 

135 

 

มหาวทิยาลยัราชภฏั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล มหาวทิยาลยัเอกชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และกระทรวงสาธารณสุข  
 เมื่อน าบทความดงักล่าวมาจ าแนกตามหน่วยงานและระดบัคุณภาพวารสาร พบวา่ หน่วยงานที่มี
บทความคุณภาพสูง (TCI 1) ได้แก่ บทความจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยร้อยละ 63 ของ
บทความเผยแพร่ตพีมิพ์ในวารสารทีม่คีุณภาพ (TCI 1) รองลงมาเป็น มหาวทิยาลยัของรฐั มหาวทิยาลยั
วจิยัแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข มหาวทิยาลัยเอกชน  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ
มหาวทิยาลยัราชภฏั ตามล าดบั  
 บทควำมวิชำกำรสำขำอำหำรมจี านวนทัง้สิน้ 5,142 บทความ จากผู้เขยีนจ านวน 13,134 คน 
เมื่อหกัการนับซ ้าคงเหลอืเพยีง 4,589 คน โดยเป็นผู้ที่น าเสนอผลงานเพยีงครัง้เดยีว 4,202 คน (รอ้ยละ
81.7) ผูท้ีม่กีารน าเสนอผลงานต่อเนื่องระหวา่ง 11-20 บทความมเีพยีง 13 คน (รอ้ยละ0.3) 
 จ านวนบทความสาขาอาหารจ าแนกตามสงักดัหลกัของผูเ้ขยีนบทความได ้40 กลุ่มหน่วยงานหลกั 
หน่วยงานที่มผีู้เขยีนบทความมากที่สุด ได้แก่ มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ1,434 บทความ (ร้อยละ 18) 
มหาวทิยาลยัของรฐั กระทรวงสาธารณสุข มหาวทิยาลยัเอกชน มหาวทิยาลยัราชภฏั มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล และ มหาวทิยาลยัต่างประเทศ หน่วยงานที่มบีทความคุณภาพสูง (TCI 1) ได้แก่ 
บทความจากผู้เขยีนของมหาวทิยาลยัต่างประเทศ โดยร้อยละ 71 ของบทความเผยแพร่ในในวารสารที่มี
คุณภาพ (TCI 1) รองลงมาเป็น มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิกระทรวงสาธารณสุข มหาวทิยาลยัของรฐั 
มหาวทิยาลยัเอกชน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล และมหาวทิยาลยัราชภฏั ตามล าดบั 
 บทควำมวิชำกำรสำขำสงัคมมจี านวนทัง้สิน้ 30,992 บทความ จากผูเ้ขยีน 62,119 คน จ านวน
ผูเ้ขยีนหลงัจากหกัการนบัซ ้าคงเหลอืเพยีง 24,141 คน จาก 30,992 คน โดยเป็นผู้ทีน่ าเสนอผลงานเพยีง
ครัง้เดยีว 20,459 คน (ร้อยละ66.0) ซึ่งต ่ากว่าสาขาอื่น ผู้ที่มีการน าเสนอผลงานต่อเนื่องระหว่าง 11-20 
บทความมี 491 คน(ร้อยละ1.6) ผู้มผีลงานตีพมิพ์สูงมากมจี านวน 147 คน  (ร้อยละ0.5) เมื่อพิจารณา
สดัส่วนของผูท้ ีม่ผีลงานมากกวา่ 1 บทความ พบวา่สาขาสงัคมมผีูเ้ขยีนต่อเนื่องสงูกวา่สาขาอื่น 
 จ านวนบทความจ าแนกตามสังกัดหลักของผู้เขียนบทความได้ 102 กลุ่มหน่วยงานหลัก 
หน่วยงานที่มผีู้เขยีนบทความมากที่สุดได้แก่ มหาวทิยาลยัของรฐั จ านวน 8,135บทความ (ร้อยละ 26) 
มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเอกชน มหาวทิยาลยัราชภฏั กระทรวงสาธารณสุข  มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล และบรษิทัจ ากดั  
 หน่วยงานทีม่บีทความคุณภาพสงู (TCI 1) ไดแ้ก่ บทความจากกระทรวงสาธารณสุข โดยรอ้ยละ 
45 ของบทความเผยแพร่ในวารสารที่มีคุณภาพ (TCI 1) รองลงมาเป็น บรษิัทจ ากดั มหาวทิยาลยัวจิยั
แห่งชาต ิมหาวทิยาลยัของรฐั  มหาวทิยาลยัเอกชน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล และมหาวทิยาลยั
ราชภฏั 
 บทควำมวิชำกำรสำขำวิทยำศำสตรก์ำรแพทย์มจี านวนทัง้สิ้น 22,900 บทความ จากผู้เขยีน 
62,978 คน จ านวนผู้เขยีนหลงัจากหกัการนับซ ้าคงเหลือผู้เขยีนบทความเพยีง 18,356 คน ผู้เขยีนที่มี



การประเมนิผลผลติและผลลพัธ์งานวจิยัดา้นการศกึษา เกษตรและอาหาร 

 

