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องค์ป ระกอบและตัว แปรจ าแนกมหาวิท ยาลัย วิจ ัย ที่ไ ด้จ ากการวิเ คราะห์ท างสถิติด้ว ยผู้เ ชี่ย วชาญ
กลุ่มตัวอย่างและเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) กลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญและผูเ้ กี่ยวข้อง จานวน 8 คน
ใช้แบบสัมภาษณ์ก่งึ โครงสร้าง 2) กลุ่มผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย กลุ่มอาจารย์/นักวิจยั และกลุ่มเจ้าหน้าที่
สนับสนุ น จานวน 360 คน ใช้แบบสอบถามความคิดเห็น และ 3) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน
ใช้แบบสอบถามความคิดเห็น การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณใช้การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน การวิเ คราะห์อ งค์ประกอบเชิง ส ารวจ การวิเ คราะห์การจ าแนกกลุ่ ม และ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพใช้การหาค่าความถีแ่ ละการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า
1) องค์ประกอบของการเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ ระบบ
การบริห ารจัดการ การนาผลงานวิจยั ไปใช้และการสร้างเครือ ข่ายการวิจยั การพัฒนาบุค ลากรด้าน
การวิจยั คุ ณภาพของอาจารย์/นักวิจยั การตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานวิจยั การจัดตัง้ ศู นย์ค วามเป็ นเลิศ
ทางการวิจยั การเชื่อมโยงการวิจยั กับการเรียนการสอน และการบริหารทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
2) ตัวแปรที่สามารถจาแนกกลุ่ มมหาวิทยาลัยวิจยั และกลุ่มที่ยงั ไม่เป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั
ประกอบด้ว ย 6 ตัว แปร ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานในการทาวิจยั การบริหารงานวิจยั การบริหาร
ทรัพย์สนิ ทางปญั ญา การตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานวิจยั แรงจูงใจในการทาวิจยั และการเชื่อมโยงการ
วิจยั กับการเรียนการสอน
บทนำ
ในปี พ.ศ. 2552 รัฐบาลได้มนี โยบายเร่งด่วนให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) เร่งรัดการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจยั ของประเทศสู่ระดับโลก (World Class University) เพื่อส่งเสริม
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจยั พัฒนาและการฝึกอบรม/ประชุมวิชาการในระดับภูมภิ าค
(Regional Education Hub) โดยนโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับ
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ที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้จดั ทาโครงการพัฒนา
มหาวิท ยาลัย วิจ ยั แห่ ง ชาติแ ละการส่ ง เสริม การวิจ ัย ในอุ ด มศึก ษา ขึ้น โดยบรรจุโ ครงการไว้ภ ายใต้
แผนปฏิบตั ิก ารไทยเข้มแข็ง 2555 (โครงการ SP2) และคณะรัฐมนตรีใ นคราวประชุมเมื่อ วันที่ 6
พฤษภาคม 2552 มีมติเห็นชอบในโครงการภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 12,000 ล้านบาท ในระยะ 3
ปีงบประมาณ คือ 2553 – 2555 แต่ไม่สามารถดาเนินการได้จงึ ให้นาเข้าวาระงบประมาณปกติในปี 2554
– 2556 และปรับลดงบประมาณจากเดิมในกรอบวงเงิน 12,000 ล้านบาท เป็ นงบประมาณตลอดโครงการ
จานวน 5,000 ล้านบาท โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ล งนามในบันทึกข้อ ตกลงกับ
มหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งชาติ 9 แห่ง ในคราวประชุมวิชาการของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 2 เมือ่ วันที่ 29 สิงหาคม 2552 และมีการประกาศอย่างเป็ นทางการให้
มหาวิ ท ยาลัย ทัง้ 9
แห่ ง ได้ แ ก่ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์
มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า ธนบุ ร ี
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโล ยี สุ ร นารี มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล แล ะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ดาเนินงานตามโครงการนี้ได้ ทัง้ นี้ ในการดาเนินงานโครงการดังกล่าว
