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ช่ือวทิยานิพนธ์  องคป์ระกอบของการเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั  
Factors of   Research University 

ช่ือผูน้ ำเสนอผลงำนวิทยำนิพนธ ์ สายสุดา  เตยีเจรญิ 

ปีท่ีด ำเนินกำรท ำวิทยำนิพนธแ์ล้วเสรจ็ 2554 

บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ (1) ทราบองค์ประกอบของการเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั และ  
(2) ทราบตวัแปรทีส่ามารถจ าแนกกลุ่มมหาวทิยาลยัทีเ่ป็นมหาวทิยาลยัวจิยัและมหาวทิยาลยัทีย่งัไม่เป็น
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การพฒันาเครื่องมอื  การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล และการยนืยนัความเหมาะสมของ
องค์ประกอบและตัวแปรจ าแนกมหาวิทยาลัยวิจ ัยที่ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยผู้เชี่ยวชาญ                   
กลุ่มตวัอย่างและเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 1) กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญและผูเ้กี่ยวขอ้ง จ านวน 8 คน 
ใช้แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง 2) กลุ่มผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั  กลุ่มอาจารย/์นักวจิยั และกลุ่มเจา้หน้าที่
สนับสนุน จ านวน 360 คน ใช้แบบสอบถามความคดิเหน็ และ 3) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน             
ใช้แบบสอบถามความคดิเหน็ การวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิปรมิาณใช้การหาค่าความถี่  ค่ารอ้ยละ  ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ การวิเคราะห์การจ าแนกกลุ่ม  และ               
การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพใชก้ารหาค่าความถีแ่ละการวเิคราะหเ์นื้อหา  

 ผลการวจิยัพบว่า  
 1) องค์ประกอบของการเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั  ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คอื ระบบ                
การบรหิารจดัการ  การน าผลงานวิจยัไปใช้และการสร้างเครอืข่ายการวจิยั  การพฒันาบุคลากรด้าน                  
การวจิยั  คุณภาพของอาจารย์/นักวิจยั การตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั การจดัตัง้ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการวจิยั  การเชื่อมโยงการวจิยักบัการเรยีนการสอน  และการบรหิารทรพัยส์นิทางปญัญา     
 2) ตวัแปรที่สามารถจ าแนกกลุ่มมหาวทิยาลยัวิจยัและกลุ่มที่ยงัไม่เป็นมหาวทิยาลยัวจิยั  
ประกอบด้วย  6 ตวัแปร  ได้แก่  โครงสร้างพื้นฐานในการท าวิจยั การบรหิารงานวิจยั การบรหิาร
ทรพัยส์นิทางปญัญา   การตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิยั    แรงจงูใจในการท าวจิยั   และการเชื่อมโยงการ
วจิยักบัการเรยีนการสอน 
 
บทน ำ 

ในปี พ.ศ. 2552 รฐับาลได้มนีโยบายเร่งด่วนให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) เรง่รดัการพฒันามหาวทิยาลยัวจิยัของประเทศสู่ระดบัโลก (World Class University) เพื่อส่งเสรมิ
ใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการศกึษา การวจิยัพฒันาและการฝึกอบรม/ประชุมวชิาการในระดบัภูมภิาค 
(Regional Education Hub) โดยนโยบายดงักล่าวสอดคลอ้งกบักรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบั
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ที ่2  (พ.ศ. 2551 – 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จงึได้จดัท าโครงการพฒันา
มหาวิทยาลัยวิจยัแห่งชาติและการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ขึ้น โดยบรรจุโครงการไว้ภายใต้
แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง 2555 (โครงการ SP2) และคณะรฐัมนตรใีนคราวประชุมเมื่อวันที่ 6 
พฤษภาคม 2552 มมีตเิหน็ชอบในโครงการภายใต้กรอบวงเงนิงบประมาณ 12,000 ลา้นบาท ในระยะ 3 
ปีงบประมาณ คอื 2553 – 2555 แต่ไม่สามารถด าเนินการไดจ้งึใหน้ าเขา้วาระงบประมาณปกตใินปี 2554 
– 2556 และปรบัลดงบประมาณจากเดมิในกรอบวงเงนิ 12,000 ลา้นบาท เป็นงบประมาณตลอดโครงการ
จ านวน 5,000 ล้านบาท โดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธกิาร ได้ลงนามในบนัทึกข้อตกลงกับ
มหาวทิยาลยัทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเป็นมหาวทิยาลยัแห่งชาต ิ9 แห่ง ในคราวประชุมวชิาการของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา ครัง้ที ่2 เมือ่วนัที ่29 สงิหาคม 2552 และมกีารประกาศอย่างเป็นทางการให้
มหาวิทยาลัยทัง้ 9 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี  
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุ รนารี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล   และ
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ใหด้ าเนินงานตามโครงการนี้ได ้   ทัง้นี้ ในการด าเนินงานโครงการดงักล่าว
จะให้ความส าคญักบั “การเพิม่สมรรถนะการผลติผลงานและบุคลากรวจิยัของกลุ่มมหาวทิยาลยัวจิยั ” ให้
สงูขึน้ ควบคู่กบัการส่งเสรมิการวจิยัในมหาวทิยาลยัทุกกลุ่มอยา่งกวา้งขวาง 