136 

ผลงานเพยีงครัง้เดยีว 15,515 คน (รอ้ยละ67.8) ผูท้ ีม่กีารน าเสนอผลงานต่อเนื่องระหวา่ง 11-20 บทความ
ม ี117 คน(รอ้ยละ0.5) ผู้มผีลงานตพีมิพส์งูมากมีเพยีง 28 คน  (ร้อยละ0.1) สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์
มผีูท้ ีม่ผีลงานตพีมิพต่์อเนื่องสงูเช่นเดยีวกบัสาขาสงัคม 
 จ านวนบทความสาขาวทิยาศาสตร์การแพทย ์จ าแนกตามสงักดัหลกัของผู้เขยีนบทความได้ 52
กลุ่มหน่วยงานหลกั หน่วยงานทีม่ผีู้เขยีนบทความมากที่สุด ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข  จ านวน 8,108 
บทความ (ร้อยละ 35) มหาวิทยาลัยวิจ ัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยของรฐั มหาวิทยาลัยเอกชน และ 
มหาวทิยาลยัราชภฏั กระทรวงกลาโหมและ กรุงเทพมหานครม ี
 เมื่อน าบทความดงักล่าวมาจ าแนกตามหน่วยงานและระดบัคุณภาพวารสาร พบวา่ หน่วยงานที่มี
บทความคุณภาพสงู (TCI 1) ไดแ้ก่ บทความจาก กระทรวงกลาโหม โดยรอ้ยละ 88 ของบทความ ตพีมิพ์
ในวารสารที่มีคุณภาพ (TCI 1) รองลงมาเป็น  มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยวิจ ัยแห่ งชาต ิ
มหาวทิยาลยัของรฐั กระทรวงสาธารณสุข มหาวทิยาลยัราชภฏั และ กรุงเทพมหานคร 

4.4 สรปุผลกำรวิเครำะหเ์ชิงคณุภำพ 

 ประโยชน์ของงำนวิจยั 
 การวเิคราะห์ประโยชน์ของงานวจิยัใช้ขอ้มูลเฉพาะงานวจิยัจากระบบขอ้มูลสารสนเทศวจิยัและ
นวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) ระหว่าง พ.ศ. 2553-2564 ครอบคลุมงานวิจ ัยเฉพาะสาขาการศึกษา 
การเกษตร และอาหาร การใช้ประโยชน์จากการวจิยัแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ประโยชน์ด้านวชิาการ ด้าน
สงัคมและชุมชน ดา้นเศรษฐกจิ-พาณิชย-์อุตสาหกรรม และดา้นนโยบาย ขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการศกึษาเป็น
งานวจิยั 20,992 โครงการ 

 งานวจิยัส่วนใหญ่จ านวน 16,128 โครงการ ถูกน าไปใชป้ระโยชน์ดา้นวชิาการเป็นหลกั 
(ร้อยละ 76.8) รองลงมาเป็นการใช้ประโยชน์ด้านสังคมและชุมชน การใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ-
พาณิชย-์อุตสาหกรรม และการใชป้ระโยชน์ดา้นนโยบาย  

 การใช้ประโยชน์ด้านสงัคมและชุมชนของงานวจิยัทัง้ 3 สาขา มีสดัส่วนใกล้เคยีงกนั
งานวจิยัสาขาอาหารถูกน าไปใช้เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกจิ-พาณิชย-์อุตสาหกรรม สงูกวา่งานวจิยัสาขา
การศกึษาและเกษตร งานวจิยัสาขาการศกึษาถูกน าไปใชเ้พื่อประโยชน์เชงินโยบายสงูกวา่อกีสองสาขา 
 กำรกระจกุตวัของงำนวิจยั 
 การกระจุกตวัของงานวจิยัในเชงิพื้นที่จะเน้นงานวจิยัในระดบัจงัหวดัเป็นหลกั การศึกษาการ
กระจุกตวัของงานวจิยัใช้ข้อมูลทัง้งานวจิยั วทิยานิพนธ์ และวารสาร จ านวนข้อมูลมีทัง้สิ้น 91,990 
รายการ ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นวทิยานิพนธ์ 43,551 รายการ (ร้อยละ 47.3) รองลงมาเป็นบทความทาง
วชิาการ และงานวจิยั เมื่อจ าแนกขอ้มูลตามสาขา ขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นงานวจิยัในสาขาการศกึษาจ านวน 
56,1000 รายการ (รอ้ยละ 61.0) รองลงมาเป็นสาขาการเกษตร และสาขาอาหาร 
 การกระจุกตวัของงานวจิยัในเชงิพื้นที่สาขาการศกึษาใช้ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษา 36,988 
รายการ การกระจายตวัของงานวจิยัอยูท่ ัว่ประเทศโดยเฉพาะเป็นการวจิยัจากกลุ่มโรงเรยีนและเขตพื้นที่
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การศกึษา งานวจิยัมกีารกระจุกตวัเชงิพื้นที่มากที่สุดอยู่ที่กรุงเทพมหานคร รองลงมาเป็นจงัหวดัชลบุร ี
ขอนแก่น เชยีงใหม่ เชยีงราย อุบลราชธานี สกลนคร อุดรธานี มหาสารคาม เป็นตน้ 
 การกระจุกตวัของงานวจิยัในเชงิพื้นที่สาขาการเกษตรใช้ขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเกษตร 16,077 
งานวจิยัสาขาการเกษตรส่วนใหญ่จะไม่ระบุพื้นทีเ่พราะเป็นการวจิยัในหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ หรอืภาระ
งานหลกัของหน่วยงาน เช่น กระทรวงเกษตร กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ
สถาบนัการศกึษา งานวจิยับางรายการเป็นการศกึษาในภาพรวม หรอืการใช้กลุ่มตวัอย่างที่ไม่ต้องระบุ
พื้นที่ ดงันัน้การกระจุกตวัของงานวจิยัจงึปรากฏว่า “ไม่ระบุ” เป็นหลกั แต่เมื่อตดัขอ้มูล “ไม่ระบุ” ออก
พบว่างานวิจ ัยอยู่ที่ จ ังหวัด เชียงใหม่มากที่สุด  รองลงมาเป็นนครราชสีมา พะเยา เชียงราย 
นครศรธีรรมราช กาญจนบุร ีเพชรบรูณ์ และกรุงเทพมหานคร 
 การกระจุกตวัของงานวจิยัในเชงิพื้นทีส่าขาอาหารใช้ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบังานด้านอาหาร 3,843 
รายการ การกระจุกตวัของงานวจิยัมลีกัษณะเช่นเดยีวกบัสาขาเกษตรคอืไม่ระบุพืน้ทีก่ารท าวจิยั ส่วนใหญ่
เป็นการท าวจิยัในภาพรวม หรอืเป็นการทดลองที่ไม่ต้องมสีถานที่ หรอืกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นบุคคล แต่เมื่อ
ตดัขอ้มลูทีไ่ม่ระบุออกพบว่างานวจิยักระจุกตวัทีก่รุงเทพมหานครมากทีสุ่ด รองลงมาเป็นจงัหวดัเชยีงใหม่ 
ปทุมธานี  สมุทรสาคร ชลบุร ีนนทบุร ีสมุทรสาคร สมุทรปราการ พษิณุโลก นครราชสมีา เป็นตน้ 
 ควำมชุกของหวัข้อวิจยั 

