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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัย    
นวมินทราธิราช  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัยที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย    
นวมินทราธิราช เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัย            
นวมินทราธิราชกับข้อมูลเชิงประจักษ์  และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การบริหารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่  

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาตัวบ่งชีก้ารบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช เพื่อการประเมิน
การบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

ตอนที่  2  ผลการประเมินความเหมาะสมของการพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช 

ตอนที่  3  ผลการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
เพ่ือให้การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการท าความเข้าใจเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์

ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความสะดวกยิ่งข้ึน ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์แทน
ความหมายต่อไปนี้ 

 

สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าสถิติ 
 ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์แทนตัวแปรและค่าสถิติต่างๆ ดังนี้ 

1. สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนค่าสถิติ 
 X  หมายถึง  ค่าเฉลี่ย ( mean) 
 S.D. หมายถึง  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( standard deviation) 
 R หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Pearson 

(Pearson product moment correlation 
coefficient)  

 R2 หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์  
    ( coefficient of determination) 
 X2 หมายถึง  ค่าสถิติไคสแคว์ ( chi-square) 
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 df หมายถึง องศาอิสระ ( degree of freedom) 
p หมายถึง ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  

  GFI      หมายถึง ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง   
   (goodness of fit index)   
 AGFI หมายถึง ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องท่ีปรับแล้ว 
   ( adjusted goodness of fit index) 
 RMSEA หมายถึง ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนของ  
   รากก าลังสองเฉลี่ย 
   ( root mean square error approximation) 
 RMR หมายถึง ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่เหลือ 
 Be หมายถึง น้ าหนักองค์ประกอบ  
 SE หมายถึง ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

2. สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนตัวแปรในโมเดลของการ พัฒนาการพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

 2.1 ตัวแปรแฝงภายนอก 
 RESEARCH หมายถึง การประเมินการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    
วิธีดุลยภาพใหม่ (new balanced scorecard) 
 2.2 ตัวแปรแฝงภายใน หมายถึง ตัวแปรด้านผู้ ใช้บริการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย 
(client) ด้านบุคลากร  การเรียนรู้และพัฒนางานวิจัย ( people) ด้านนโยบาย วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 
(policy) ด้านการเงิน งบประมาณ ( finance) และด้านกระบวนการ  กระบวนการภายในการบริหาร
จัดการภายในมหาวิทยาลัย (process) 
 2.3 ตัวแปรด้านผู้รับบริการ  (client) หมายถึง ตัวแปรแฝงภายใน ซึ่งประกอบด้วยตัวแปร
สังเกตได้จ านวน 3 ตัวแปร ได้แก่ 
 RESPON  หมายถึง  งานวิจัยที่ตอบสนองต่อสังคม 
 COORPE   หมายถึง งานวิจัยที่มีความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 

 SATISF หมายถึง  ความพอใจของผู้รับบริการจากมหาวิทยาลัยฯ 
  2.4 ตัวแปรด้านบุคลากร  การเรียนรู้และพัฒนางานวิจัย ( people) หมายถึง ตัวแปรแฝง
ภายใน ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้จ านวน 3 ตัวแปร ได้แก่ 
   KNOEXP หมายถึง  ความรู้และประสบการณ์ในการผลิตผลงานวิจัย  

  PONEED  หมายถึง  การเข้าสู่กระบวนการวิจัย  
      MANAGE หมายถึง  การพัฒนานักวิจัย 
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  2.5 ตัวแปรด้านนโยบาย วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ( policy) หมายถึง ตัวแปรแฝงภายใน    
ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้จ านวน 3 ตัวแปร ได้แก่ 

 TOPMAN  หมายถึง  นโยบายของผู้บริหารระดับสูง 
 MIDMAN  หมายถึง  นโยบายของผู้บริหารระดับกลาง   
 LOWMAN หมายถึง  นโยบายในของผู้บริหารระดับต้น 

  2.6 ตัวแปรด้านการเงิน งบประมาณ (finance) หมายถึง ตัวแปรแฝง ภายใน  ซึ่งประกอบด้วย 
ตัวแปรสังเกตได้จ านวน 2 ตัวแปร ได้แก่ 
   FINANS   หมายถึง  ความเพียงพอของงบประมาณ 

   FINANM   หมายถึง  การบริหารจัดการให้มีรายได ้
  2.7 ตัวแปรด้านกระบวนการภายใน (process) หมายถึง ตัวแปรแฝงภายใน ซึ่งประกอบด้วย
ตัวแปรสังเกตได้จ านวน 2 ตัวแปร ได้แก่ 
   MAMENT หมายถึง  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานวิจัย 

 RESULT หมายถึง  การเพ่ิมผลผลิตงานวิจัย 

 
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช      

เพ่ือการประเมินการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัย          
นวมินทราธิราช เพ่ือการประเมินการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 
 
 1. ผลจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  เพ่ือการประเมินการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยได้พัฒนาร่างตัวบ่งชี้และองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้ 

1.1 มุมมองด้านผู้ใช้บริการ (Client Perspective) 
1.1.1 งานวิจัยที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 

   1.1.2 งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ 
   1.1.3 งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร 

      1.1.4 งานวิจัยที่มีความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ชุมชน ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมทั้งใน
และต่างประเทศ 

   1.1.5 งานวิจัยที่ท าร่วมกับผู้ที่จะใช้ผลงานโดยตรง 
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1.1.6 เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยทั้งทั่วไปและเชิงพาณิชย์ 
1.1.7  ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยฯ 

1.1.8 บทความวิจัยได้รับการอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 1.2 มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา (People Perspective)  

1.2.1 บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์ในการท าวิจัย 
1.2.2 บุคลากรมีประสบการณ์ในการส่งผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ 
1.2.3 คณาจารย์ท างานวิจัยในเรื่องท่ีสอน หรือสอน บริการวิชาการในเรื่องท่ีวิจัย 
1.2.4 การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
1.2.5 การอบรมด้านการวิจัย 

  1.3 มุมมองด้านนโยบาย วิสัยทัศน์ (Policy Perspective) 
   1.3.1 ผู้บริหารทุกระดับร่วมกันก าหนดนโยบายและแผนสนับสนุนการท าวิจัยอย่าง
เป็นรูปธรรมชัดเจน 
   1.3.2 ผู้บริหารระดับสูงมีแผนยุทธศาสตร์จัดสิ่งอ านวยความสะดวก ทรัพยากรวิจัย
และงบประมาณไว้สูงเพื่อสร้างแรงจูงใจ 
   1.3.3 ผู้บริหารระดับสูงก าหนดนโยบายส่งเสริมความเชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะทาง 
   1.3.4 ผู้บริหารระดับสูงสร้างจุดเด่นด้านการ วิจัยขององค์กร ให้เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานและการยอมรับของสังคม 
   1.3.5 ผู้บริหารระดับกลางมนีโยบายและแผนในการก าหนดทิศทางการบริหารงานวิจัย 
   1.3.6 ผู้บริหารระดับต้นมนีโยบายและแผนในการก าหนดทิศทางการบริหารงานวิจัย 
  1.4 มุมมองด้านการเงิน (Finance Perspective) 
   1.4.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
   1.4.2 งบประมาณเพียงพอในการสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลนักวิจัย 
   1.4.3 แนวทางการบริหารงบประมาณที่ก่อให้เกิดรายได้ ลดภาระงานสอนหรือ       
งานประจ า 

1.4.4 กองทุนวิจัยระดมทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน  
1.4.5 การแบ่งสรรค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ชัดเจน และเป็นธรรม 
1.4.6 การบริหารจัดการงานวิจัยที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  1.5 ด้านกระบวนการภายใน (Process Perspective) 
   1.5.1 ประกาศ ระเบียบปฏิบัติเหมาะสม จูงใจให้ท าวิจัย 
   1.5.2 จัดท าแผนการวิจัยทุก 3-5 ปี ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและสถานการณ์     
ที่เปลี่ยนไป 
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   1.5.3 ระบบคล่องตัวเพื่อขับเคลื่อนและอ านวยความสะดวกในการท าวิจัย 
   1.5.4 ระบบจัดสรรภาระงานชัดเจน 
   1.5.5 มีศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศสาขาต่าง ๆ และส านักงานที่ปรึกษางานวิจัย 
   1.5.6 มีการพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัย และฐานข้อมูลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ 
   1.5.7 ประสานการท างานวิจัยร่วมกับเครือข่ายองค์กรงานวิ จัยแห่งชาติและเครือข่าย
อุดมศึกษา 
   1.5.8 งานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
   1.5.9 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ  การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

1.5.10 งานวิจัยเพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการพัฒนางานวิจัย 
 
 2. ผลการตรวจสอบร่างตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช        
เพื่อประเมินการบริหารงานวิจัยจากการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (focus group) 

 จากการสังเคราะห์ วิเคราะห์ งานวิจัย เอกสาร บทความที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหาร
งานวิจัย พันธกิจสถาบันอุดมศึกษา และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยได้น าผลการสังเคราะห์ 
วิเคราะห์ มาจัดการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาจัดกลุ่มและให้ความเห็นเกี่ยวกับ
องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของการพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัย       
นวมินทราธิราช เพื่อการประเมินผลการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯให้เป็นกระบวนการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และบรรลุวัตถุประสงค์ของพันธกิจ พัฒนางานวิจัยให้ก้าวหน้าไปตาม
เป้าหมาย สรุปผลการปรับแก้ไขร่างตัวบ่งชี้ตามความเห็นผู้เชี่ยวชาญ ผลการสนทนาผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัย
สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ด้านผู้ใช้บริการ (client perspective) หมายถึง  มุมมองการบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชที่มองจากมุมมองของผู้ ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย          
นวมินทราธิราชเช่น นักศึกษา ผู้ปกครอง นายจ้าง ชุมชน สังคม  กรุงเทพมหานคร และประเทศชาติ  
ท าให้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชทราบว่าสิ่งที่ผู้ ใช้บริการหรือสังคมคาดหวังหรือต้องการให้
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชด าเนินการด้านการวิจัยบริหารงานวิจัยควรมีวัตถุประสงค์ดังนี้   
   2.1.1 เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของสังคม สามารถประเมินได้จาก 
    2.1.1.1 จ านวนผลงานวิจัยที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและมีการเผยแพร่    
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
    2.1.1.2 จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
    2.1.1.3 จ านวนงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
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   2.1.2 เพ่ือความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการท างานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
สามารถประเมินได้จาก 

    2.1.2.1 จ านวนงานวิจัยที่มีความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย  ชุมชน ภาคธุรกิจ 
อุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ 

   2.1.2.2 จ านวนงานวิจัยที่ท าร่วมกับผู้ที่จะใช้ผลงานโดยตรง 
    2.1.2..3 จ านวนครั้งของการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยทั้งทั่วไปและ          

เชิงพาณิชย์ 
   2.1.3 เพ่ือความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย            
นวมินทราธิราชต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและประเทศชาติ 
สามารถประเมินได้จาก 
    2.1.3.1 คะแนนความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบทบาทของ
มหาวิทยาลัยฯ 
    2.1.3.2 จ านวนบทความวิจัยได้รับการอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ 
  2.2 มุมมองด้านบุคลากร การเรียนรู้และพัฒนา (people perspective) หมายถึง มุมมอง
การบริหารงานวิจัยที่ให้ความส าคัญกับบุคลากร พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ให้โอกาสและ          
สร้างประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนางานวิจัยในระยะยาวของมหาวิทยาลัยฯ มีวัตถุประสงค์   
ในการประเมินดังนี้   
   2.2.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์ในการผลิตผลงานวิจัย  สามารถ
ประเมินได้จาก 
    2.1.1 จ านวนบุคลากรมีความรู้และประสบการณ์ในการท าวิจัย 
    2.1.2 จ านวนบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการส่งผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ 
    2.1.3 จ านวนคณาจารย์ท างานวิจัยในเรื่องท่ีสอนหรือสอน บริการวิชาการ     
ในเรื่องที่วิจัย 
   2.2.2 เพ่ือให้บุคลากรเข้าสู่กระบวนการการท าวิจัย สามารถประเมินได้จาก 
    2.2.2.1 จ านวนบุคลากรที่ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
   2.2.3 เพ่ือการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย สามารถประเมินได้จาก 
    2.2.3.1 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมด้านการวิจัย 
  2.3 มุมมองด้านนโยบาย วิสัยทัศน์ของผู้บริหารด้านการบริหารงานวิจัย  (policy 
perspective) หมายถึง  มุมมองการบริหารงานวิจัยที่ให้ความส าคัญกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเป็น      
สิ่งส าคัญ ในการวางแผนและก าหนดทิศทางการบริหารงานวิจัย ที่เป็นเสมือนฟันเฟืองหรือกงล้อ         
ที่ส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการบริหารขององค์กรซึ่งควรมีวัตถุประสงค์ดังนี้   
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   2.3.1 เพ่ือประเมินวิสัยทัศน์การบริหารงานวิจัยของผู้บริหารระดับสูง  สามารถ
ประเมินได้จาก 

    2.3.1.1 ผู้บริหารระดับสูงร่วมกับผู้บริหารทุกระดับร่วมกันก าหนดนโยบายและ
แผนสนับสนุนการท าวิจัย อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 

    2.3.1.2  ผู้บริหารระดับสูงมีแผนงานในการจัดสิ่งสิ่งอ านวยความสะดวก 
ทรัพยากรวิจัย และงบประมาณไว้สูงเพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างานวิจัย 

   2.3.1.3 ผู้บริหารระดับสูงก าหนดนโยบายส่งเสริมความเชี่ยวชาญในศาสตร์
เฉพาะสาขา 

   2.3.1.4 ผู้บริหารระดับสูงสร้างจุดเด่นด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยตาม    
ความต้องการของตลาดแรงงานและการยอมรับของสังคม 
   2.3.2 เพ่ือประเมินวิสัยทัศน์การบริหารงานวิจัยของผู้บริหารระดับกลาง สามารถ
ประเมินได้จาก 
    2.3.2.1 ผู้บริหารระดับกลางร่วมกับผู้บริหารระดับสูงมี การจัดท าแผนกลยุทธ ์  
การบริหารงานวิจัย 
   2.3.3 เพ่ือประเมินวิสัยทัศน์การบริหารงานวิจัยของผู้บริหารระดับต้นสามารถ
ประเมินได้จาก 
    2.3.3.1 ผู้บริหารระดับต้นแต่ละฝ่ายมีแผนปฏิบัติการและก าหนดการการท า
วิจัย 