การทีม่หาวทิยาลยัไทยจะยกระดบัเป็นมหาวทิยาลยัทีม่ศีกัยภาพดา้นการวจิยัสู่มหาวทิยาลยั
วจิยัที่มขีดีความสามารถระดบัโลก (World-Class University) ได้นัน้ รฐับาลจะต้องใช้ปจัจยัต่างๆ ใน             
การสนบัสนุนมหาวทิยาลยันัน้ๆ เพื่อพฒันาใหเ้ป็นมหาวทิยาลยัวจิยัอย่างสมบูรณ์ และสามารถแข่งขนักบั
มหาวทิยาลยัชัน้น าในระดบัสากลได้   ดงันัน้ หากสามารถทราบว่าองคป์ระกอบของมหาวทิยาลยัวจิยัใน
ระดบัสากลเป็นอย่างไรแล้วนัน้  จะส่งผลให้สามารถพฒันามหาวิทยาลัยของไทยให้มอีงค์ประกอบ
เทยีบเท่ากบัมหาวทิยาลยัวจิยัในระดบัสากลสามารถแข่งขนักบันานาอารยประเทศไทย รวมทัง้สามารถ
ส่งเสรมิใหม้หาวทิยาลยัไทยมกีารพฒันาคุณภาพและศกัยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้ป็นมหาวทิยาลยัวจิยั
ชัน้น าระดบัโลกไดอ้ยา่งยัง่ยนื   

วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 
1 เพื่อทราบองคป์ระกอบของการเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั 
2 เพื่อทราบตวัแปรทีส่ามารถจ าแนกกลุ่มมหาวทิยาลยัทีเ่ป็นมหาวทิยาลยัวจิยั และ

มหาวทิยาลยัทีย่งัไมเ่ป็นมหาวทิยาลยัวจิยั 
 
วิธีกำรศึกษำ 

งานวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิพรรณนา (descriptive research) ทีม่แีผนแบบการวจิยั แบบกลุ่ม
ตวัอย่างเดยีวศกึษาสภาวการณ์ไม่มกีารทดลอง (the one shot, non-experimental case study design) 
การวจิยัครัง้นี้แบ่งออกเป็น 4 ขัน้ตอน คอื  
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1. การก าหนดตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งในการวจิยั ขัน้ตอนน้ีเป็นการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การองค์ประกอบของการเป็นมหาวทิยาลยัวจิยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยการวเิคราะห์เนื้อหา 
(content analysis) เพื่อใหไ้ด้ตวัแปรทีต่้องการศกึษาแล้วจงึน าผลที่ได้มาพฒันาเป็นแบบสมัภาษณ์กึ่ง
โครงสรา้ง (semi-structured interview)  และท าการสมัภาษณ์สมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ  จ านวน 8 ท่าน โดย
วธิกีารเลอืกแบบเจาะจง (purposive sampling) ประกอบดว้ย คณะกรรมการอ านวยการโครงการพฒันา
มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ จ านวน 2 คน คณะกรรมการด าเนินการโครงการพฒันามหาวทิยาลยัวจิยั
แห่งชาต ิจ านวน 2 คน ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ2 คน ไดแ้ก่ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล 
และอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และนักวจิยัดเีด่นระดบัชาต/ินานาชาต ิสาขาสงัคมศาสตร ์จ านวน 1 
คนและสาขาวทิยาศาสตร ์จ านวน 1 คน และวเิคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการสมัภาษณ์ เพื่อให้ได้ตวัแปร               
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบของการเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั 