ความชุกของหวัข้อวจิยัในภาพรวมเป็นประเด็นการศึกษาที่นักวจิยั ผู้เขยีนวทิยานิพนธ์ หรือ
ผู้เขยีนบทความวชิาการนิยมน าใช้ประกอบกบัประเด็นหลกัหรือหวัข้อที่ท าการศึกษา หัวข้อวจิยัใน
ภาพรวมมกีารเปลี่ยนแปลงตามเวลา ขึน้อยู่กบักระแสความนิยม หรอืนโยบายของรัฐ โครงการใหญ่ใน
ระดบัประเทศ หรอืประเดน็ที่ได้รบัความนิยมในระดบันานาชาต ิการตัง้ชื่องานวจิยัมผีลท าให้งานวจิยัมี
ความน่าสนใจ ดงึดูดผูใ้หทุ้น มที ัง้การท าวจิยัตามหวัขอ้จรงิ หรอืเป็นเพยีงค าขยายเพื่อประกอบประเดน็
หลกัของงานวจิยัเท่านัน้ 
 ความชุกของประเดน็วจิยัในภาพรวมของงานวจิยัทัง้ 3 สาขที่ได้รบัความนิยสงู ได้แก่ การบูรณา
การ เศรษฐกจิพอเพยีง อย่างย ัง่ยนื นวตักรรม ศตวรรษที่ 21 ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่ หลกัธรรมาภบิาล ยคุ 4.0 ตวัอยา่งเช่น ประเทศไทย 4.0 เกษตร 4.0 มหาวทิยาลยั 4.0 
 ควำมชุกของของหวัข้อวิจยัสำขำกำรศึกษำ ได้จากการสกดัค าส าคญัที่พบในหวัขอ้งานวจิยั 
วทิยานิพนธ์ และบทความวชิาการ จ านวน 56,100 รายการ หัวข้องานวจิยัส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับ 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การจดัการเรยีนรู ้กจิกรรมการเรยีนรู้ การบรหิารการศกึษา การเรยีนการสอน 
ภาวะผู้น า ความพึงพอใจ การบริหารงานวชิาการ การพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การ
พฒันาบทเรยีน การมสี่วนร่วม การประกนัคุณภาพ การแกไ้ขปัญหา การฝึกอบรม การพฒันาทกัษะ 
 ควำมชุกของของหวัข้อวิจยัสำขำกำรเกษตรไดจ้ากขอ้มลูจ านวน 28,084 รายการ ผลติภณัฑ์
สาขาการเกษตรที่มีงานวจิยัมากที่สุดคือข้าว ผลิตภณัฑ์อื่นๆ ได้แก่ ปุ๋ย อาหาร ปลา ยางพารา มัน
ส าปะหลงั อ้อย สมุนไพร กุ้ง จุลนิทรยี ์เชื้อรา ผกั แมลง ขา้วโพด ปาล์มน ้ามนั เป็นต้น ประเด็นวจิยัที่
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เกีย่วกบักจิกรรมการด าเนินงานสาขาการเกษตร ไดแ้ก่ การผลติ การเจรญิเตบิโต การปลูก การวจิยัและ
พฒันา การใช้ประโยชน์ การประยุกต์ใช้ การเพิม่ผลผลติ การพฒันาผลติภณัฑ์ การปรบัปรุงพนัธ์ การ
เพาะเลีย้ง การอนุรกัษ์พนัธุกรรม 
 ควำมชุกของของหวัข้อวิจยัสำขำอำหำรได้จากขอ้มูลจ านวน 7,806 รายการ ประเดน็วจิยัที่
เกีย่วกบัผลติภณัฑ์อาหาร ได้แก่ อาหาร ขา้ว เครื่องดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์รา้นอาหาร ขา้วกลอ้ง ขนม 
อุตสาหกรรมอาหาร อาหารสุขภาพ อาหารสตัว ์น ้าตาล สารต้านอนุมูลอสิระ ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร ปลา 
สมุนไพร จุลนิทรยี ์การท่องเที่ยวเชงิอาหาร เป็นตน้ ประเดน็วจิยัทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินการกจิกรรมด้าน
อาหาร ได้แก่ การผลติ การพฒันาผลติภณัฑ์ พฤตกิรรมการบรโิภค การแปรรูป การประยุกต์ใช้ ภาวะ
โภชนาการ คุณค่าทางโภชนาการ ความมัน่คงทางอาหาร ทศันคต ิกระบวนการผลติ การยดือายกุารเกบ็
รกัษา ความพงึพอใจ การเกบ็รกัษา การอบแหง้ การพฒันากระบวนการผลติ การวจิยัและพฒันา เป็นตน้ 