จะให้ความสาคัญกับ “การเพิม่ สมรรถนะการผลิตผลงานและบุคลากรวิจยั ของกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจยั ” ให้
สูงขึน้ ควบคู่กบั การส่งเสริมการวิจยั ในมหาวิทยาลัยทุกกลุ่มอย่างกว้างขวาง
การทีม่ หาวิทยาลัยไทยจะยกระดับเป็ นมหาวิทยาลัยทีม่ ศี กั ยภาพด้านการวิจยั สู่ มหาวิทยาลัย
วิจยั ที่มขี ดี ความสามารถระดับโลก (World-Class University) ได้นัน้ รัฐบาลจะต้องใช้ปจั จัยต่ างๆ ใน
การสนับสนุนมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ เพื่อพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจยั อย่างสมบูรณ์ และสามารถแข่งขันกับ
มหาวิทยาลัยชัน้ นาในระดับสากลได้ ดังนัน้ หากสามารถทราบว่าองค์ประกอบของมหาวิทยาลัยวิจยั ใน
ระดับ สากลเป็ นอย่างไรแล้ว นัน้ จะส่ งผลให้ส ามารถพัฒ นามหาวิทยาลัย ของไทยให้มอี งค์ป ระกอบ
เทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยวิจยั ในระดับสากลสามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศไทย รวมทัง้ สามารถ
ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยไทยมีการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั
ชัน้ นาระดับโลกได้อย่างยังยื
่ น
วัตถุประสงค์ของกำรวิ จยั
1 เพื่อทราบองค์ประกอบของการเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั
2 เพื่อทราบตัวแปรทีส่ ามารถจาแนกกลุ่มมหาวิทยาลัยทีเ่ ป็นมหาวิทยาลัยวิจยั และ
มหาวิทยาลัยทีย่ งั ไม่เป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั
วิ ธีกำรศึกษำ
งานวิจยั ครัง้ นี้เป็นการวิจยั เชิงพรรณนา (descriptive research) ทีม่ แี ผนแบบการวิจยั แบบกลุ่ม
ตัวอย่างเดียวศึกษาสภาวการณ์ไม่มกี ารทดลอง (the one shot, non-experimental case study design)
การวิจยั ครัง้ นี้แบ่งออกเป็น 4 ขัน้ ตอน คือ
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1. การกาหนดตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องในการวิจยั ขัน้ ตอนนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การองค์ประกอบของการเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
(content analysis) เพื่อให้ได้ตวั แปรทีต่ ้องการศึกษาแล้วจึงนาผลที่ได้มาพัฒนาเป็ นแบบสัมภาษณ์ ก่งึ
โครงสร้าง (semi-structured interview) และทาการสัมภาษณ์สมั ภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ จานวน 8 ท่าน โดย
วิธกี ารเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) ประกอบด้วย คณะกรรมการอานวยการโครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ จานวน 2 คน คณะกรรมการดาเนินการโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจยั
แห่งชาติ จานวน 2 คน ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ 2 คน ได้แก่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักวิจยั ดีเด่นระดับชาติ/นานาชาติ สาขาสังคมศาสตร์ จานวน 1
คนและสาขาวิทยาศาสตร์ จานวน 1 คน และวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ตวั แปร
ทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์ประกอบของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจยั
2. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจยั ขัน้ ตอนนี้เป็ นการนาผลที่ได้จากขัน้ ที่ 1 มาพัฒนาเป็ น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าจัดอันดับ 5 ระดับของลิเคิรท์ (Likert’s Five Rating Scale) ได้
ข้อคาถาม 196 ข้อ นาแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒ ิ จานวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) นาผลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ (Index
of Item-objective Congruence : IOC) เลือกข้อคาถามทีม่ คี ่า IOC ทีม่ ากกว่า 0.6 ขึน้ ไป ได้ขอ้ คาถาม
196 ข้อ หลังจากนัน้ นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try-out) กับประชากรทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 40
คน จาก 2 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยละ 20 คน ประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย จานวน 5 คน