2. การสร้างและพฒันาเครื่องมอืวจิยั  ขัน้ตอนนี้เป็นการน าผลที่ได้จากขัน้ที่ 1 มาพฒันาเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าจดัอนัดบั 5 ระดบัของลเิคริท์ (Likert’s Five Rating Scale) ได้
ขอ้ค าถาม 196 ข้อ  น าแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒ ิจ านวน 5 คน พจิารณาตรวจสอบความตรง                  
เชงิเนื้อหา (Content Validity) น าผลทีไ่ดม้าวเิคราะหห์าค่าดชันีความสอดคลอ้งตามวตัถุประสงค์ (Index 
of Item-objective Congruence : IOC) เลอืกขอ้ค าถามทีม่คี่า IOC ทีม่ากกว่า 0.6 ขึน้ไป ไดข้อ้ค าถาม 
196 ขอ้ หลงัจากนัน้น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(try-out) กบัประชากรทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 
คน จาก 2  มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัละ 20   คน ประกอบดว้ยผู้บรหิารมหาวทิยาลยั จ านวน 5 คน 
อาจารย/์นักวจิยั จ านวน 10 คน และเจา้หน้าทีส่นับสนุน จ านวน  5  คน น าผลที่ได้มาหาความเที่ยง 
(Reliability) โดยใชว้ธิสีมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค้่าความ
เชื่อมัน่ของแบบสอบถาม เท่ากบั 0.996 

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู ขัน้ตอนนี้เป็นการน าแบบสอบถามจากขัน้ที ่2 
ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาโดยใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) จากมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิจ านวน 9 แห่ง และมหาวทิยาลยัทีย่งัไม่เป็นมหาวทิยาลยัวจิยั
แห่งชาต ิจ านวน 9 แห่ง  รวมทัง้สิ้นจ านวน 18 แห่ง โดยแต่ละมหาวทิยาลยัเก็บข้อมูลจากผู้บรหิาร 
จ านวน 5 คน อาจารย/์นักวจิยั  จ านวน 10 คน และเจา้หน้าทีส่นับสนุน จ านวน 5 คน รวมมหาวทิยาลยั
ละ 20 คน ดงันัน้ 18  มหาวทิยาลยั จงึมผีู้ให้ขอ้มูลจ านวนทัง้สิ้น 360 คน น าข้อมูลที่ได้มาท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ วเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) แปลผล
การวเิคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปองค์ประกอบที่เกี่ยวขอ้งกบัการเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั หลงัจากนัน้ท าการ
วเิคราะหต์วัแปรจ าแนก (Discriminant Analysis) แปลผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อใหไ้ดต้วัแปรทีส่ามารถ
จ าแนกกลุ่มมหาวทิยาลยัวจิยัและกลุ่มมหาวทิยาลยัทีย่งัไมเ่ป็นมหาวทิยาลยัวจิยั  

4. การยนืยนัความเหมาะสมขององค์ประกอบและตวัแปรที่สามารถจ าแนกกลุ่มมหาวทิยาลยั
วจิยัและกลุ่มทีย่งัไมเ่ป็นมหาวทิยาลยัวจิยั ขัน้ตอนนี้เป็นการน าองคป์ระกอบและตวัแปรทีส่ามารถจ าแนก
กลุ่มมหาวทิยาลยัทีไ่ดจ้ากขัน้ที ่3 ไปสอบถามความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญเกี่ยวกบัมหาวทิยาลยัวจิยั จ านวน 
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5 คน โดยใช้แบบสอบถามความคดิเหน็ (Opinionnaire) ใชก้ารเลอืกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) แลว้วเิคราะหเ์นื้อหาทีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม  
 
ผลกำรศึกษำ 

การศกึษานี้ใชผู้ใ้หข้อ้มลูเป็นหน่วยวเิคราะห ์(Unit of Analysis) และจากการส่งแบบสอบถามทีม่ ี
ขอ้ค าถามจ านวน 196  ขอ้ ไปยงัมหาวทิยาลยัทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 18 มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ละ 20 ฉบบั รวมจ านวน  360 ฉบบั  ไดร้บักลบัคนืมาจ านวน  360  ฉบบั   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0  จากนัน้
ผูว้จิยัน าแบบสอบถามทีม่คีวามสมบรูณ์มาวเิคราะหไ์ดผ้ลดงันี้ 

1. การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพื่อทราบองคป์ระกอบ
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั ใชก้ารสกดัองคป์ระกอบ (Factor Extraction) ดว้ยวธิวีเิคราะห์
องคป์ระกอบหลกั (Principal Component Analysis : PCA)  ดว้ยการหมุนแกนแบบตัง้ฉาก (Othogonal 
Rotation) และการหมนุแกนองคป์ระกอบดว้ยวธิแีวรแิมกซ ์(Varimax Rotation) โดยขอ้ตกลงเบือ้งต้น ใน
การศกึษาครัง้นี้ใช้เกณฑใ์นการเลอืกองค์ประกอบดงันี้  1)  มคี่าน ้าหนักองค์ประกอบตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป 
ตามที ่แฮรแ์ละคณะ (Hair et.al. 1998: 111) กล่าวว่า น ้าหนกัองคป์ระกอบที ่0.50 ขึน้ไปเป็นค่าน ้าหนักที่
มนียัส าคญัในทางปฏบิตั ิ(Practically Significant) 2) มคี่าไอเกน็ (Eigenvalues) มากกว่า 1   ตามเกณฑ์
ของไคเซอร ์(Kaiser's Criterion) (Kaiser 1960: 145-146) ซึง่เป็นทีน่ิยมใชอ้ย่างกวา้งขวาง และ 3) มตีวั
แปรอธบิายองคป์ระกอบตัง้แต่ 3 ตวัขึน้ไป (Hatcher 1994: 73)  เมื่อพจิารณาตามเกณฑด์งักล่าว               
ไดจ้ านวนองคป์ระกอบ  8  องคป์ระกอบ  แสดงไดด้งัตารางที ่1 
 
ตารางที ่ 1  องคป์ระกอบของการเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั 
ล ำดบั
ท่ี 

องคป์ระกอบ จ ำนวนตวั
แปร 

ค่ำน ้ำหนัก
องคป์ระกอบ (factor 

loading) 
1 ระบบการบรหิารจดัการ 82 0.501 – 0.786 
2 การน าผลงานวจิยัไปใชแ้ละการสรา้งเครอืข่ายการ

วจิยั 
19 0.510 – 0.741 

3 การพฒันาบุคลากรดา้นการวจิยั 10 0.504 – 0.700 
4 คุณภาพของอาจารย/์นกัวจิยั 6 0.542 – 0.592 
5 การตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลงานวจิยั 6 0.573 – 0.737 
6 การจดัตัง้ศูนยค์วามเป็นเลศิทางการวจิยั 3 0.513 – 0.624 
7 การเชื่อมโยงการวจิยักบัการเรยีนการสอน 4 0.549 – 0.741 
8 การบรหิารทรพัยส์นิทางปญัญา 3 0.568 – 0.528 

รวม 133 0.501 – 0.786 
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จากตารางที่  1 พบว่า องค์ประกอบที่ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดมีจ านวน 8 
องค์ประกอบ โดยผู้วิจ ัยตัง้ชื่อองค์ประกอบให้สอดคล้องกับตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 ชื่อ “ระบบการบรหิารจดัการ” มจี านวนตวัแปรที่อธบิายองค์ประกอบ 82   ตวัแปร                   
มคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.501 – 0.786  องคป์ระกอบที ่2  ชื่อ “การน าผลงานวจิยัไปใชแ้ละ
การสรา้งเครอืข่ายการวจิยั” มจี านวนตวัแปรทีอ่ธบิายองคป์ระกอบ 19 ตวั มคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบอยู่
ระหว่าง 0.510 – 0.741  องค์ประกอบที ่3 ชื่อ “การพฒันาบุคลากรดา้นการวจิยั” มจี านวนตวัแปรที่
อธบิายองคป์ระกอบ 10 ตวั มคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.504 – 0.700  องคป์ระกอบที ่4  ชื่อ 
“คุณภาพของอาจารย/์นกัวจิยั”  มจี านวนตวัแปรทีอ่ธบิายองคป์ระกอบ 6 ตวั มคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบอยู่
ระหว่าง 0.542 – 0.592 องคป์ระกอบที ่5 ชื่อ “การตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิยั” มจี านวนตวัแปรทีอ่ธบิาย
องคป์ระกอบ 6 ตวั มคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.573 – 0.737 องคป์ระกอบที ่6 ชื่อ “การจดัตัง้
ศูนยค์วามเป็นเลศิทางการวจิยั” มจี านวนตวัแปรทีอ่ธบิายองคป์ระกอบ 3 ตวั มคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบอยู่
ระหว่าง 0.513 – 0.624 องคป์ระกอบที ่7 ชื่อ “การเชื่อมโยงการวจิยักบัการเรยีนการสอน” มจี านวนตวั
แปรทีอ่ธบิายองคป์ระกอบ 4 ตวั มคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.549 – 0.741 และองคป์ระกอบที ่
8  ชื่อ “การบรหิารทรพัยส์นิทางปญัญา”   มจี านวนตวัแปรทีอ่ธบิายองคป์ระกอบ 3 ตวั  มคี่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง 0.568 – 0.528 รวมมจี านวนตวัแปรทีอ่ธบิายองคป์ระกอบทัง้สิน้   133   ตวัแปร  
มคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.501 - 0.786  และเนื่องจากองค์ประกอบที่ 1 มตีวัแปรอธบิาย
องคป์ระกอบถงึ 82 ตวัแปร ผูว้จิยัจงึไดว้เิคราะหอ์งคป์ระกอบย่อยขององคป์ระกอบที ่1 โดยใชว้ิธกีารเดมิ 
และใชเ้กณฑใ์นการเลอืกองค์ประกอบย่อยทีน่ ้าหนักองค์ประกอบ ( factor loading)  ตัง้แต่ 0.30 ขึน้ไป 
(เพื่อใหต้วัแปรทัง้ 82 ตวัแปรยงัคงอยู่ในองคป์ระกอบย่อยครบถ้วน)  มคี่าไอเกน (eigenvalues) มากกว่า 
1  และมตีวัแปรทีบ่รรยายแต่ละองคป์ระกอบตัง้แต่  3  ตวัขึ้นไป  ผลการวเิคราะหไ์ด้จ านวนองคป์ระกอบ
ย่อย  9  องค์ประกอบย่อย ดงันัน้จงึสรุปองค์ประกอบของการเป็นมหาวทิยาลยัวิจยัโดยภาพรวม ดงั
แผนภาพที ่1 
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ภาพที ่1  องคป์ระกอบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั 
 