4.5 ข้อค้นพบ ปั หำและแนวทำงกำรแก้ไข 

 จากการศกึษาข้อมูลงานวจิยัด้านการศึกษา การเกษตรและอาหารผ่านเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบั
งานวจิยัใน 3 รูปแบบ ได้แก่ โครงการวจิยั วทิยานิพนธ์ และบทความวจิยั / วชิาการ สามารถสรุปข้อ
คน้พบ ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขไดด้งันี้ 

 กำรแบ่งงำนวิจยัตำมสำขำ งานวจิยัส่วนใหญ่มคีวามเชื่อมโยงระหวา่งสาขา ท าใหก้าร
แบ่งงานวจิยัตามสาขาท าได้ยาก ในระยะแรกของการศกึษาการแบ่งสาขาเป็นไปตามขอ้มูลที่ได้รบัจาก
หน่วยงานเจา้ของระบบสารสนเทศหรอืฐานขอ้มลู หรอืการคน้คนืจากค าส าคญัของสาขาวจิยั แต่เมื่อมกีาร
น าขอ้มลูมาท าความสะอาดพบวา่งานวจิยัมลีกัษณะของการท างานในเชงิบรูณาการ การท างานขา้มสาขา 
เช่น งานวจิยัในสาขาเกษตร และอาหารจะไปปนอยู่กบัสาขาการศกึษาเกี่ยวกบัการเรยีนการสอน การ
สรา้งสื่อ บทเรยีน งานวจิยัดา้นเกษตรและอาหารมคีวามเกีย่วพนักนัสงูมาก และยงัเชื่อมต่อไปยงัสาขาอื่น
โดยเฉพาะสาขาด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วศิวกรรมศาสตร์ สาธารณะสุข รวมถึง
สิง่แวดลอ้ม 
 การจ าแนกสาขางานวจิยัในลกัษณะสาขาหลกัแบบดัง้เดมิอาจไม่ถูกต้องนักส าหรบัลกัษณะของ
งานวจิยัในปัจจุบนัที่มลีกัษณะสหวทิยาการ งานวจิยัที่ต้องการความร่วมมอืจากนักวจิยัที่มคีวามรู้ และ
ทกัษะที่แตกต่างกนั งานวจิยัที่เกดิจากศาสตร์ใหม่ๆ หรอืการวจิยัเฉพาะกลุ่ม (Niche Research) เพื่อให้
ไดง้านวจิยัทีส่มบรูณ์ ทนัสมยั สามารถแกไ้ขปัญหาสงัคม ชุมชน และตอบสนองการพฒันาประเทศ 

 ควำมเก่ียวพนักบับริบทหรือประเด็นทำงสงัคม ขอ้มูลที่ได้มีลกัษณะที่คล้ายกบั
ประเดน็เรื่องการแบ่งงานวจิยัตามสาขา ท าใหต้อ้งน าเนื้อหามาพจิารณาเพิม่เตมิ หรอือาจตอ้งใชค้ าแนะน า
ของผู้เชี่ยวชาญ เช่น งานวจิยัการศกึษาจะมปีระเดน็การตัง้ครรภ์ของนักเรยีน การถูกกลัน่แกล้งท าร้าย
ร่างกาย ปัญหาเรื่องเพศ งานวจิยัดา้นอาหารจ านวนมากเกี่ยวขอ้งกบันมแม่ แอลกอฮอล์ การดูแลผู้ป่วย 
เบาหวาน สมุนไพร สทิธบิตัร การคุ้มครองผู้บรโิภค งานวจิยัด้านการเกษตร จะเกี่ยวขอ้งกบัการอนุรกัษ์
ป่าไม้ การท่องเที่ยว โรคภัย ข้อก าหนดตามกฎหมาย การตลาด การก าหนดราคา ต้นทุน รวมถึง
การศกึษาพฤตกิรรม และจติวทิยา เป็นตน้ 
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 กำรใช้ประโยชน์จำกงำนวิจยั งานวจิยัส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์ดา้นวชิาการเป็น
หลกั (ร้อยละ 76.8) การใช้ประโยชน์ด้านสงัคมและชุมชน การใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ-พาณิชย์-
อุตสาหกรรม และการใช้ประโยชน์ด้านนโยบายยงัมีน้อยมาก งานวจิยัสาขาอาหารถูกน าไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ-พาณิชย์-อุตสาหกรรม สูงกว่างานวจิยัสาขาอื่น งานวจิยัสาขาการศึกษาถูก
น าไปใชเ้พื่อประโยชน์เชงินโยบาย ดงันัน้หน่วยงานสนบัสนุนงานวจิยัและนกัวจิยัควรพจิารณาเพิม่เตมิใน
งานวจิยัเชิงพาณิชย์ งานวิจยัเพื่อประโยชน์ของสงัคม-ชุมชน และ งานวจิยัที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
สาธารณะ 

 ภำระงำนของนักวิจยั และ เส้นทำงอำชีพวิชำกำร ขอ้ค้นพบในประเดน็เรื่องภาระ
งานของนักวจิยั และ เส้นทางอาชพีวชิาการ ยงัไม่สามารถท าได้มากนักเนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของ
ขอ้มูล การไม่เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล และการไม่ปรบัปรุงขอ้มลูให้เป็นปัจจุบนั ท าให้ตอ้งมกีารใช้ขอ้มูล
จากแหล่งอื่นประกอบ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าภาระงานและ เส้นทางอาชีพวชิาการของนักวจิยัจะไม่
สามารถแสดงผลทีช่ดัเจนจากขอ้จ ากดัดงักล่าว แต่เมื่อน าต าแหน่งวชิาการของนกัวจิยัทีไ่ดร้บัเบือ้งตน้จาก
ระบบงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง (ขอ้มลูระหวา่ง พ.ศ. 2553-2561) ไปสอบทานกบัขอ้มลูท าเนียบผูด้ ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการแห่งชาติ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2565) พบว่า
นกัวจิยัจ านวนมากมคีวามกา้วหน้าดา้นต าแหน่งทางวชิาการและคุณวฒุทิางการศกึษาสงูขึน้มาก ซึง่แสดง
ใหเ้หน็วา่งานวจิยัมสี่วนสนบัสนุนความกา้วหน้าเสน้ทางอาชพีวชิาการของนกัวจิยั 