อาจารย์/นักวิจยั จานวน 10 คน และเจ้าหน้าทีส่ นับสนุ น จานวน 5 คน นาผลที่ได้มาหาความเที่ยง
(Reliability) โดยใช้วธิ สี มั ประสิทธิ ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความ
เชื่อมันของแบบสอบถาม
่
เท่ากับ 0.996
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล ขัน้ ตอนนี้เป็ นการนาแบบสอบถามจากขัน้ ที่ 2
ไปเก็บรวบรวมข้อ มูล จากกลุ่ ม ตัว อย่างที่ได้มาโดยใช้การสุ่ ม ตัว อย่างอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) จากมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ จานวน 9 แห่ง และมหาวิทยาลัยทีย่ งั ไม่เป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั
แห่งชาติ จานวน 9 แห่ง รวมทัง้ สิ้นจานวน 18 แห่ง โดยแต่ละมหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลจากผู้บริหาร
จานวน 5 คน อาจารย์/นักวิจยั จานวน 10 คน และเจ้าหน้าทีส่ นับสนุ น จานวน 5 คน รวมมหาวิทยาลัย
ละ 20 คน ดังนัน้ 18 มหาวิทยาลัย จึงมีผู้ให้ขอ้ มูลจานวนทัง้ สิ้น 360 คน นาข้อมูลที่ได้มาทาการ
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis) แปลผล
การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั หลังจากนัน้ ทาการ
วิเคราะห์ตวั แปรจาแนก (Discriminant Analysis) แปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อให้ได้ตวั แปรทีส่ ามารถ
จาแนกกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจยั และกลุ่มมหาวิทยาลัยทีย่ งั ไม่เป็นมหาวิทยาลัยวิจยั
4. การยืนยันความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวแปรที่สามารถจาแนกกลุ่มมหาวิทยาลัย
วิจยั และกลุ่มทีย่ งั ไม่เป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั ขัน้ ตอนนี้เป็ นการนาองค์ประกอบและตัวแปรทีส่ ามารถจาแนก
กลุ่มมหาวิทยาลัยทีไ่ ด้จากขัน้ ที่ 3 ไปสอบถามความคิดเห็นผูเ้ ชีย่ วชาญเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยวิจยั จานวน
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5 คน โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) ใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) แล้ววิเคราะห์เนื้อหาทีไ่ ด้จากแบบสอบถาม
ผลกำรศึกษำ
การศึกษานี้ใช้ผใู้ ห้ขอ้ มูลเป็ นหน่ วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) และจากการส่งแบบสอบถามทีม่ ี
ข้อคาถามจานวน 196 ข้อ ไปยังมหาวิทยาลัยทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 18 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ละ 20 ฉบับ รวมจานวน 360 ฉบับ ได้รบั กลับคืนมาจานวน 360 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100.0 จากนัน้
ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามทีม่ คี วามสมบูรณ์มาวิเคราะห์ได้ผลดังนี้
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพื่อทราบองค์ประกอบ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั ใช้การสกัดองค์ประกอบ (Factor Extraction) ด้วยวิธวี เิ คราะห์
องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis : PCA) ด้วยการหมุนแกนแบบตัง้ ฉาก (Othogonal
Rotation) และการหมุนแกนองค์ประกอบด้วยวิธแี วริแมกซ์ (Varimax Rotation) โดยข้อตกลงเบือ้ งต้น ใน
การศึกษาครัง้ นี้ใช้เกณฑ์ในการเลือกองค์ประกอบดังนี้ 1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตัง้ แต่ 0.50 ขึน้ ไป
ตามที่ แฮร์และคณะ (Hair et.al. 1998: 111) กล่าวว่า น้าหนักองค์ประกอบที่ 0.50 ขึน้ ไปเป็ นค่าน้ าหนักที่
มีนยั สาคัญในทางปฏิบตั ิ (Practically Significant) 2) มีค่าไอเก็น (Eigenvalues) มากกว่า 1 ตามเกณฑ์
ของไคเซอร์ (Kaiser's Criterion) (Kaiser 1960: 145-146) ซึง่ เป็ นทีน่ ิยมใช้อย่างกว้างขวาง และ 3) มีตวั
แปรอธิบายองค์ประกอบตัง้ แต่ 3 ตัวขึน้ ไป (Hatcher 1994: 73) เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ดงั กล่าว
ได้จานวนองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ แสดงได้ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1
ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