จากภาพที ่1  องคป์ระกอบของการเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั ประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบคอื ระบบ
การบรหิารจดัการ  การน าผลงานวิจยัไปใช้และการสร้างเครอืข่ายการวจิยั  การพฒันาบุคลากรด้าน         
การวจิยั  คุณภาพของอาจารย์/นักวจิยั การตพีมิพ์เผยแพร่ผลงานวจิยั การจดัตัง้ศูนยค์วามเป็นเลศิ

องค์ประกอบการเป็น
มหาวทิยาลัยวจัิย 

 

1. ระบบการบริหารจดัการ 
2. การน าผลงานวจิยัไปใช้และ

การสร้างเครือข่ายการวจิยั 

3. การพฒันาบุคลากรด้าน
การวจิยั 

4. คุณภาพของอาจารย์/
นักวจิยั 

5. การตพีมิพ์เผยแพร่ผลงานวจิยั 

6. การจดัตั้งศูนย์ความเป็น
เลศิทางการวจิยั 

7. การเช่ือมโยงการวจิยักบั
การเรียนการสอน 

8. การบริหารทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

1.1 การบริหารงานวจิยั 

1.2 การจา้งมืออาชีพและการ
แสวงหาเงินรายได ้

1.3 การบริหารทรัพยากร
มนุษย ์

1.4 การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.5 คุณธรรม จริยธรรมของ
นกัวจิยั และการบริหารงาน

ท่ีโปร่งใส 

1.6 การเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ของบุคลากรดา้น

การวจิยั 

1.7 โครงสร้างพ้ืนฐานใน
การวจิยั 

1.8 การสร้างบรรยากาศใน
การท าวจิยั 

1.9 แรงจูงใจในการท าวจิยั 
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ทางการวจิยั  การเชื่อมโยงการวจิยักบัการเรยีนการสอน  และการบรหิารทรพัยส์นิทางปญัญา  โดย
องคป์ระกอบระบบการบรหิารจดัการ ประกอบดว้ย  9 องคป์ระกอบย่อย คอื การบรหิารงานวจิยั การจา้ง
มอือาชพีและการแสวงหาเงนิรายได ้การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ คุณธรรม 
จรยิธรรมของนักวจิยัและการบรหิารงานที่โปร่งใส การเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของบุคลากรดา้นการวจิยั 
โครงสรา้งพืน้ฐานในการท าวจิยั การสรา้งบรรยากาศในการท าวจิยั และแรงจงูใจในการท าวจิยั 

2. การวเิคราะหต์วัแปรจ าแนก (discriminant analysis)  เพื่อทราบตวัแปรทีส่ามารถจ าแนก
กลุ่มมหาวทิยาลยัวจิยัและกลุ่มทีย่งัไม่เป็นมหาวทิยาลยัวจิยั จากผลการวเิคราะหพ์บว่าตวัแปรทีส่ามารถ
จ าแนกกลุ่มมหาวทิยาลยัวจิยัและกลุ่มทีย่งัไมเ่ป็นมหาวทิยาลยัวจิยัม ี 6  ตวัแปร แสดงไดด้งัตารางที ่2 
 
ตารางที่ 2  ตวัแปรที่สามารถจ าแนกกลุ่มและค่าสมัประสทิธิค์าโนนิคอลมาตรฐาน (standardized 
canonical discriminant  
    Function coefficients) 