 รำงวลัท่ีมอบให้กบันักวิจยั งานวจิยันี้ศกึษาเฉพาะการใหร้างวลันกัวจิยัดเีด่นแห่งชาต ิ 
ซึง่เป็นรางวลัทีม่คีุณค่าสงูสุดของงานวจิยัระดบัประเทศ จากการศกึษาพบว่าสาขาทีไ่ด้รบัรางวลัมากทีสุ่ด 
ยงักระจุกตวัอยู่ในสาขาที่เกี่ยวกบัการแพทย์ การเกษตร รางวลัที่มอบให้กบันักวจิยัสาขาสงัคม และ
การศกึษายงัมีไม่มากนัก ผู้ที่ได้รบัรางวลัเป็นนักวชิาการในระดบัศาสตราจารย ์จากกลุ่มมหาวิทยาลยั
แห่งชาต ิท างานในมหาวทิยาลยัชัน้น าของประเทศ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 
เนื่องจากงานวจิยันี้น าเสนอเฉพาะรางวลัทีส่ าคญัมากทีสุ่ดเพยีงรางวลัเดยีว ดงันัน้ควรจะท าการศกึษาการ
มอบรางวลัประเภทอื่นเพิม่เตมิ 

 งานวจิยัส่วนใหญ่มกีารวจิยัในประเดน็ที่มคีวามส าคญั มกีารเปลี่ยนแปลง ชุดรูปแบบ 
(Theme) หัวข้องานวจิยั ตามนโยบาย และโจทย์วจิยัของประเทศ รวมถึงมีลกัษณะเฉพาะตวัท าให้
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่า เมื่อเปรยีบเทยีบกบังานวทิยานิพนธ์ที่มีความซ ้าซ้อนกนั มกีาร
เปลี่ยนแปลงเฉพาะบริบทย่อย เช่น สถานที่ว ิจยั กลุ่มตัวอย่าง ขณะที่เนื้อหามีความคล้ายกันมาก
โดยเฉพาะวทิยานิพนธท์ีม่าจากมหาวทิยาลยัเดยีวกนั 

 การจ าแนกตามคุณภาพวารสารมสี่วนท าใหบ้ทความวชิาการมคีวามน่าเชื่อถือมากขึน้ 
แต่ขณะเดยีวกนัวารสารที่ตีพมิพ์งานวจิยัควรมกีารก าหนดจ านวนผู้เขยีนบทความ การให้รายละเอยีด
เกี่ยวกบัผู้เขยีนบทความที่ชดัเจนมากขึน้เพราะพบว่าบทความจ านวนหนึ่งมคีวามซ ้าซ้อนกนั บทความ
บางรายการมกีารน าเสนอในหลายวารสาร บางบทความมกีารเปลี่ยนชื่อบทความเพยีงเลก็น้อย หรอืสลบั
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ชื่อผู้เขยีนบทความ ขณะที่บางบทความมีผู้ร่วมเขยีนมากเกนิกว่าเนื้อหาที่ปรากฏ มกีารใส่รายชื่อเพื่อ
สรา้งผลงานทางวชิาการเท่านัน้  
 ปัญหาทีพ่บจากการศกึษา สรุปไดด้งันี้ 

 ขอ้มลูยงัขาดความสมบรูณ์ ซึง่เป็นเรื่องทีพ่บทัว่ไปของระบบสารสนเทศในประเทศไทย 
แต่กม็ผีลต่อการใชเ้วลาในการท าความสะอาดขอ้มลูและความถูกตอ้งของขอ้มลู ขอ้มลูส าคญัทีข่าดหายไป 
ไดแ้ก่ ต าแหน่งทางวชิาการ หน่วยงานสงักดัของนกัวจิยั รายชื่อทมีวจิยัทีม่สี่วนร่วมในการท างานทีแ่ทจ้รงิ
งบประมาณทีใ่ชด้ าเนินโครงการ ระยะเวลาในการท าโครงการ (เวลาเริม่ตน้-เวลาสิน้สุดโครงการ) 

 ข้อมูลโครงการวจิยัถึงแม้จะได้รบัความอนุเคราะห์โดยตรงจาก ส านักงานการวจิ ัย
แห่งชาต ิ(วช.) แต่ขอ้มูลบางรายการกย็งัมคีวามขดัแยง้กนั เช่นชื่อหวัหน้าโครงการหรอื งบประมาณไม่
ตรงกนั ขาดความสมบรูณ์ในเรื่องรายชื่อทมีวจิยั โดยเฉพาะต าแหน่งทางวชิาการ สงักดัของนกัวจิยั 

 รายชื่อนักวจิยัส่วนใหญ่ไม่มตี าแหน่งทางวชิาการ สาเหตุเกิดจากการน าเขา้ข้อมูลที่
ไม่ไดร้ะบุ และนักวจิยัที่ท างานนอกเหนือสถาบนัอุดมศกึษาจะไม่มตี าแหน่งทางวชิาการ ยกเวน้ต าแหน่ง
ทางการศกึษา เช่น ผูส้ าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาเอก “ดร.” หรอืต าแหน่งทางวชิาชพี เช่นนายแพทย ์
“นพ.” นักวจิยัทีม่ตี าแหน่งผูเ้ชี่ยวชาญ ผูช้ านาญการ ผู้ช านาญพเิศษ นกัวจิยัอาวโุส หวัหน้าส่วนราชการ 
ถงึแมจ้ะมคีวามสามารถในการด าเนินการวจิยัแต่ไม่สามารถระบุต าแหน่งวชิาการ 