 2.4 มุมมองด้านการเงิน  (financial perspective) มุมมองด้านการเงินเพียงอย่างเดียว  
แม้จะจะไม่เพียงพอในการบริหารงานใด  ๆ แต่มุมมองด้านการเงินยังคงเป็นมุมมองหลักเสมอ         
ในการบริหารจัดการงานใด  ๆ ขององค์กรให้ประสบความส าเร็จและอยู่รอด เช่นเดียวกับการบริหาร
งานวิจัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในมุมมองด้านการเงิน วัตถุประสงค์ในการประเมินคือ 

   2.4.1 เพ่ือประเมินความเพียงพอของงบประมาณการวิจัย ประเมินได้จาก 
    2.4.1.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   

นวมินทราธิราช 
    2.4.1.2 จ านวนเงินเพียงพอในการสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลนักวิจัย 
   2.4.2 เพ่ือประเมินการบริหารจัดการงานวิจัยที่ก่อให้เกิดรายได้ โดยประเมินได้จาก 
    2. 4.2.1 แนวทางการบริหารงบประมาณที่ก่อให้เกิดรายได้ โดยลดภาระงาน

สอนหรืองานประจ า 
    2.4.2.2 มีกองทุนวิจัยระดมทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน  
    2.4.2.3 มีการจัดสรรค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ชัดเจน และเป็นธรรม 
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   2.4.2.4 การบริหารจัดการงานวิจัยที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  2.5 มุมมองด้านกระบวนการ  (process perspective) หมายถึง มุมมองที่มองด้าน
กระบวนการหรือระบบการจัดการการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช                 
ที่มีวัตถุประสงค์ในการประเมินดังนี้ 

   2.5.1 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานวิจัย โดยประเมินได้จาก 
   2.5.1.1 การมีประกาศ ระเบียบปฏิบัติเหมาะสม จูงใจให้ท าวิจัย 
   2.5.1.2 มีการจัดท าแผนการวิจัยทุก 3-5 ปี ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและ

สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป 
   2.5.1.3 มีระบบที่คล่องตัวเพื่อขับเคลื่อนและอ านวยความสะดวกในการท าวิจัย 
   2.5.1.4 มีระบบจัดสรรภาระงานชัดเจน 
   2.5.1.5 มีศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศสาขาต่าง ๆ และส านักงานที่ปรึกษางานวิจัย 
   2.5.1.6 มีการพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัย และ ฐานข้อมูลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ 

   2.5.2 เพ่ือเพ่ิมผลผลิตงานวิจัย โดยประเมินจาก 
    2. 5.2.1 จ านวนงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

    2.5.2.2 จ านวนงานวิจัยที่ท าร่วมกับเครือข่ายองค์กรงานวิจัยแห่งชาติและ
เครือข่ายอุดมศึกษา 

    2.5.2.3 จ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา มีการท างานวิจัยเพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการพัฒนางานวิจัย 
 

สรุปการน าเสนอการวิเคราะห์ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัย          
นวมินทราธิราชเพ่ือการประเมินการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในขั้นตอนนี้ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 คือ “เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัยที่ เหมาะสมกับ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” ที่ได้มาจากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจาก
การสัมภาษณ์/สอบถามผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ การประชุมสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ท าให้ได้โมเดล
เชิงทฤษฎีเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ของระบบการประเมินการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชด้วย
วิธีดุลยภาพใหม่ รวมจ านวน 36 ตัวบ่งชี้ ภายใต้วัตถุประสงค์ 13 ข้อ จากมุมมอง 5 ด้าน คือ มุมมอง  
ด้านผู้รับบริการมุมมองด้าน  บุคลากร การเรียนรู้และพัฒนา มุมมองด้านนโยบาย วิสัยทัศน์ มุมมอง
ด้านการเงิน  และมุมมองด้านกระบวนการภายใน ซึ่งโมเดลนี้มีลักษณะโมเดลเป็นโมเดลการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (factor analysis) ดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3  โมเดลเชิงทฤษฎีของการพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
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ตอนที่ 2  ผลการประเมินความเหมาะสมของการพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัย 
 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

ในตอนที่ 2 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ         
การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ดังนี้ 
 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่ง เป็นคณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทวิชาการ และบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน ที่สามารถปฏิบัติงานวิจัย
ให้กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จ านวน 430 คน จ าแนกตาม เพศ อายุ ประสบการณก์ารท างาน 
ต าแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิด้านการศึกษา และหน่วยงานสังกัด 
น าเสนอด้วยค่าสถิติพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ความถ่ี ( frequency) และร้อยละ (percentage) ดังแสดง
ในตารางต่อไปนี้  
 
ตารางท่ี 2  จ านวน และร้อยละของสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูลพื้นฐาน 

             (n = 430) 

        สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
1.   เพศ     
 1.1  ชาย 105  24.40  
 1.2  หญิง 325  75.60  

 รวม 430  100.00  

2.   อายุ     
 2.1  น้อยกว่า 30 ปี 91  21.20  
 2.2  30-39 ป ี 122  28.40  
 2.3  40-49 ป ี 131  30.50  
 2.4  50 ปีขึ้นไป 86  20.00  
 รวม 430  100.00  
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ตารางท่ี 2  จ านวน  และร้อยละของสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูลพื้นฐาน                
(ต่อ) 

             (n = 430) 

        สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

3. ประสบการณ์การท างานในมหาวิทยาลัย     
 3.1  ต่ ากว่า 10 ปี 164  38.10  

 3.2  10-19 ปี 133  30.90  
 3.3  20-29 ปี 93  21.60  
 3.4  30 ปีขึ้นไป 40  9.30  

 รวม 430  100.00  

4. ต าแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน     
 4.1  ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ 159  37.00  
 4.2  ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน 271  63.00  
 รวม 430  100.00  

5. ต าแหน่งทางวิชาการ     
 5.1  อาจารย์ 140  32.50  
 5.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 14  3.30  
 5.3  รองศาสตราจารย์ 5  1.20  
 5.4  ช านาญการ 137  31.80  
 5.5  ช านาญงาน 68  15.80  
 5.6  ช านาญการพิเศษ    48  11.20  
 5.7  เชี่ยวชาญ 12  2.80  
 5.8  เชี่ยวชาญพิเศษ 6  1.40  
 รวม 430  100.00  

6.   คุณวุฒิการศึกษา     
 6.1 ปริญญาตรี 254  59.10  
 6.2 ปริญญาโท 140  32.50  
 6.3 ปริญญาเอก 36  8.40  

 รวม 430  100.00  
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ตารางท่ี 2  จ านวน  และร้อยละของสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูลพื้นฐาน                
(ต่อ) 

             (n = 430) 

        สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

7. หน่วยงานสังกัด     
 7.1  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 1  0.20  

 7.2  ส านักงานอธิการบดี 10  2.30  
 7.3  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 313  72.80  
 7.4  คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 90  20.90  
 7.5  วิทยาลัยพัฒนามหานคร 6  1.50  
 7.6  วิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร 10  2.30  