องค์ประกอบของการเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั
องค์ประกอบ

ระบบการบริหารจัดการ
การนาผลงานวิจยั ไปใช้และการสร้างเครือข่ายการ
วิจยั
การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั
คุณภาพของอาจารย์/นักวิจยั
การตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานวิจยั
การจัดตัง้ ศูนย์ความเป็ นเลิศทางการวิจยั
การเชื่อมโยงการวิจยั กับการเรียนการสอน
การบริหารทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
รวม

จำนวนตัว
ค่ำน้ำหนัก
แปร
องค์ประกอบ (factor
loading)
82
0.501 – 0.786
19
0.510 – 0.741
10
6
6
3
4
3
133

0.504 – 0.700
0.542 – 0.592
0.573 – 0.737
0.513 – 0.624
0.549 – 0.741
0.568 – 0.528
0.501 – 0.786
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จากตารางที่ 1 พบว่ า องค์ ป ระกอบที่ ม ีคุ ณ สมบัติ ต ามเกณฑ์ ท่ี ก าหนดมีจ านวน 8
องค์ ป ระกอบ โดยผู้ ว ิจ ัย ตัง้ ชื่อ องค์ ป ระกอบให้ ส อดคล้ อ งกับ ตัว แปรที่อ ธิบ ายองค์ ป ระกอบดัง นี้
องค์ประกอบที่ 1 ชื่อ “ระบบการบริหารจัดการ” มีจานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 82 ตัวแปร
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.501 – 0.786 องค์ประกอบที่ 2 ชื่อ “การนาผลงานวิจยั ไปใช้และ
การสร้างเครือข่ายการวิจยั ” มีจานวนตัวแปรทีอ่ ธิบายองค์ประกอบ 19 ตัว มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง 0.510 – 0.741 องค์ประกอบที่ 3 ชื่อ “การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั ” มีจานวนตัวแปรที่
อธิบายองค์ประกอบ 10 ตัว มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.504 – 0.700 องค์ประกอบที่ 4 ชื่อ
“คุณภาพของอาจารย์/นักวิจยั ” มีจานวนตัวแปรทีอ่ ธิบายองค์ประกอบ 6 ตัว มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง 0.542 – 0.592 องค์ประกอบที่ 5 ชื่อ “การตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานวิจยั ” มีจานวนตัวแปรทีอ่ ธิบาย
องค์ประกอบ 6 ตัว มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.573 – 0.737 องค์ประกอบที่ 6 ชื่อ “การจัดตัง้
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจยั ” มีจานวนตัวแปรทีอ่ ธิบายองค์ประกอบ 3 ตัว มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง 0.513 – 0.624 องค์ประกอบที่ 7 ชื่อ “การเชื่อมโยงการวิจยั กับการเรียนการสอน” มีจานวนตัว
แปรทีอ่ ธิบายองค์ประกอบ 4 ตัว มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.549 – 0.741 และองค์ประกอบที่
8 ชื่อ “การบริหารทรัพย์สนิ ทางปญั ญา” มีจานวนตัวแปรทีอ่ ธิบายองค์ประกอบ 3 ตัว มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.568 – 0.528 รวมมีจานวนตัวแปรทีอ่ ธิบายองค์ประกอบทัง้ สิน้ 133 ตัวแปร
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.501 - 0.786 และเนื่องจากองค์ประกอบที่ 1 มีตวั แปรอธิบาย
องค์ประกอบถึง 82 ตัวแปร ผูว้ จิ ยั จึงได้วเิ คราะห์องค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบที่ 1 โดยใช้ว ิธกี ารเดิม
และใช้เกณฑ์ในการเลือกองค์ประกอบย่อยทีน่ ้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ตัง้ แต่ 0.30 ขึน้ ไป
(เพื่อให้ตวั แปรทัง้ 82 ตัวแปรยังคงอยู่ในองค์ประกอบย่อยครบถ้วน) มีค่าไอเกน (eigenvalues) มากกว่า
1 และมีตวั แปรทีบ่ รรยายแต่ละองค์ประกอบตัง้ แต่ 3 ตัวขึ้นไป ผลการวิเคราะห์ได้จานวนองค์ประกอบ
ย่อย 9 องค์ประกอบย่อย ดังนัน้ จึงสรุปองค์ประกอบของการเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั โดยภาพรวม ดัง
แผนภาพที่ 1
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1.7 โครงสร้างพื้นฐานใน
การวิจยั