ตวัแปร ค่ำสมัประสิทธ์ิ/ค่ำน ้ำหนัก  
โครงสรา้งพืน้ฐานในการท าวจิยั (X1.7) 1.097 
การบรหิารงานวจิยั (X1.1) -1.034 
การบรหิารทรพัยส์นิทางปญัญา (X8) 0.687 
การตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลงานวจิยั (X5) 0.658 
แรงจงูใจในการท าวจิยั (X1.9) -0.604 
การเชื่อมโยงการวจิยักบัการเรยีนการสอน (X7) -0.503 
 

จากตารางที ่2 พบว่าค่าสมัประสทิธิค์าโนนิคอลมาตรฐานโดยเรยีงล าดบัความส าคญัจากมาก
ไปหาน้อย (โดยไมพ่จิารณาค่าของเครื่องหมายบวก-ลบ) จะเหน็ว่าตวัแปรทีส่ามารถจ าแนกกลุ่มไดด้ทีีสุ่ด
คือ โครงสร้างพื้นฐานในการท าวิจยั  มีค่าสมัประสิทธิค์าโนนิคอลมาตรฐานเท่ากับ 1.097 ตัวแปรที่
สามารถจ าแนกกลุ่มรองลงมาได้แก่  การบรหิารงานวจิยั  การบรหิารทรพัยส์นิทางปญัญา  การตพีมิพ์
เผยแพร่ผลงานวจิยั  แรงจูงใจในการท าวจิยั และการเชื่อมโยงการวจิยักบัการเรยีนการสอน  ซึ่งมคี่า
สมัประสทิธิค์าโน-นิคอล มาตรฐานเท่ากบั  -1.034, 0.687, 0.658, -0.604 และ -0.503 ตามล าดบั ซึง่ผล
จากการวเิคราะหส์ามารถเขยีนสมการจ าแนกกลุ่ม (discriminant function) ไดด้งันี้ 

Z = 1.097 (โครงสรา้งพืน้ฐานในการท าวจิยั) – 1.034 (การบรหิารงานวจิยั)  
  + 0.687 (การบรหิารทรพัยส์นิทางปญัญา) + 0.658 (การตพีมิพ ์
  เผยแพรผ่ลงานวจิยั) – 0.604 (แรงจงูใจในการท าวจิยั) – 0.503 (การ 
  เชื่อมโยงการวจิยักบัการเรยีนการสอน) 

 
จากการตรวจสอบความถูกต้องหรอืความแม่นย าของการพยากรณ์โดยใช้สมการจ าแนกกลุ่มดงักล่าว 
พบว่า ตวัแปรทัง้  6 ตวั สามารถจ าแนกกลุ่มการเป็นสมาชกิไดถู้กตอ้งรอ้ยละ 58.61 ดงัแสดงใน 
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ตารางที ่3 
 
ตารางที ่3  การตรวจสอบความถูกต้องหรอืความแม่นย าของการพยากรณ์โดยใชส้มการจ าแนกกลุ่ม (hit 
ratio) 

กำรเป็น
มหำวิทยำลยั

วิจยั 

 กลุ่มท่ีจ ำแนก รวม 
เป็น 

มหำวิทยำลยั
วิจยั 

ไม่เป็น
มหำวิทยำลยั

วิจยั 
 

กลุ่มจรงิ 
เป็นมหาวทิยาลยัวจิยั 133 47 180 
ไมเ่ป็นมหาวทิยาลยัวจิยั 102 78 180 
เป็นมหาวทิยาลยัวจิยั (%) 73.9 26.1 100.0 
ไมเ่ป็นมหาวทิยาลยัวจิยั (%) 56.7 43.3 100.0 

รอ้ยละทีจ่ าแนกไดถู้กตอ้ง รอ้ยละ 58.61 
 

จากตารางที ่3  เมื่อใชต้วัแปรจ าแนกกลุ่มทีไ่ดไ้ปสรา้งสมการจ าแนกกลุ่มและน าไปจ าแนก
การเป็นสมาชกิกลุ่ม พบว่า ตวัแปรทัง้ 6 ตวั สามารถจ าแนกกลุ่มซึง่มผีลในการจ าแนกการเป็นสมาชกิ
กลุ่มไดถู้กตอ้งรอ้ยละ 58.61 (โดยค านวณไดจ้าก (133+78)/360)*100) 
 
สรปุผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ 

การวจิยัเรือ่ง องคป์ระกอบการเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั ไดข้อ้คน้พบดงันี้ 
1. องคป์ระกอบของการเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั 

ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย พบว่า องค์ประกอบของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจ ัย ประกอบด้วย 8 
องค์ประกอบ เรยีงตามน ้าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย คอื ระบบการบรหิารจดัการ  การน า
ผลงานวจิยัไปใชแ้ละการสรา้งเครอืข่ายการวจิยั  การพฒันาบุคลากรดา้นการวจิยั   คุณภาพของอาจารย/์
นกัวจิยั   การตพีมิพแ์ละเผยแพรผ่ลงานวจิยั   การจดัตัง้ศูนยค์วามเป็นเลศิทางการวจิยั การเชื่อมโยงการ
วจิยักบัการเรยีนการสอน  และการบรหิารทรพัยส์นิทางปญัญา สอดคล้องกบัสมมตฐิานของการวจิยัที่
ก าหนดไว้ว่า องคป์ระกอบของการเป็นมหาวทิยาลยัวจิยัเป็นพหุตวัแปร และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
ฉลองภพ  สุสงักรก์าญจน์ และคณะ เรื่อง “โครงการวจิยัเพื่อพฒันามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรส์ู่การเป็น
มหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย ” พบว่า องค์ประกอบที่น าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย 
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การสะสม พฒันา และถ่ายทอดองคค์วามรู ้ การมหีลกัการบรหิารการ
วจิยัทีด่ ี สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการวจิยั และแรงจงูใจในการด าเนินโครงการวจิยั โดยองคป์ระกอบแต่ละ
ดา้นจะช่วยเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ให้มหาวทิยาลยัและเป็นปจัจยัส าคญัของการเป็นมหาวทิยาลยัทีเ่น้น
การวจิยั 
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2. ตวัแปรทีส่ามารถจ าแนกกลุ่มมหาวทิยาลยัวจิยัและมหาวทิยาลยัทีย่งัไมเ่ป็นมหาวทิยาลยัวจิยั  
ขอ้คน้พบจากการวจิยั พบว่า ตวัแปรที่สามารถจ าแนกกลุ่มมหาวทิยาลยัวจิยัและมหาวทิยาลงัทีย่งัไม่เป็น
มหาวทิยาลยัวจิยั  ประกอบดว้ย  6  ตวัแปร  ไดแ้ก่  โครงสรา้งพืน้ฐานในการท าวจิยั  การบรหิารงานวจิยั   
การบรหิารทรพัย์สินทางปญัญา  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั  แรงจูงใจในการท าวิจยั  และการ
เชื่อมโยงการวิจยักับการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยัที่ก าหนดไว้ว่า ตัวแปรที่
สามารถจ าแนกกลุ่มมหาวิทยาลยัวจิยัและมหาวิทยาลยัที่ยงัไม่เป็นมหาวทิยาลยัเป็นพหุตวัแปร และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของค าเพชร ภูริปริญญา  ได้ศึกษาเรื่อง “การน าเสนอยุทธศาสตร์พัฒนา
สถาบนัอุดมศกึษาไทยสู่การเป็นมหาวทิยาลยัระดบัโลก”  โดยวเิคราะหเ์น้ือหาจากเอกสาร พบว่า ปจัจยั
ความส าเร็จของสถาบันอุดมศึกษาระดับโลกขึ้นอยู่กับคุณภาพของภารกิจหลักของการศึกษา
ระดบัอุดมศกึษา ได้แก่ หลกัสูตรและการสอน การวจิยั การบรกิารทางวชิาการ และมติิทางวฒันธรรม 
ปจัจยัดา้นความเป็นนานาชาตขิองมหาวทิยาลยัระดบัโลก ได้แก่ 1) การจดัการคุณภาพและโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 2) หลกัสตูรและนวตักรรม  3) การวจิยั  4) การศกึษาเรือ่งอาณาบรเิวณศกึษา นิสตินักศกึษาและ
นักวชิาการจากนานานาชาต ิ5) ความร่วมมอืทางวชิาการและการพฒันาดา้นนานาชาต ิ 6) การบรกิาร
ทางสงัคม และความฉลาดทางวฒันธรรม  รวมทัง้สอดคล้องกบังานวจิยัของมารย์นั เฟดแมน และคณะ 
(Maryann Feldman et al) ไดศ้กึษา เรื่อง Equity and the technology transfer strategies of American 
Research Universities พบว่า แนวโน้มในปจัจุบนัมหาวทิยาลยัมกีารแบ่งปนัผลประโยชน์ในการจ่าย
ค่าตอบแทนส าหรบัทรพัยส์นิทางปญัญาใหก้บัอาจารย/์นักวจิยั/ผูป้ระดษิฐ ์เพิม่มากขึน้ ซึง่ถอืไดว้่าเป็นกล
ยทุธใ์หมใ่นการบรหิารจดัการทรพัยส์นิทางปญัญาและการถ่ายทอดเทคโนโลย ีและสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของฉลองภพ  สุสงักรก์าญจน์ และคณะ เรื่อง “โครงการวจิยัเพื่อพฒันามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรส์ู่การ
เป็นมหาวทิยาลยัที่เน้นการวจิยั” พบว่า การพฒันาศกัยภาพและสรา้งความพรอ้มในการบรหิารเพื่อให้
มหาวิทยาลยัพฒันาเป็นมหาวิทยาลยัที่เน้นการวจิยันัน้จะต้องมโีครงสร้างการเรยีนการสอนที่มคีวาม
เชื่อมโยงกบัการวจิยั โดยจดัการเรยีนการสอนมลีกัษณะ Research-based learning คอืใหก้ารวจิยัเขา้มา
มสี่วนรว่มในการเรยีนการสอน 