 รวม 430  100.00  
 

จากตารางที่ 2 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  325 คน คิดเป็น
ร้อยละ 75.6 ด้านอายุพบว่า วัยอยู่ในช่วง 40-49 ปี มีมากท่ีสุดจ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ  30.50 
รองลงมาช่วงอายุ  30–39 ปี  จ านวน 1 22 คน คิดเป็นร้อยละ  28.40 ส่วนในด้านประสบการณ์       
การท างานในมหาวิทยาลัย ปรากฏว่ามีประสบการณ์ต่ ากว่า 10 ปี เป็นจ านวนมากที่สุดถึง 164 คน      
คิดเป็นร้อยละ 38.1 0 ในขณะที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไปมีเพียง 40 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 0 
ทั้งนี้เป็นเพราะเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ แต่ส าหรับด้านต าแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานแล้ว จะเป็น
ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน ที่มีจ านวนมากที่สุด 271 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.00 รองลงไปเป็นข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ จ านวน 140 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 32.50 ซ่ึงต าแหน่งพนักงานมหาวทิยาลยัประเภทสนบัสนุนท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดน้ันสอดคล้อง
กับต าแหน่งทางวิชาการของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีต าแหน่งที่ไม่ใช่ต าแหน่งอาจารย์ เป็นต าแหน่ง
ช านาญการ ช านาญงาน ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ จ านวนมากที่สุด 271 คน 
คิดเป็นร้อยละ 63.00 ล าดับรองลงไปเป็นต าแหน่งอาจารย์ที่มีจ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 
และสอดคล้องกับระดับการศึกษาท่ีพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 59.10 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จ านวน 171 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 38.80 และผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนมากที่สุดสังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จ านวน 
313 คน คิดเป็นร้อยละ 72.8 รองลงไปคือ  คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  จ านวน 90 คน คิดเป็น       
ร้อยละ 20.90 เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  มีโรงพยาบาล
ในสังกัดเพ่ือให้บริการผู้ป่วยควบคู่ไปกับผลิตบัณฑิต ซึ่งมีการด าเนินการมายาวนาน ก่อนที่จะมี         
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การปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยโดยที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อ
การุณย์ยังคงเป็นคณะที่เป็นหลักของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในช่วงเริ่มต้น 

 
2. ผลการวิเคราะห์ ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัย  มหาวิทยาลัย         

นวมินทราธิราช 

 การวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่าง ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ และบุคลากร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน       
ที่สามารถปฏิบัติงานวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จ านวน 430 คน จากทุกหน่วยงานสังกัด
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 430 คน วิเคราะห์ความเหมาะสมของ     
ตัวบ่งชี้การประเมินการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช น าเสนอด้วยค่าสถิติพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วย ความถ่ี (frequency) และร้อยละ (percentage) ดังแสดงในตารางที่ 3 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในภาพรวม 
 

มุมมอง วัตถุประสงค์ และตัวบ่งชี้ 
 

X  S.D. ระดับความ
เหมาะสม

ของตัวบ่งชี้ 

ล าดับ
ที่ 

1. มุมมองด้านผู้ใช้บริการ 
 วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ตัวบ่งช้ี:     
 1.1 สัดส่วนงานวิจัยที่ตอบสนองต่อสังคม 3.90 0.858 มาก 1/3 
 1.2 สัดส่วนงานวิจัยที่ร่วมมือกับเครือข่าย 3.82 0.793 มาก 3/3 
 1.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 3.83 0.733 มาก 2/3 

 ภาพรวมด้านผู้ใช้บริการ 3.85 0.699 มาก 4/5 
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ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในภาพรวม (ต่อ) 

 

มุมมอง วัตถุประสงค์ และตัวบ่งชี้ 
 

X  S.D. ระดับความ
เหมาะสม

ของตัวบ่งชี้ 

ล าดับ
ที่ 

2. มุมมองด้าน บุคลากร การเรียนรู้และการพัฒนา 
 วัตถุประสงค์: เพ่ือประเมินการเรียนรู้และพัฒนานักวิจัย 
 ตัวบ่งช้ี: 
 2.1 สัดส่วนบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ 4.01 0.769 มาก 1/3 
 2.2 สัดส่วนการขอต าแหน่งทางวิชาการ 3.80 0.781 มาก 3/3 
 2.3 สัดส่วนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 3.93 0.844 มาก 2/3 
 ภาพรวมบุคลากร การเรียนรู้และการพัฒนา 3.91 0.670 มาก 2/5 

3. มุมมองด้านนโยบาย วิสัยทัศน์ในการบริหารงาน 
 วัตถุประสงค์: เพ่ือประเมินวิสัยทัศน์ผู้บริหารทุกระดับต่อการบริหารงานวิจัย 
 ตัวบ่งช้ี: 
 3.1 แผนการบริหารงานวิจัยของผู้บริหาร 

      ระดับสูง 3.97 0.716 มาก 2/3 
 3.2 แผนการบริหารงานวิจัยของผู้บริหาร 

     ระดับกลาง 3.99 0.789 มาก 1/3 
 3.3 แผนปฏิบัติการและก าหนดการท างานวิจัย 

     ของผู้บริหารระดับต้น 3.83 0.728 มาก 3/3 
 ภาพรวมด้านนโยบาย วิสัยทัศน์ในการบริหาร

งานวิจัย 3.93 0.618 มาก 1/5 

4. มุมมองด้านการเงิน 
 วัตถุประสงค์: เพ่ือประเมินความเพียงพอของงบประมาณงานวิจัย 
 ตัวบ่งช้ี: 
 4.1 สัดส่วนงบประมาณงานวิจัย 3.97 0.777 มาก 1 
 4.2 สัดส่วนรายได้จากการบริหารจัดการงานวิจัย 3.80 0.627 มาก 2 

 ภาพรวมมุมมองด้านการเงิน 3.88 0.638 มาก 3/5 
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ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในภาพรวม (ต่อ) 

 

มุมมอง วัตถุประสงค์ และตัวบ่งชี้ 
 

X  S.D. ระดับความ
เหมาะสม

ของตัวบ่งชี้ 

ล าดับ
ที่ 

5. มุมมองด้านกระบวนการ 
 วัตถุประสงค์: เพ่ือประเมินกระบวนการการบริหารจัดการงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 
 ตัวบ่งช้ี: 
 5.1 สัดส่วนกิจกรรม/โครงการ 

     การบริหารจัดการงานวิจัย 3.85 0.649 มาก 2 
 5.2 สัดส่วนประเภทของงานวิจัย  4.00 0.973 มาก 1 
 ภาพรวมมุมมองด้านกระบวนการภายใน 3.93 0.700 มาก 1/5 

 ภาพรวมทั้งหมด 3.90 0.665 มาก  

 
จากตารางที่ 3 แสดงว่า  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัย     

ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.90,      

S.D. = 0.665) ซึ่งจะมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดถึงสูงสุดอยู่ระหว่าง  X = 3.80 ถึง X = 4.01 เมื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในแต่ละมุมมอง จะมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ในมุมมองแต่ละด้าน

เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ มุมมองด้านนโยบาย วิสัยทัศน์  ( X = 3.93, S.D. = 0.618) และ

มุมมองด้านกระบวนการภายใน ( X = 3.93, S.D = 0.700) เป็นมุมมองที่ในภาพรวมแล้วมีความ

เหมาะสมมากที่สุด  รองลงไปเป็นมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ( X = 3.91, S.D. = 0.670) 

มุมมองด้านการเงิน ( X = 3.88, S.D = .0.638)  มุมมองด้านผู้รับบริการ ( X = 3.86, S.D. = 0.699)  
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ตารางท่ี 4  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของตัวบ่งชี้การบริหาร
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในรายละเอียด 

 

มุมมอง วัตถุประสงค์ และตัวบ่งชี้ 
 

X  S.D. ระดับความ
เหมาะสม

ของตัวบ่งชี้ 

ล าดับ 
ที ่

1. มุมมองด้านผู้รับบริการ 
 วัตถุประสงค์: เพ่ือการตอบสนองต่อสังคม 
 ตัวบ่งช้ี: 
 1. สัดส่วนผลงานวิจัยที่ตอบสนองยุทธศาสตร์