1.8 การสร้างบรรยากาศใน
การทาวิจยั

1.9 แรงจูงใจในการทาวิจยั

1.4 การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.5 คุณธรรม จริ ยธรรมของ
นักวิจยั และการบริ หารงาน
ที่โปร่ งใส

1.6 การเสริ มสร้างความ
เข้มแข็งของบุคลากรด้าน
การวิจยั

1.2 การจ้างมืออาชีพและการ
แสวงหาเงินรายได้

1.3 การบริ หารทรัพยากร
มนุษย์

1.1 การบริ หารงานวิจยั

1. ระบบการบริหารจัดการ
8. การบริหารทรัพย์ สินทาง
ปัญญา

องค์ ประกอบการเป็ น
มหาวิทยาลัยวิจัย

2. การนาผลงานวิจยั ไปใช้ และ
การสร้ างเครือข่ ายการวิจยั

3. การพัฒนาบุคลากรด้ าน
การวิจยั

7. การเชื่อมโยงการวิจยั กับ
การเรียนการสอน

4. คุณภาพของอาจารย์ /
นักวิจยั

6. การจัดตั้งศู นย์ ความเป็ น
เลิศทางการวิจยั
5. การตีพมิ พ์ เผยแพร่ ผลงานวิจยั

ภาพที่ 1 องค์ประกอบทีเ่ กี่ยวข้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจยั
จากภาพที่ 1 องค์ประกอบของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจยั ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบคือ ระบบ
การบริห ารจัดการ การนาผลงานวิจยั ไปใช้ และการสร้างเครือ ข่ายการวิจยั การพัฒนาบุค ลากรด้าน
การวิจยั คุณภาพของอาจารย์/นักวิจยั การตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานวิจยั การจัดตัง้ ศูนย์ความเป็ นเลิศ
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ทางการวิจยั การเชื่อมโยงการวิจยั กับการเรียนการสอน และการบริหารทรัพย์สนิ ทางปญั ญา โดย
องค์ประกอบระบบการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบย่อย คือ การบริหารงานวิจยั การจ้าง
มืออาชีพและการแสวงหาเงินรายได้ การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณธรรม
จริยธรรมของนักวิจยั และการบริหารงานที่โปร่งใส การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรด้านการวิจยั
โครงสร้างพืน้ ฐานในการทาวิจยั การสร้างบรรยากาศในการทาวิจยั และแรงจูงใจในการทาวิจยั
2. การวิเคราะห์ตวั แปรจาแนก (discriminant analysis) เพื่อทราบตัวแปรทีส่ ามารถจาแนก
กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจยั และกลุ่มทีย่ งั ไม่เป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั จากผลการวิเคราะห์พบว่าตัวแปรทีส่ ามารถ
จาแนกกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจยั และกลุ่มทีย่ งั ไม่เป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั มี 6 ตัวแปร แสดงได้ดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 2
ตัวแปรที่สามารถจาแนกกลุ่มและค่าสัมประสิทธิ ์คาโนนิคอลมาตรฐาน (standardized
canonical discriminant
Function coefficients)
ตัวแปร
ค่ำสัมประสิ ทธิ์ /ค่ำน้ำหนัก
โครงสร้างพืน้ ฐานในการทาวิจยั (X1.7)
1.097
การบริหารงานวิจยั (X1.1)
-1.034
การบริหารทรัพย์สนิ ทางปญั ญา (X8)
0.687
การตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานวิจยั (X5)
0.658
แรงจูงใจในการทาวิจยั (X1.9)
-0.604
การเชื่อมโยงการวิจยั กับการเรียนการสอน (X7)
-0.503
จากตารางที่ 2 พบว่าค่าสัมประสิทธิ ์คาโนนิคอลมาตรฐานโดยเรียงลาดับความสาคัญจากมาก
ไปหาน้อย (โดยไม่พจิ ารณาค่าของเครื่องหมายบวก-ลบ) จะเห็นว่าตัวแปรทีส่ ามารถจาแนกกลุ่มได้ดที ส่ี ุด