จากการยืนยนัองค์ประกอบการและตัวแปรจ าแนกกลุ่มการเป็นมหาวิทยาลัยวิจยัโดย
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มคีวามเห็นว่า องค์ประกอบและตัวแปรจ าแนกกลุ่มการเป็น
มหาวทิยาลยัวจิยั มคีวามถูกตอ้งเชงิทฤษฎ ี ครบถว้น เหมาะสม มคีวามเป็นไปไดต่้อการประยุกต์ปรบัใช ้ 
และเป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยั 
 
ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

ด้ำนนโยบำย 
1. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรน าองค์ประกอบของมหาวิทยาลัยวิจัยทั้ ง   8  

องคป์ระกอบ ซ่ึงประกอบดว้ย ระบบการบริหารจดัการ  การน าผลงานวิจยัไปใช้และการสร้างเครือข่ายการ
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วจิยั  การพฒันาบุคลากรดา้นการวิจยั  คุณภาพของอาจารย/์นกัวิจยั  การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจยั  การจดัตั้ง
ศูนยค์วามเป็นเลิศทางการวิจยั  การเช่ือมโยงการวิจยักบัการเรียนการสอน  และการบริหารทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา ท่ีได้จากการศึกษาวิจยัไปปประยุกต์ใช้ในโครงการส่งเสริมการวิจยัในอุดมศึกษาและการพฒันา
มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติต่อไป 

2. ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรน าผลการวิจยัไปใช้ในการจ าแนกมหาวิทยาลยัวิจยัและ
มหาวิทยาลยัท่ียงัไม่เป็นมหาวิทยาลยั โดยดูจาก 6 ตวัแปร ไดแ้ก่  (1) โครงสร้างพื้นฐานในการท าวิจยั (2) 
การบริหารงานวจิยั  (3)  การบริหารทรัพยสิ์นทางปัญญา  (4) การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจยั   (5) แรงจูงใจใน
การท าวจิยั  และ (6) การเช่ือมโยงการวจิยักบัการเรียนการสอน   

ด้านการน าไปปฏิบัติ 
1. มหาวทิยาลยัท่ีตอ้งการเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั ควรจะตอ้งพฒันามหาวิทยาลยัให้มีองคป์ระกอบครบทั้ง 

8 องคป์ระกอบ ดงัน้ี (1) ระบบการบริหารจดัการ  (2) การน าผลงานวิจยัไปใชแ้ละการสร้างเครือข่ายการวิจยั  
(3) การพฒันาบุคลากรดา้นการวิจยั  (4) คุณภาพของอาจารย/์นกัวิจยั  (5) การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจยั  (6) 
การจดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศทางการวิจยั  (7) การเช่ือมโยงการวิจยักบัการเรียนการสอน  และ (8) การบริหาร
ทรัพยสิ์นทางปัญญา   

2. มหาวิทยาลยัท่ีตอ้งการเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั จะตอ้งเสริมสร้างความเข็มแข็งดา้น (1) โครงสร้าง
พื้นฐานในการท าวิจยั (2) การบริหารงานวิจยั  (3)  การบริหารทรัพยสิ์นทางปัญญา  (4) การตีพิมพเ์ผยแพร่
ผลงานวจิยั   (5)  แรงจูงใจในการท าวิจยั  และ (6) การเช่ือมโยงการวิจยักบัการเรียนการสอน  ซ่ึงเป็นตวัแปร
ท่ีจ าแนกมหาวทิยาลยัท่ีเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั เพื่อพฒันามหาวทิยาลยัไปสู่มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ 
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