ชาติที่มีการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 4.00 1.042 มาก 1/3 

 2. สัดส่วนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 3.86 0.951 มาก 2/3 

 3. สัดส่วนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 3.85 0.885 มาก 3/3 

 วัตถุประสงค์: เพ่ือความร่วมมือกับเครือข่าย 
 ตัวบ่งช้ี: 
 4. 1. สัดส่วนโครงการวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือ

ระหว่างมหาวิทยาลัยฯกับชุมชน หน่วยงาน
ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมทั้งในและ
ต่างประเทศ 

3.84 1.000 มาก 2/3 

 5. 2. สัดส่วนผลงานวิจัยที่มีการท างานกับผู้ที่จะใช้
ผลงานโดยตรง 

3.85 .806 มาก 1/3 

 

6. สัดส่วนจ านวนครั้งของการจัดเวทีประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลงานวิจัย 
ทั้งท่ัวไปและในเชิงพาณิชย์ 3.79 .870 มาก 3/3 
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ตารางท่ี 4  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของตัวบ่งชี้การบริหาร
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในรายละเอียด (ต่อ) 

 

มุมมอง วัตถุประสงค์ และตัวบ่งชี้ 
 

X  S.D. ระดับความ
เหมาะสม

ของตัวบ่งชี้ 

ล าดับ 
ที ่

 วัตถุประสงค์: เพ่ือความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 ตัวบ่งช้ี: 
 7. 3. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(นักศึกษา ผู้ปกครอง นายจ้างและศิษย์เก่า) 
ต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยฯ ในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนของสังคมและ
ประเทศชาติ 3.88 .810 มาก 1/2 

 8. 4. สัดส่วนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติ 3.79 .854 มาก 2/2 

2. มุมมองด้านบุคลากร การเรียนรู้และการพัฒนา 
 วัตถุประสงค์: เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์ในการผลิตผลงานวิจัย 
 ตัวบ่งช้ี: 
 9. สัดส่วนคณาจารย์และบุคลากรที่มี

ประสบการณ์ในการส่งผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
การท าวิจัย 4.03 .867 มาก 1/2 

 10. สัดส่วนคณาจารย์ที่ท างานวิจัยในเรื่องที่สอน  
 3.91 .890 มาก 2/2 
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ตารางท่ี 4  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของตัวบ่งชี้การบริหาร
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในรายละเอียด (ต่อ) 

 

มุมมอง วัตถุประสงค์ และตัวบ่งชี้ 
 

X  S.D. ระดับความ
เหมาะสม

ของตัวบ่งชี้ 

ล าดับ 
ที ่

 วัตถุประสงค์: เพ่ือเข้าสู่กระบวนการวิจัย 
 ตัวบ่งช้ี: 
 11. จ านวนและบุคลากรท่ีขอต าแหน่งทาง

วิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญหรือต้องการท าวิจัย 3.80 .781 มาก 1/1 
 วัตถุประสงค์: เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย 
 ตัวบ่งช้ี: 
 12. จ านวนคณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับ      

การอบรมให้ความรู้ด้านการวิจัยและ
จรรยาบรรณนักวิจัย 3.99 .844 มาก 1/1 

3. มุมมองด้านนโยบาย วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร     
 วัตถุประสงค์: เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงมีนโยบายและวิสัยทัศน์ด้านการบริหารงานวิจัย 
 ตัวบ่งช้ี: 
 13. ผู้บริหารระดับสูงก าหนดนโยบายสนับสนุน

การท าวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 4.17 .944 มาก 1/4 
 14.   ผู้บริหารระดับสูงมีแผนยุทธศาสตร์ 

(strategic plan) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย    
กลยุทธ์โดยการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรวิจัยและงบประมาณไว้สูง         
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ 4.01 .849 มาก 2/4 

 15. ผู้บริหารระดับสูงก าหนดนโยบายส่งเสริม
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะทาง 3.88 .820 มาก 3/4 
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ตารางท่ี 4  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของตัวบ่งชี้การบริหาร
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในรายละเอียด (ต่อ) 

 

มุมมอง วัตถุประสงค์ และตัวบ่งชี้ 
 

X  S.D. ระดับความ
เหมาะสม

ของตัวบ่งชี้ 

ล าดับ 
ที ่

 16. ผู้บริหารระดับสูงสร้างจุดเด่นด้านการวิจัย
ขององค์กรให้เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานและยอมรับของสังคม 3.83 .762 มาก 4/4 

 วัตถุประสงค์: เพ่ือให้ผู้บริหารระดับกลางมีนโยบายและวิสัยทัศน์ด้านการบริหารงานวิจัย 
 ตัวบ่งช้ี: 
 17. ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางมี 

แผนกลยุทธ์ (tactical plans) เป็นวิธีการ
เพ่ือบรรลุเป้าหมายยุทธวิธี เช่น การเตรียม
ความพร้อมในการท าวิจัยของบุคลากร 3.99 .789 มาก 1/1 

 วัตถุประสงค์: เพ่ือให้ผู้บริหารระดับต้นมีนโยบายและวิสัยทัศน์ด้านการบริหารงานวิจัย 
 ตัวบ่งช้ี: 
 18. ผู้บริหารระดับต้นในแต่ละฝ่ายมี   

แผนปฏิบัติการ (operation plans) และ
ก าหนดการในการท าวิจัย  3.83 .728 มาก 1/1 

4. มุมมองด้านการเงิน 
 วัตถุประสงค์: เพ่ือความเพียงพอของงบประมาณ 
 ตัวบ่งช้ี: 
 19. จ านวนงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย

ทั้งหมดท่ีได้รับตลอดทั้งปี ทั้งจากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 4.12 .842 มาก 1/2 

 20. งบประมาณเพียงพอในการสร้างแรงจูงใจ
และให้รางวัลนักวิจัย 3.83 .872 มาก 2/2 
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ตารางท่ี 4  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของตัวบ่งชี้การบริหาร
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในรายละเอียด (ต่อ) 

 

มุมมอง วัตถุประสงค์ และตัวบ่งชี้ 
 

X  S.D. ระดับความ
เหมาะสม

ของตัวบ่งชี้ 

ล าดับ 
ที ่

 วัตถุประสงค์: เพ่ือการบริหารจัดการให้มีรายได ้
 ตัวบ่งช้ี:  
 21. แนวทางในการบริหารงบประมาณ       

เพ่ือก่อให้เกิดรายได้และเพ่ือลดภาระ    
งานสอนหรืองานประจ าให้มีเวลาท าวิจัย
มากขึ้น 3.73 .947 มาก 5/6 

 22. กองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนพัฒนางานวิจัย
และระดมทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน 3.82 .813 มาก 3/6 

 23. จ านวนเงินทีหักเป็นค่าธรรมเนียมของ
มหาวิทยาลัยในการท าวิจัย 3.71 .733 มาก 6/6 

 24. จ านวนคณาอาจารย์ประจ าและนักวิจัย      
ที่ได้รับทุนวิจัยจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 3.80 .803 มาก 4/6 

 25. การบริหารจัดการงานวิจัยมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 3.90 .742 มาก 1/6 

 26. การแบ่งสรรค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์
ชัดเจนและเป็นธรรม 3.83 .770 มาก 2/6 

5. มุมมองด้านกระบวนการ 
 วัตถุประสงค์: เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานวิจัย 
 ตัวบ่งช้ี: 
 27. ประกาศ ระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสม และ  