คือ โครงสร้า งพื้นฐานในการท าวิจยั มีค่ า สัม ประสิท ธิ ์คาโนนิ ค อลมาตรฐานเท่ า กับ 1.097 ตัว แปรที่
สามารถจาแนกกลุ่มรองลงมาได้แก่ การบริหารงานวิจยั การบริหารทรัพย์สนิ ทางปญั ญา การตีพมิ พ์
เผยแพร่ผลงานวิจยั แรงจูงใจในการทาวิจยั และการเชื่อมโยงการวิจยั กับการเรียนการสอน ซึ่งมีค่า
สัมประสิทธิ ์คาโน-นิคอล มาตรฐานเท่ากับ -1.034, 0.687, 0.658, -0.604 และ -0.503 ตามลาดับ ซึง่ ผล
จากการวิเคราะห์สามารถเขียนสมการจาแนกกลุ่ม (discriminant function) ได้ดงั นี้
Z =
1.097 (โครงสร้างพืน้ ฐานในการทาวิจยั ) – 1.034 (การบริหารงานวิจยั )
+ 0.687 (การบริหารทรัพย์สนิ ทางปญั ญา) + 0.658 (การตีพมิ พ์
เผยแพร่ผลงานวิจยั ) – 0.604 (แรงจูงใจในการทาวิจยั ) – 0.503 (การ
เชื่อมโยงการวิจยั กับการเรียนการสอน)
จากการตรวจสอบความถูกต้องหรือความแม่นยาของการพยากรณ์โดยใช้สมการจาแนกกลุ่มดังกล่าว
พบว่า ตัวแปรทัง้ 6 ตัว สามารถจาแนกกลุ่มการเป็นสมาชิกได้ถูกต้องร้อยละ 58.61 ดังแสดงใน
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ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การตรวจสอบความถูกต้องหรือความแม่นยาของการพยากรณ์โดยใช้สมการจาแนกกลุ่ม (hit
ratio)
กำรเป็ น
กลุ่มที่ จำแนก
รวม
มหำวิ ทยำลัย
เป็ น
ไม่เป็ น
วิ จยั
มหำวิ ทยำลัย มหำวิ ทยำลัย
วิ จยั
วิ จยั
เป็นมหาวิทยาลัยวิจยั
133
47
180
กลุ่มจริง
ไม่เป็นมหาวิทยาลัยวิจยั
102
78
180
เป็นมหาวิทยาลัยวิจยั (%)
73.9
26.1
100.0
ไม่เป็นมหาวิทยาลัยวิจยั (%)
56.7
43.3
100.0
ร้อยละทีจ่ าแนกได้ถูกต้อง ร้อยละ 58.61
จากตารางที่ 3 เมื่อใช้ตวั แปรจาแนกกลุ่มทีไ่ ด้ไปสร้างสมการจาแนกกลุ่มและนาไปจาแนก
การเป็ นสมาชิกกลุ่ม พบว่า ตัวแปรทัง้ 6 ตัว สามารถจาแนกกลุ่มซึง่ มีผลในการจาแนกการเป็ นสมาชิก
กลุ่มได้ถูกต้องร้อยละ 58.61 (โดยคานวณได้จาก (133+78)/360)*100)
สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ
การวิจยั เรือ่ ง องค์ประกอบการเป็นมหาวิทยาลัยวิจยั ได้ขอ้ ค้นพบดังนี้
1. องค์ประกอบของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจยั
ข้อ ค้ น พบที่ไ ด้ จ ากการวิจ ัย พบว่ า องค์ ป ระกอบของการเป็ น มหาวิท ยาลัย วิจ ัย ประกอบด้ ว ย 8
องค์ประกอบ เรียงตามน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย คือ ระบบการบริหารจัดการ การนา
ผลงานวิจยั ไปใช้และการสร้างเครือข่ายการวิจยั การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั คุณภาพของอาจารย์/
นักวิจยั การตีพมิ พ์และเผยแพร่ผลงานวิจยั การจัดตัง้ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจยั การเชื่อมโยงการ
วิจยั กับการเรียนการสอน และการบริหารทรัพย์สนิ ทางปญั ญา สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจยั ที่
กาหนดไว้ว่า องค์ประกอบของการเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั เป็ นพหุตวั แปร และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ฉลองภพ สุสงั กร์กาญจน์ และคณะ เรื่อง “โครงการวิจยั เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่การเป็ น
มหาวิท ยาลัย ที่เ น้ น การวิจ ัย ” พบว่ า องค์ ป ระกอบที่น าไปสู่ ก ารเป็ น มหาวิท ยาลัย ที่เ น้ น การวิจ ัย
