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บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary) 

โครงการวิจัยนี้มุงศึกษาแนวทางการประเมินโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนจาก สกว. โดยมี

ขอบเขตท่ีโครงการวิจัยขนาดเล็กซ่ึงมีงบประมาณไมเกิน 2 ลานบาทตอโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 โดยพัฒนาแบบจําลองท่ีใชในการประเมินโครงการวิจัยขนาดเล็กซ่ึงไดรับทุนสนับสนุนจาก สกว. ผลจาก

การศึกษานี้จะชวยวัดความสําเร็จโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนจาก สกว. โครงการวิจัยนี้พัฒนาแบบจําลอง 

2 รูปแบบเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจแบงประเภทโครงการวิจัยโดยไดรับการสนับสนุนขอมูลจาก 

สกว. แบบจําลองประกอบดวยแบบจําลอง Logit สําหรับศึกษาปจจัยและระดับของปจจัยตาง ๆ ท่ีทําให

สามารถประเมินแบงประเภทโครงการวิจัยไดและ แบบจําลอง Structural Equation Modeling (SEM) 

สําหรับหาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีเปนตัวแปรแฝงของการตัดสินใจ (Latent Variable) และตัวแปรท่ีวัด

คาได (Measurement Variable) ซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจประเมินแบงประเภทโครงการวิจยั 

ผลการศึกษาจะเห็นไดวาขอมูลโครงการวิจัยโดยเฉพาะการใชประโยชนและผลการประเมินแบง

ประเภทโครงการวิจัยมีความสัมพันธกันบางสวนเทานั้น อยางไรก็ตามลักษณะเฉพาะของโครงการวิจัย และ

คุณลักษณะของโครงการวิจัยมีความสัมพันธกับการใชประโยชนโดยเฉพาะดานวิชาการ แบบจําลองแสดงให

เห็นวาผลการประเมินแบงประเภทโครงการวิจัยของ สกว. ท่ีอยูในระดับประสบความสําเร็จสูงข้ึนอยูกับการใช

ประโยชนดานวิชาการเปนหลัก รวมไปถึงการตีพิมพผลงานลงวารสารวิชาการจํานวนมากและการนํา

ผลการวิจัยไปใชประโยชนดานพาณิชย เม่ือพิจารณาในรายละเอียดผลศึกษาพบวาโครงการวิจัยจากฝาย

วิชาการและโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกนําผลการศึกษาไปใชประโยชนดานวิชาการเปนหลัก 

นอกจากนี้ระยะเวลาดําเนินการโครงการวิจัยจาก 2 กลุมนี้ท่ีเพ่ิมข้ึนมีผลดานบวกตอผลการประเมินในระดับ

ประสบความสําเร็จสูง โครงการวิจัยจากฝายวิจัยเพ่ือทองถ่ินจะใชประโยชนดานชุมชนและพ้ืนท่ีเปนหลัก แต

ผลการประเมินระดับประสบความสําเร็จสูงไมไดวัดไดโดยการใชประโยชนดานชุมชนและพ้ืนท่ี จึงสรุปไดวา

โครงการวิจัยสวนใหญไมไดใชประโยชนในหลาย ๆ ดานรวมกันแมวาจะไดผลการประเมินแบงประเภท

โครงการวิจัยเปนระดับประสบความสําเร็จสูงก็ตาม การพัฒนาการประเมินสามารถดําเนินการไดโดยนําปจจัย

ท่ีเก่ียวของท้ังหมดมาใชเปนองคประกอบของการประเมินเพ่ือใหการประเมินสะทอนดานการใชประโยชน ดาน

ลักษณะเฉพาะของโครงการวิจัย และดานคุณลักษณะของโครงการวิจัยของโครงการวิจัยแตละโครงการไดดี

ยิ่งข้ึน 

  



 
 

บทคัดยอ 

โครงการวิจัยมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาแนวทางการประเมินโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนจาก สกว. โดยมี

ขอบเขตท่ีโครงการวิจัยขนาดเล็กซ่ึงมีงบประมาณไมเกิน 2 ลานบาทตอโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 โดยศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงการวิจัยจากแบบฟอรมสรุปปดโครงการ

และผลการประเมินแบงประเภทโครงการวิจัยเปนโครงการวิจัยท่ีประสบความสําเร็จสูง (A) และโครงการวิจัยท่ี

ประสบความสําเร็จนอยกวา (B) โครงการวิจัยนี้ใชวิธีศึกษาจากแบบจําลอง 2 รูปแบบ แบบจําลอง Logit และ

แบบจําลอง Structural Equation Modeling (SEM) ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาผลการประเมินแบง

ประเภทโครงการวิจัยท่ีอยูในระดับประสบความสําเร็จสูงข้ึนอยูกับการใชประโยชนดานวิชาการเปนหลกั รวม

ไปถึงการตีพิมพผลงานลงวารสารวิชาการจํานวนมากและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนดานพาณิชย 

นอกจากนี้ยังพบวาโครงการวิจัยดานวิชาการจะใชประโยชนดานวิชาการเปนหลัก และโครงการวิจัยจากฝาย

วิจัยเพ่ือทองถ่ินจะใชประโยชนดานชุมชนและพ้ืนท่ีเปนหลัง จึงสรุปไดวาโครงการวิจัยสวนใหญไมไดใช

ประโยชนในหลาย ๆ ดานรวมกันแมวาจะไดผลประเมินแบงประเภทโครงการอยูระดับประสบความสําเร็จสูงก็

ตาม 

คําสําคัญ: การประเมินโครงการ, แบบจําลอง Logit, แบบจําลอง Structural Equation Model (SEM) 

 

Abstract 

This project assesses the approach for evaluation of the projects funded by The Thailand 

Research Fund (TRF.) in micro-small-medium size of lower than 2 million funding projects at 

2016. The objective is to study the relationship between the information of project from the 

conclusion of project form and the classification of project for higher successful project (A) 

and lower successful project (B) from TRF. There are two models for assessment including 

Logit Model and SEM. The results show that A project is resulted from academic benefits and 

academic publications. Commercial benefits will also indicate to A project. Not only are the 

academic projects for academic benefits but also community projects are for community 

benefits. In conclusion, most of projects are not applied for many benefits although these 

projects are classified in A project. 

Keywords: Project Evaluation, Logit Model, Structural Equation Model (SEM) 
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