จูงใจให้อยากท าวิจัย 4.17 .803 มาก 1/8 
 28. จัดท าแผนการวิจัยทุก 3-5 ปี ให้สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์ชาติและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 4.08 .852 มาก 2/8 
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ตารางท่ี 4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของตัวบ่งชี้การบริหาร
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในรายละเอียด (ต่อ) 

 

มุมมอง วัตถุประสงค์ และตัวบ่งชี้ 
 

X  S.D. ระดับความ
เหมาะสม

ของตัวบ่งชี้ 

ล าดับ 
ที ่

 29. การสนับสนุน เงินทุนวิจัย ทรัพยากรวัสดุ 
อุปกรณ์ ให้สามารถด าเนินการวิจัยได้     
ตามแผนที่เพียงพอและสะดวก 3.86 .775 มาก 4/8 

 30. ระบบที่คล่องตัวเพื่อขับเคลื่อนและ    
อ านวยความสะดวกให้การวิจัยบรรลุตาม
แผนและนโยบายที่ตั้งไว้ 3.67 .829 มาก 7/8 

 31. ระบบจัดสรรภาระงานที่ชัดเจน เอ้ือต่อ 
การแบ่งเวลาส าหรับงานวิจัย ท าให้มีเวลา
เพียงพอส าหรับการวิจัย 3.66 .921 มาก 8/8 

 32. ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศ สาขาวิชาต่าง ๆ 
และส านักงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ 
การวิจัยเพื่อสังคม เพ่ือพัฒนา 
ขีดความสามารถในการวิจัย 3.73 .898 มาก 6/8 

 33. การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยและฐานข้อมูล
งานวิจัยเชิงพาณิชย์ 3.83 .910 มาก 5/8 

 34. การประสานความเชื่อมโยงและท างานวิจัย
ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัย
แห่งชาติ (คอบช.) (6ส วช) และเครือข่าย
อุดมศึกษา 4.00 .973 มาก 3/8 

 วัตถุประสงค์: เพ่ือเพ่ิมผลผลิตงานวิจัย     
 ตัวบ่งช้ี:     
 35. จ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
(สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร) ในรอบ 5 ปี 
ที่ผ่านมา 3.63 .944 มาก 2/2 
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ตารางท่ี 4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของตัวบ่งชี้การบริหาร
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในรายละเอียด (ต่อ) 

 

มุมมอง วัตถุประสงค์ และตัวบ่งชี้ 
 

X  S.D. ระดับความ
เหมาะสม

ของตัวบ่งชี้ 

ล าดับ 
ที ่

 36. จ านวนงานวิจัยเพื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรค
และเพ่ือส่งเสริมพัฒนางานวิจัยโดยตรง 3.64 .917 มาก 1/2 

 
จากตาราง 4 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัย 

นวมินทราธิราช  มีค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.61 ถึง 4.17 เมื่อน ามาแปลค่าแล้วจะมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับ “มาก” เท่ากันหมด โดยตัวบ่งชี้ด้านผลลัพธ์คือ จ านวนงานวิจัยที่ได้ท าร่วมกับเครือข่ายของ
องค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติและเครือข่ายอุดมศึกษามีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยสุด  (3.61) สองตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมมากกว่าระดับสุดท้ายอีกคือจ านวน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  (สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร)   
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา  (3.63) และจ านวนงานวิจัย  เพ่ือทราบถึงปัญหาและอุปสรรคและเพ่ือส่งเสริม
พัฒนางานวิจัย (3.64)  

ในทางกลับกันตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงที่สุดเท่ากันมี 2 ตัวบ่งชี้ คือ ค่าตัวบ่งชี้ 
ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับมีนโยบายสนับสนุนการท าวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
(4.17) และค่าตัวบ่งชี้ของประกาศ ระเบียบปฏิบัติเหมาะสมและจูงใจให้อยากท าวิจัย  (4.17) สุดท้าย
ค่าตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยรองลงไปเป็นอันดับสาม คือ จ านวน งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยทั้งหมด       
ที่ได้รับตลอดทั้งปีท้ังจากภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย (4.12) 

 

3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ การบริหารงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

  การวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 “เพ่ือตรวจสอบ
ความสอดคล้องของตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัยที่สร้างขึ้นส าหรับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช        
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ” ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) ที่ผู้ศึกษามีสมมุติฐานที่แน่นอนว่ามีตัวแปรแฝง (latent 
variable) ระหว่างกลุ่มตัวแปรที่ศึกษาและใช้ความรอบคอบในการในการคัดเลือกตัวแปรมาวิเคราะห์
องค์ประกอบเพื่อเปิดเผยตัวแปรแฝงให้ชัดเจนเท่าที่จะท าได้โดยใช้โปรแกรม LISREL หลังจากนั้น
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ยืนยันองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตรวจสอบความเหมาะสมของตัวบ่งชี้อีกครั้งจากผล
การสัมมนาอิงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และสุดท้ายยืนยันความเหมาะสมและความเป็นไปได้จากผู้เกี่ยวข้องตาม
องค์ประกอบหลัก ที่ได้แสดงถึงความสามารถในการน าตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัย       
นวมินทราธิราช การวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ( confirmatory factor analysis) ของตัวแปรแฝงที่
เป็นองค์ประกอบย่อย 13 ตัวแปร คือ 1)  ด้านงานวิจัยที่ตอบสนองต่อสังคม 2) ด้านงานวิจัยที่ร่วมมือ
กับภาคีเครือข่าย  3) ด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยฯ 4) ด้านความรู้และ
ประสบการณ์การท างานวิจัยของบุคลากร 5) ด้านการเข้าสู่กระบว นการท างานวิจัย 6) ด้านการพัฒนา
นักวิจัย 7) ด้านนโยบายและวิสัยทัศน์การบริหารงานวิจัยของผู้บริหารระดับสูง  8) ด้านวิสัยทัศน์     
การบริหารงานวิจัยของผู้บริหารระดับกลาง 9) ด้านวิสัยทัศน์การบริหารงานวิจัยของผู้บริหารระดับต้น 
10) ด้านความเพียงพอของงบประมาณการวิจัย 11) ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยที่ก่อให้เกิดรายได้ 
12) ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 13) ด้านผลผลิต
งานวิจัย 
  ผลการวิเคราะหข์้อมูลโมเดลการวัดแต่ละโมเดล ประกอบด้วย 1) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรในองค์ประกอบย่อย 2) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และ  3) แผนภาพ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น 