 หวัหน้าโครงการบางรายมโีครงการที่รบัผดิชอบจ านวนมาก แต่เป็นเพยีงผูป้ระสานงาน
ประจ าหน่วยงาน ผูร้บัผดิชอบโครงการวจิยับางรายมจี านวนงานวจิยัมากเกนิความสามารถในการท างาน
ในภาวะปกต ิ

 สถาบนัการศกึษาบางแห่งมรีายชื่อนักวจิยัตามที่ระบุไวใ้นระบบ NRIIS แตกต่างจาก
นกัวจิยัทีร่ะบุไวใ้นรายงานฉบบัสมบรูณ์หลายโครงการ 

 โครงการวจิยับางโครงการใช้งบประมาณสูงมาก แต่มีลกัษณะเป็นโครงการจดัซื้อ
ครุภณัฑ ์หรอืสิง่ก่อสรา้งมากกวา่ 

 การค้นหาความสัมพันธ์ไม่สามารถใช้การวเิคราะห์จากเครื่องมือหรือเทคนิคทาง
คอมพวิเตอรไ์ดถู้กตอ้งทัง้หมด บางรายการจ าเป็นต้องเขา้ไปศกึษาเนื้อหาประกอบ เพราะขอ้มลูที่ได้จาก
สกัดค าแตกต่างจากเนื้อหาหรือบริบทที่แท้จริง นอกจากนี้ยงัต้องน าค าที่ได้มาตีความหมาย หรือ
ปรบัเปลีย่นเพื่อใหง้่ายต่อการน ามาวเิคราะห์ 
 ปัญหาทีพ่บจากการศกึษาสามารถแกไ้ขไดด้งันี้ 

 หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องกบักำรจดัเกบ็และเผยแพร่ข้อมูลควรมีกำรปรบัปรงุข้อมูล
ให้สมบรูณ์ เป็นปัจจุบนั เพื่อแกปั้ญหาความไม่สมบรูณ์ของขอ้มลู 

 ขอควำมอนุเครำะห์จำกผู้เช่ียวชำ ในสาขาที่เกี่ยวขอ้ง ส าหรบัการก าหนดขอบเขต
งานวจิยัทีต่อ้งการศกึษาในแต่ละสาขาและการจดัท าพจนานุกรมขอ้มลู 
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ผนวก ก. 

ท ำเนียบผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรแห่งชำติ 

 

 ท าเนียบผู้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการแห่งชาติ จดัท าโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
(http://202.44.139.160/FacultyRecord/index.aspx) มีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นฐานข้อมูลส าหรบัค้นหาผู้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของประเทศ ประกอบด้วยต าแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ข้อมูลที่จดัเก็บประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งวชิาการสูงสุด 
สถาบนัอุดมศกึษา สาขาทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ การศกึษาสงูสุด และสถานะ (ท างานอยู ่เกษยีณ ถงึแก่กรรม) 
 งานวจิยันี้ได้ใช้ข้อมูลท าเนียบผู้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการเพื่อสอบทานขอ้มูลนักวจิยัที่ได้จาก
ระบบขอ้มลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ(NRIIS) ขอ้มลูทีไ่ด้จากท าเนียบ ณ วนัที ่15 มถุินายน 
2565 หลงัจากการท าความสะอาดขอ้มลูมจี านวนทัง้สิน้ 63,358  รายการ ผลการวเิคราะหส์รุปไดด้งันี้ 

 จ านวนผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิามที ัง้สิน้ 63,358 คน 
 ต าแหน่งวชิาการประกอบดว้ย 

o ต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์ไดแ้ก ่“ผศ.” “ผศ.ดร.” “ผศ.(พเิศษ)” และ “ผศ.(พเิศษ) ดร.” 
o ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ไดแ้ก ่“รศ.” “รศ.ดร.” “รศ.(พเิศษ)” และ “รศ.(พเิศษ) ดร.” 
o ต าแหน่งศาสตราจารย์ไดแ้ก ่“ศ.” “ศ.ดร.” “ศ.(พเิศษ)” และ “ศ.(พเิศษ) ดร.” 
o ต าแหน่ง “ดร.” หมายถึงบุคลากรที่ย ังไม่มีต าแหน่งวิชาการแต่ส าเร็จการศึกษาในระดับ

ปรญิญาเอก 

 สถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วย สถาบนัอุดมศึกษาของรฐั สถาบันอุดมศึกษาของ
เอกชน และวทิยาลยัชุมชน 

 ผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการส่วนใหญ่ยงัไม่ไดร้บัต าแหน่งวชิาการแต่ส าเรจ็การศกึษาใน
ระดบัปรญิญาเอกจ านวน 39,086 คน (ร้อยละ 61.7) ต าแหน่งวชิาการที่มจี านวนมากที่สุดคอื ต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) 8,693 คน (ร้อยละ 13.7) รองลงมาเป็นต าแหน่ง ผศ.ดร. (ร้อยละ 11.0)       
รศ.ดร. (ร้อยละ 6.7) รศ. (รอ้ยละ 4.9) ต าแหน่งศาสตราจารย ์(ศ. และ ศ.ดร.) มเีพยีง 1,067 คน (รอ้ยละ 
1.7) 

 บุคลากรสงักดัมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาตมิจี านวน 20,476 คน (รอ้ยละ 32.3) รองลงมา
สงักดัมหาวทิยาลยัเอกชน 14,184 คน (ร้อยละ 22.4) มหาวทิยาลยัของรฐั (ร้อยละ 18.8) มหาวทิยาลยั
ราชภฏั (รอ้ยละ 16.7) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล (ร้อยละ 9.5) และสถาบนัวทิยาลยัชุมชน (ร้อย
ละ 0.3) รายละเอยีดแสดงในตาราง และภาพที ่1 
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ตำรำง ท่ี  1 จ ำนวนผู้ ด ำรงต ำแหน่ งท ำงวิช ำกำรจ ำแนกตำมต ำแห น่ งวิ ช ำกำรแล ะ
สถำบนัอดุมศึกษำ 

ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

ม.เอกชน ม.ของรฐั ม.รำชภ ั ม.รำช
มงคล 

ม.วิจยั
แห่งชำติ 

วิทยำลยั
ชุมชน 

จ ำนวน
รวม 

จ ำนวน 
(%) 

ดร. 11,067 7,123 6,845 3,628 10,206 217 39,086 61.7% 
ผศ. 1,258 1,251 2,047 1,750 2,387  8,693 13.7% 
ผศ.ดร. 1,079 1,541 959 371 3,023 1 6,974 11.0% 
รศ.ดร. 380 1,046 331 87 2,384  4,228 6.7% 
รศ. 225 774 358 154 1,621  3,132 4.9% 
ศ.ดร. 61 144 4 2 443  654 1.0% 
ศ. 17 39 4  353  413 0.7% 
ผศ.(พเิศษ) 66 1 1 1 14  83 0.1% 
รศ.(พเิศษ)ดร. 5 2   21  28 0.0% 
ผศ.(พเิศษ)ดร. 10 1   12  23 0.0% 
รศ.(พเิศษ) 9   1 11  21 0.0% 
ศ.(พเิศษ)ดร. 2 5     7 0.0% 
ศ.(พเิศษ) 4      4 0.0% 
ผศ.(พเิศษ)ดร. 1    1  2 0.0% 
จ ำนวนรวม 14,184 11,927 10,549 5,994 20,476 218 63,348 100.0% 
จ ำนวนรวม(%) 22.4% 18.8% 16.7% 9.5% 32.3% 0.3% 100.0%  
ทีม่า:ท าเนียบผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการแห่งชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 

14,184 , 
(22.4%)

11,927 , 
(18.8%)

10,549 , 
(16.7%)

5,994 , 
9.5%

20,476 , 
(32.3%)

218 , (0.3%)

ม เอกชน

ม ของรฐั

ม รำชภ ั

ม รำชมงคล

ม วิจยัแห่งชำติ

สถำบนั
วิทยำลยัชุมชน

61.7%

13.7%
11.0%

6.7% 4.9%
1.0% 0.7% 0.3%

0.0%

35.0%

70.0%

ดร ผศ ผศ ดร รศ ดร รศ ศ ดร ศ อ่ืน 

จ ำนวนผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรจ ำแนกตำมต ำแหน่งวิชำกำร
จ ำนวนผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร
จ ำแนกตำมสถำบนัอดุมศึกษำ

 

ภำพท่ี 1 จ ำนวนผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรจ ำแนกตำมต ำแหน่งวิชำกำรและสถำบนัอดุมศึกษำ 
ทีม่า: ท าเนียบผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการแห่งชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
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 ถึงแม้บุคลากรสงักดัมหาวทิยาลยัเอกชนมีจ านวนมากแต่เป็นผู้มตี าแหน่งวชิาการเพียงร้อยละ 
22.0 ขณะที่ผู้มตี าแหน่งวชิาการสงักดัมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาตมิจี านวนมากที่สุด 10,270 คน (ร้อยละ 
50.2) รองลงมาเป็นมหาวทิยาลยัของรฐั (ร้อยละ 40.3) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล (รอ้ยละ 39.5) 
มหาวทิยาลยัราชภฏั (รอ้ยละ 35.1) และ สถาบนัวทิยาลยัชุมชน (รอ้ยละ 0.5) (ภาพที ่2) 

50.2%

40.3% 39.5%
35.1%

22.0%

0.5%
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

 

ภำพท่ี 2 จ ำนวนผู้มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรจ ำแนกตำมสถำบนัอดุมศึกษำ 

ทีม่า: ท าเนียบผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการแห่งชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

งานวจิยันี้ใช้ข้อมูลจากท าเนียบผู้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการแห่งชาติเป็นข้อมูลสอบทานขอ้มูล
นกัวจิยัทีไ่ดจ้ากระบบขอ้มูลสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ(NRIIS) เพื่อท าใหข้อ้มูลสมบูรณ์มาก
ขึน้ อยา่งไรกต็ามขอ้มลูจากท าเนียบผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการแห่งชาตยิงัขาดความสมบรูณ์ และไม่เป็น
ปัจจุบนั เนื่องจากการจดัเกบ็ขอ้มลูมาจากหน่วยงานตน้สงักดันกัวจิยั 
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ผนวก ข. 

รำงวลันักวิจยัดีเด่นแห่งชำติ 

 
 นกัวจิยัดเีด่นแห่งชาต ิหมายถงึ นกัวจิยัทีไ่ดร้บัการเชดิชูเกยีรตจิากส านักงานคณะกรรมการวจิยั
แห่งชาต ิการมอบรางวลันกัวจิยัดเีด่นแห่งชาตไิดด้ าเนินการต่อเนื่องตัง้แต่ พ.ศ. 2528 
 คุณสมบตัขิองผูไ้ด้รบัรางวลัพจิารณาจากนกัวจิยัที่อุทศิตนในการท าวจิยัในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรอื
หลายเรื่อง ในกลุ่มวชิาการ หรอืสหวทิยาการอยา่งต่อเนื่อง เป็นผู้ทีม่ผีลงานวจิยัดเีด่นทีแ่สดงถงึความคดิ
รเิริม่และเป็นผลงานวจิยัที่ท าสะสมกนัตัง้แต่ 5 ปี ขึน้ไป เป็นผู้ที่มจีรยิธรรมของนักวจิยัจนเป็นที่ยอมรบั
และได้รบัการยกย่องในวงวชิาการ สามารถเป็นแบบอย่างแก่นักวจิยัอื่นในการสร้างสรรค์ผลงานที่มี
คุณประโยชน์แก่ประเทศชาต ิ
 จ านวนนักวจิยัดีเด่นแห่งชาติตัง้แต่ พ.ศ. 2528-2564 มีจ านวน 243 คน (shorturl.at/LOV48) 
สามารถสรุปไดด้งันี้ 