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การสะสม พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ การมีหลักการบริหารการ
วิจยั ทีด่ ี สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการวิจยั และแรงจูงใจในการดาเนิน โครงการวิจยั โดยองค์ประกอบแต่ละ
ด้านจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัยและเป็ นปจั จัยสาคัญของการเป็ นมหาวิทยาลัยทีเ่ น้ น
การวิจยั
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2. ตัวแปรทีส่ ามารถจาแนกกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจยั และมหาวิทยาลัยทีย่ งั ไม่เป็นมหาวิทยาลัยวิจยั
ข้อค้นพบจากการวิจยั พบว่า ตัวแปรที่สามารถจาแนกกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจยั และมหาวิทยาลังทีย่ งั ไม่เป็ น
มหาวิทยาลัยวิจยั ประกอบด้วย 6 ตัวแปร ได้แก่ โครงสร้างพืน้ ฐานในการทาวิจยั การบริหารงานวิจยั
การบริห ารทรัพ ย์ส ินทางปญั ญา การตีพ ิม พ์เ ผยแพร่ผ ลงานวิจยั แรงจูง ใจในการทาวิจยั และการ
เชื่อ มโยงการวิจยั กับการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้อ งกับ สมมติฐานการวิจยั ที่กาหนดไว้ว่า ตัว แปรที่
สามารถจาแนกกลุ่ มมหาวิทยาลัยวิจยั และมหาวิทยาลัยที่ยงั ไม่เ ป็ นมหาวิทยาลัยเป็ นพหุตวั แปร และ
สอดคล้ อ งกับ งานวิจ ัย ของค าเพชร ภู ร ิป ริญ ญา ได้ ศึ ก ษาเรื่อ ง “การน าเสนอยุ ท ธศาสตร์ พ ัฒ นา
สถาบันอุดมศึกษาไทยสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยระดับโลก” โดยวิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสาร พบว่า ปจั จัย
ความส าเร็จ ของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาระดับ โลกขึ้น อยู่ กั บ คุ ณ ภาพของภารกิ จ หลัก ของการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ หลักสูตรและการสอน การวิจยั การบริการทางวิชาการ และมิติทางวัฒนธรรม
ปจั จัยด้านความเป็ นนานาชาติของมหาวิทยาลัยระดับโลก ได้แก่ 1) การจัดการคุณภาพและโครงสร้าง
พืน้ ฐาน 2) หลักสูตรและนวัตกรรม 3) การวิจยั 4) การศึกษาเรือ่ งอาณาบริเวณศึกษา นิสติ นักศึกษาและ
นักวิชาการจากนานานาชาติ 5) ความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาด้านนานาชาติ 6) การบริการ
ทางสังคม และความฉลาดทางวัฒนธรรม รวมทัง้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของมาร์ยนั เฟดแมน และคณะ
(Maryann Feldman et al) ได้ศกึ ษา เรื่อง Equity and the technology transfer strategies of American
Research Universities พบว่า แนวโน้ มในปจั จุบนั มหาวิทยาลัยมีการแบ่งปนั ผลประโยชน์ ในการจ่าย
ค่าตอบแทนสาหรับทรัพย์สนิ ทางปญั ญาให้กบั อาจารย์/นักวิจยั /ผูป้ ระดิษฐ์ เพิม่ มากขึน้ ซึง่ ถือได้ว่าเป็ นกล
ยุทธ์ใหม่ในการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ทางปญั ญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของฉลองภพ สุสงั กร์กาญจน์ และคณะ เรื่อง “โครงการวิจยั เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่กู าร
เป็ นมหาวิทยาลัยที่เน้ นการวิจยั ” พบว่า การพัฒนาศักยภาพและสร้างความพร้อมในการบริหารเพื่อให้