 การใหร้างวลัครัง้แรก เริม่ใน พ.ศ. 2528 (6 รางวลั) ในสาขา เกษตรศาสตรแ์ละชวีวทิยา 
รฐัศาสตร์และรฐัประศาสนศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์การแพทย์
วทิยาศาสตรเ์คมแีละเภสชั และ เศรษฐศาสตร ์

 สาขาที่ไดร้บัรางวลัหลงั พ.ศ. 2540 ไดแ้ก่ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและนิเทศศาสตร ์
(พ.ศ.2544) และสาขาการศกึษา (พ.ศ.2548) รางวลันักวจิยัดเีด่นแห่งชาติจ าแนกตามสาขาวจิยัและปีที่
มอบรางวลัแสดงในภาพที ่1 

 สาขาทีน่ักวจิยัไดร้บัรางวลัมากที่สุดไดแ้ก่ สาขาวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์(44 คน) สาขา
เกษตรศาสตรแ์ละชวีวทิยา (35 คน) และสาขาวศิวกรรมศาสตรแ์ละอุตสาหกรรมวจิยั (28 คน) 

 ผู้ได้รบัรางวลัส่วนใหญ่มีต าแหน่งวชิาการเป็น ศ.ดร. และ ศ. รวมถึงมีต าแหน่งทาง
วชิาชพี ไดแ้ก่ นายแพทย ์สตัวแพทย ์ทนัตแพทย ์ เภสชักร 

 หน่วยงานสงักดัหลกัของนกัวจิยัเป็นมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ213 คน (ร้อยละ 87.7) 
รองลงมาเป็นมหาวทิยาลยัของรฐั สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี (ภาพที ่2) 

 นกัวจิยัส่วนใหญ่สงักดัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 100 คน (ร้อยละ 87.7) รองลงมาเป็น
มหาวิทยาลัย มหิดล  34 คน  (ร้อยละ 14.0) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  22 คน  (ร้อยละ 9.1) 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี(ตารางที ่1) 
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ภำพท่ี 1 รำงวลันักวิจยัดีเด่นแห่งชำติ (พ.ศ. 2538-2564) จ ำแนกตำมสำขำวิจยัและปีท่ีมอบรำงวลั 
ทีม่า: ปรบัจากส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ
 

0.8%

1.2%

0.4%

0.4%

0.4%

0.8%

2.1%

6.2%

87.7%

0.0% 50.0% 100.0%

ไมร่ะบุ

อ่ืน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติ 

ม เอกชน

สถำบนัวิจยัเพ่ือกำรพ ันำประเทศไทย

สถำบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ม ของรฐั

ม วิจยัแห่งชำติ

ช่ือหน่วยงำนหลกั จ ำนวน ร้อยละ

ม.วจิยัแหง่ชาติ 213 87.7%

ม.ของรฐั 15 6.2%

สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเชยี 5 2.1%

สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย 2 0.8%

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 0.4%

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตฯิ 1 0.4%

ม.เอกชน 1 0.4%

อืน่ๆ 3 1.2%

ไม่ระบุ 2 0.8%

จ านวนรวม 243 100.0%

 

ภำพท่ี 1 รำงวลันักวิจยัดีเด่นแห่งชำติ (พ.ศ. 2538-2564) จ ำแนกตำมสงักดัหลกัของนักวิจยั 

ทีม่า: ปรบัจากส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

 
 
 
 
 



รายงานฉบบัสมบูรณ์  
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ตำรำงท่ี 1 รำงวลันักวิจยัดีเด่นแห่งชำติ (พ.ศ. 2538-2564) จ ำแนกตำมสงักดัของนักวิจยั 

ล ำดบั ช่ือหน่วยงำนต้นสงักดั จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 100 41.2% 
2 มหาวิทยาลยัมหิดล 34 14.0% 
3 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 22 9.1% 
4 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 16 6.6% 
5 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 14 5.8% 
6 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 10 4.1% 
7 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 7 2.9% 
8 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 5 2.1% 
9 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 5 2.1% 

10 มหาวิทยาลยัศิลปากร 5 2.1% 
11 สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 5 2.1% 
12 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 3 1.2% 
13 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2 0.8% 
14 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 2 0.8% 
15 สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย 2 0.8% 

จ านวนรวม 243 100.0% 
ทีม่า: ปรบัจากส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ
หมายเหตุ: น าเสนอเพยีง 15 หน่วยงานจาก 24 หน่วยงาน 



การประเมนิผลผลติและผลลพัธ์งานวจิยัดา้นการศกึษา เกษตรและอาหาร 
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รำ  ่ื ผู จ ด  ำ 
 

 ่ื น  ว จ  : ร .ดร.  ร      น ร   รจน  
หน่วยงานสงักดั: นกัวิจยัอิสระ 
สถานท่ีติดต่อ: 70/109 หมู่ 5 หมู่บา้นฟ้าปิยรมย ์ 
  ถนนล าลูกกา-นครนายก ต าบลบึงค าพร้อย  
  อ าเภอล าลูกกา  
  จงัหวดัปทุมธานี 12150 
เบอร์โทรศพัท ์  081-915-4031 
E-Mail   aruneei@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