มหาวิทยาลัยพัฒนาเป็ นมหาวิทยาลัยที่เ น้ นการวิจยั นัน้ จะต้องมีโครงสร้างการเรียนการสอนที่มคี วาม
เชื่อมโยงกับการวิจยั โดยจัดการเรียนการสอนมีล กั ษณะ Research-based learning คือให้การวิจยั เข้ามา
มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
จากการยืน ยัน องค์ป ระกอบการและตัว แปรจ าแนกกลุ่ ม การเป็ น มหาวิท ยาลัย วิจ ยั โดย
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผู้เ ชี่ยวชาญส่ วนใหญ่มคี วามเห็นว่า องค์ประกอบและตัวแปรจาแนกกลุ่ มการเป็ น
มหาวิทยาลัยวิจยั มีความถูกต้องเชิงทฤษฎี ครบถ้วน เหมาะสม มีความเป็ นไปได้ต่อการประยุกต์ปรับใช้
และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะทัวไป
่
ด้ำนนโยบำย
1. ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ควรน าองค์ ป ระกอบของมหาวิ ท ยาลั ย วิ จ ัย ทั้ ง 8
องค์ประกอบ ซึ่ งประกอบด้วย ระบบการบริ หารจัดการ การนาผลงานวิจยั ไปใช้และการสร้ างเครื อข่ายการ
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วิจยั การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั คุณภาพของอาจารย์/นักวิจยั การตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจยั การจัดตั้ง
ศูนย์ความเป็ นเลิ ศทางการวิจยั การเชื่ อมโยงการวิจยั กับการเรี ยนการสอน และการบริ หารทรั พย์สินทาง
ปั ญญา ที่ ได้จากการศึ กษาวิจยั ไปปประยุกต์ใ ช้ใ นโครงการส่ งเสริ มการวิจยั ในอุ ดมศึ กษาและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติต่อไป
2. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรนาผลการวิจยั ไปใช้ในการจาแนกมหาวิทยาลัยวิจยั และ
มหาวิทยาลัยที่ยงั ไม่เป็ นมหาวิทยาลัย โดยดูจาก 6 ตัวแปร ได้แก่ (1) โครงสร้างพื้นฐานในการทาวิจยั (2)
การบริ หารงานวิจยั (3) การบริ หารทรัพย์สินทางปัญญา (4) การตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจยั (5) แรงจูงใจใน
การทาวิจยั และ (6) การเชื่อมโยงการวิจยั กับการเรี ยนการสอน
ด้ านการนาไปปฏิบัติ
1. มหาวิทยาลัยที่ตอ้ งการเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั ควรจะต้องพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีองค์ประกอบครบทั้ง
8 องค์ประกอบ ดังนี้ (1) ระบบการบริ หารจัดการ (2) การนาผลงานวิจยั ไปใช้และการสร้างเครื อข่ายการวิจยั
(3) การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั (4) คุณภาพของอาจารย์/นักวิจยั (5) การตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจยั (6)
การจัดตั้งศูนย์ความเป็ นเลิศทางการวิจยั (7) การเชื่ อมโยงการวิจยั กับการเรี ยนการสอน และ (8) การบริ หาร
ทรัพย์สินทางปัญญา
2. มหาวิทยาลัยที่ตอ้ งการเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั จะต้องเสริ มสร้างความเข็มแข็งด้าน (1) โครงสร้าง
พื้นฐานในการทาวิจยั (2) การบริ หารงานวิจยั (3) การบริ หารทรัพย์สินทางปั ญญา (4) การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจยั (5) แรงจูงใจในการทาวิจยั และ (6) การเชื่ อมโยงการวิจยั กับการเรี ยนการสอน ซึ่ งเป็ นตัวแปร
ที่จาแนกมหาวิทยาลัยที่เป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ
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