 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในโมเดลของรูปแบบการ พัฒนา
ตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นการวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรสังเกตได้ จ านวน 13 ตัวแปร ผู้วิจัยใช้การค านวณสหสัมพันธ์โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์สัน พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านผู้ ใช้ บริการ ( RESPON-SATISF) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.38-0.74 ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 
(KNOEXP-MANAGE) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.36-0.71 ด้าน นโยบาย  (TOPMAN-LOWMAN) มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.24-0.62 ด้านการเงิน  (FINANS-FINANM) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.31-0.60 และด้านกระบวนการ
ภายใน (MAMENT-RESULT) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.36-0.59 และเม่ือพิจารณาผลการทดสอบทางสถิติ 
Bartlett’s test of sphericity = 3.265E3 df = 91 p = 0.000 ค่าดัชนีรวม KMO = 0.953 แสดง
ให้เห็นว่าตัวแปรต่าง  ๆ มีความสัมพันธ์กันมากและเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝงที่ด าเนินการวิจัยต่อไป 
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ตารางท่ี 5 น้ าหนัก องค์ประกอบของตัวแปรในโมเดลความ สัมพันธ์ เชิงสาเหตุของการพัฒนา    
ตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย b SE t R2 
CLIENT RESPON    0.70 - - 0.48 
b=0.93** COORPE 0.82** 0.06 14.82 0.67 
R2=0.86 SATISF 0.82** 0.06 14.72 0.67 
PEOPLE KNOEXP    0.79 - - 0.62 
b=0.99** PONEED 0.69** 0.05 15.34 0.48 
R2=0.98 MANAGE 0.71** 0.04 15.95 0.51 
POLICY TOPMAN    0.73 - - 0.53 
b=0.89** MIDMAN 0.71** 0.05 14.52 0.51 
R2=0.79 LOWMAN 0.81** 0.05 16.31 0.65 
FINANCE FINANS    0.76 - - 0.58 
b=0.87** FINANM 0.71** 0.05 13.52 0.50 
R2=0.75      
PROCESS MAMENT    0.76 - - 0.58 
b=0.87** RESULT 0.74** 0.05 14.09 0.55 
R2=0.75      

X2 =   42.10  df = 55  GFI = 0.96  AGFI = 0.93  RMR = 0.02  RMSEA = 0.05 
 
หมายเหตุ:   b  แทน  น้ าหนักองค์ประกอบ  SE  แทน  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  
 t   แทน  สถิติทดสอบที  R2  แทน  ความเที่ยง   
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตารางท่ี 5 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วย LISREL มีวัตถุประสงค์เพ่ือยืนยัน
ความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดองค์ประกอบการ พัฒนาตัวบ่งชี้ การบริหารงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อพิจารณาองค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ มุมมอง            
ด้านผู้ใช้บริการ  บุคลากร  นโยบาย การเงิน และกระบวนการ พบว่า  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบย่อย
อยู่ระหว่าง 0.65-0.82 ทุกด้าน  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กล่าวคือ องค์ประกอบย่อยทุกตัว     
มีค่าน้ าหนักอยู่ในระดับที่น่าเชื่อถือและสามารถอธิบายได้อย่างมีความหมาย 
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 พิจารณาในส่วนขององค์ประกอบหลักของการการ พัฒนาตัวบ่งชี้ การบริหารงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช องค์ประกอบหลักทุกด้าน มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งองค์ประกอบหลัก 
มุมมองด้านผู้ ใช้บริการ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.93 มุมมองด้าน บุคลากร มีน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.99 มุมมองด้านนโยบาย มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.89 มุมมองด้าน
การเงินมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.87 และมุมมองด้านกระบวนการมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.87 
 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยในแต่ละองค์ประกอบหลัก มุมมองด้านผู้ ใช้บริการ พบว่า 
องค์ประกอบย่อยทั้ง 3 องค์ประกอบ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ระหว่าง 0.70-0.82 มีค่าความเท่ียง 
(R2) อยู่ระหว่าง 0.48-0.67 โดยองค์ประกอบย่อย เรื่อง ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ 
และในกรุงเทพมหานคร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด 
 ด้านมุมมอง บุคลากร พบว่า องค์ประกอบย่อยทั้ง 3 องค์ประกอบ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
ระหว่าง 0.69-0.79 มีค่าความเท่ียง (R2) อยู่ระหว่าง 0.43-0.62 โดยองค์ประกอบย่อย เรื่อง ความรู้
และประสบการณ์ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด 
 ด้านมุมมอง นโยบาย พบว่า องค์ประกอบย่อยทั้ง 3 องค์ประกอบ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
ระหว่าง 0.71-0.81 มีค่าความเท่ียง (R2) อยู่ระหว่าง 0.50-0.65 โดย องค์ประกอบเรื่อง วิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารระดับต้น มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด 
 ด้านมุมมองการเงิน พบว่า องค์ประกอบย่อยทั้ง 2 องค์ประกอบ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ระหว่าง 0.71-0.76 มีค่าความเท่ียง (R2) อยู่ระหว่าง 0.50-0.58 โดยองค์ประกอบเรื่อง ความเพียงพอ
ของงบประมาณมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด 

ด้านมุมมองกระบวนการ พบว่า องค์ประกอบย่อยทั้ง 2 องค์ประกอบ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ระหว่าง 0.71-0.74 มีค่าความเท่ียง ( R2) อยู่ระหว่าง 0.50-0.58 โดยองค์ประกอบเรื่อง การเพิ่ม
ผลผลิตงานวิจัยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด 
 จากการตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการ พัฒนา ตัวบ่งชี้       
การบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พบว่า  โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ       
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบไค -สแควร์ (X2 = 101.20 df = 44            
p = 0.0000  RMSEA = 0.555)  ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน ( GFI) มีค่าเท่ากับ 0.96 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.93 และดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่เหลือ 
(RMR) เท่ากับ 0.029 แสดงว่า โมเดลการวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดังภาพต่อไปนี้ 
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       RESPON  0.26 

     0.72     

     0.71  COORPE  0.16 

          

     0.57  SATISF  0.24 

          

     0.64  KNOEXP  0.21 

  0.90        

     0.60  PONEED  0.26 

     0.57     

   0.86     MANAGE  0.41 

          

1.00 RESEARCH 1.00   0.59  TOPMAN  0.16 

     0.57     

  0.91     MIDMAN  0.30 

     0.40     

  0.94     LOWMAN  0.37 

          

     0.55  FINANS  0.32 

     0.59     

       FINANM  0.07 

     0.59     

     0.65  MAMENT  0.10 

          

       RESULT  0.20 

Chi-Square = 101.20  df = 44  P-value = 0.00000  RMSEA=0.055 
 
ภาพที่ 4 องค์ประกอบเชิงยืนยันการพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 

RE-

SEARCH 
POLICY 

PEOPLE 

CLIENT 

FINANCE 

PROCESS 
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ตารางท่ี 6 เมทริกซ์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

(N=430) 
ตัวบ่งชี้(rxy) RESPON COORER SATIS KNOEXP PONEED MANAGE TOPMAN MIDMAN LMAN FINANS FINANS FINANM RESULT 

RESPON 0.74             

COORER 0.48 0.63            

SATIS 0.39 0.38 0.54           

KNOEXP 0.42 0.36 0.32 0.59          

PONEED 0.36 0.37 0.28 0.36 0.61         

MANAGE 0.29 0.29 0.31 0.36 0.35 0.71        

TOPMAN 0.39 0.37 0.27 0.34 0.30 0.32 0.51       

MIDMAN 0.33 0.35 0.27 0.29 0.30 0.31 0.34 0.62      

LMAN 0.23 0.17 0.16 0.14 0.12 0.18 0.24 0.30 0.53     

INANS 0.39 0.26 0.24 0.27 0.16 0.19 0.31 0.27 0.22 0.60    

FINANS 0.33 0.33 0.27 0.28 0.22 0.24 0.31 0.32 0.22 0.31 0.39   

FINANM 0.40 0.35 0.29 0.29 0.22 0.23 0.33 0.32 0.25 0.35 0.33 0.43  

RESULT 0.39 0.39 0.31 0.34 0.31 0.25 0.30 0.35 0.24 0.29 0.34 0.36 0.59 

 

จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปรที่เป็น      
ตัวอิสระมีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ซึ่งก่อนท าการวิเคราะห์องค์ประกอบจะต้องตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติวิเคราะห์   
โดยการพิจารณาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ว่ามีความเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ
หรือไม่ ซึ่งพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบว่า                 
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แตกต่างจากศูนย์หรือไม่ ถ้าตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กันแสดงว่าไม่มี
องค์ประกอบร่วมและไม่มีประโยชน์ที่จะน าแมทริกซ์นั้นไปวิเคราะห์ ส าหรับค่าสถิติท่ีจะใช้พิจารณา
ได้แก่ค่าสถิติของ Bartlet โดยพิจารณาจากค่า Bartett’s test of Sphericity จะต้องมีนัยส าคัญ   
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ทางสถิติว่ามีความสัมพันธ์เหมาะสมกันเพียงพอที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป ส าหรับคา่อ่ืน ๆ
ที่ใช้ในการพิจารณาประกอบ ได้แก่ ค่า Kaiser Mayer Olkin Measures of Sampling Adequacy/ 
MSA) ถ้ามีมากกว่า .80 ดีมาก และถ้ามีค่าน้อยกว่า .50 ใช้ไม่ได ้

ส าหรับค่า Bartlett’s test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 3.265E3 โดยมีนัยส าคัญทางสถิติ       
ที่ระดับ .01 และค่าดัชนี Kasiser-Mayer-Olkin Measure of Sampling Adequacy/MSA มีค่า
เท่ากับ 0.953 แสดงว่าตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีความสัมพันธ์กัน
เหมาะสมดีมากสามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 

 
4. ผลการสัมมนาอิงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (connoisseurship) เพื่อยืนยันความถูกต้องของ

ตัวบ่งช้ีการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
  ภายหลังผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับสองของการพัฒนาตัวบ่งชี้         
การบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชผ่าน ผู้วิจัยจึงน าผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ      
เชิงยืนยันล าดับสองไปเป็นประเด็นในการสัมมนาอิงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (connoisseurship) เพื่อศึกษา
ความถูกต้องและยืนยันองค์ประกอบและตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ 
ได้ผลดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 7  ผลการสัมมนาอิงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหาฉันทามติเก่ียวกับองค์ประกอบของการพัฒนา   

ตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 (n = 8) 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ฉันทามติ 

1.   มุมมองด้าน
ผู้ใช้บริการ 

(Client 
Perspective) 

1.  สัดส่วนงานวิจัยที่
ตอบสนองต่อสังคม 

ฉันทามติยืนยันองค์ประกอบหลักและ
องค์ประกอบย่อยและมีความเห็นว่าทั้ง
องค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อย    
มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ใน 
ภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด   
แต่มีข้อเสนอแนะให้มีการก าหนดเกณฑ์
เป็นสัดส่วนร่วมด้วย  เพ่ือเพ่ิมความชัดเจน
ของแนวทางในการปฏิบัติให้มากขึ้น 

  2.   สัดส่วนงานวิจัยที่มี   
ความร่วมมือกับภาคี
เครือข่าย 
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ตารางท่ี 7  ผลการสัมมนาอิงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหาฉันทามติเก่ียวกับองค์ประกอบของการพัฒนา   
ตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ต่อ) 

 (n = 8) 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ฉันทามติ 

  3. ความพึงพอใจของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียกับ
มหาวิทยาลัยต่อบทบาท
ของมหาวิทยาลัย 

ในนิยามศัพท์ตัวบ่งชี้ในการน าไปใช้        
ให้มีประเด็นเดียวในหนึ่งตัวบ่งชี้ และระวัง
ความซ้ าซ้อนในประเด็นที่ใกล้เคียงเพราะ
อาจท าให้สับสนได้ 

2. มุมมองด้าน 

บุคลากร 

(People 
Perspective) 

1.   สัดส่วนของบุคลากรที่มี
ความรู้และประสบการณ์
ในงานวิจัย 

ฉันทามติยืนยันองค์ประกอบหลักและ
องค์ประกอบย่อยและมีความเห็นว่า        
ทั้งองค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบ
ย่อยมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ใน 
ภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด 
ในการสร้างนักวิจัยและมีข้อเสนอแนะให้
ลดตัวบ่งชี้ในประเด็นใกล้เคียงที่จะดูเหมือน
ซ้ าซ้อนให้ตัวบ่งชี้นั้นชัดเจนขึ้น 

2. สัดส่วนของบุคลากรที่   
ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 

 3. สัดส่วนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาด้านการวิจัย 

3. 1. มุมมองด้าน
นโยบาย 

(Policy 
Perspective) 

1. ผู้บริหารระดับสูงมี
นโยบายและแผนงาน
การบริหารงานวิจัยที่เป็น
รูปธรรม 

ฉันทามติยืนยันองค์ประกอบหลักและ
องค์ประกอบย่อยและมีความเห็นว่า        
ทั้งองค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อย
มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ใน 
ภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด 
และให้ข้อเสนอแนะว่าล าดับของ        
ความเหมาะสมน่าจะสูงกว่าค่าคะแนนที่ได้ 
และมีข้อเสนอแนะไม่ควรมีค าว่า “เช่น”       
ในตัวบ่งชี้เพราะแสดงถึงการมีมากกว่าหนึ่ง 

2. ผู้บริหารระดับกลางมี
แผนการบริหารงานวิจัย 

3. ผู้บริหารระดับต้นมี
แผนปฏิบัติการและ
ก าหนดการในการท าวิจัย 

4. 2. มุมมองด้าน
การเงิน 

(Finance 
Perspective) 

1. งบประมาณเพียงพอใน
การบริหารงานวิจัย 

ฉันทามติยืนยันองค์ประกอบหลักและ
องค์ประกอบย่อยและมีความเห็นว่า        
ทั้งองค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบ
ย่อยมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด 

2. มีการบริหารจัดการ
งานวิจัยที่ก่อให้เกิด
รายได้ 
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ตารางท่ี 7  ผลการสัมมนาอิงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหาฉันทามติเก่ียวกับองค์ประกอบของการพัฒนา   
ตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ต่อ) 

 (n = 8) 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ฉันทามติ 

    แต่มีข้อเสนอแนะว่าบางตัวบ่งชี้อาจอยู่ได้
ในมุมมองอ่ืนด้วยเช่นด้านนโยบายหรือ    
ด้านผู้รับบริการ 

5. 3. มุมมองด้าน
กระบวนการ 

(Process 
Perspective) 

1. มีการบริหารจัดการ
งานวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัยที่มี
ประสิทธิภาพ 

ฉันทามติยืนยันองค์ประกอบหลักและ
องค์ประกอบย่อยและมีความเห็นว่า        
ทั้งองค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบ
ย่อยมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ใน 
ภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด   
แต่มีข้อเสนอแนะในประเด็นจ านวน
งานวิจัย งานสร้างสรรค์และ /หรือ
นวัตกรรมของนักวิจัยที่มีการตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
น่าจะระบุว่ามีอย่างไรจ านวนเท่าไร และ
เขียนให้ชัดเจนขึ้นในประเด็นตัวบ่งชี้
จ านวนงานวิจัยเพื่อทราบถึงปัญหา 
อุปสรรคในการพัฒนางานวิจัย 

2. การเพ่ิมผลผลิตงานวิจัย 

 
จากตารางที่ 7  แสดงว่า  ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 8 คน ยืนยันว่าการ พัฒนา ตัวบ่งชี้การบริหาร

งานวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบและ
องค์ประกอบย่อย 13 องค์ประกอบ มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ท่ีจะน าไปใช้ในการบริหาร
งานวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
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ตอนที่ 3  ผลการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การบริหารงานวิจัย มหาวิท ยาลัยนวมินทราธิราช
ผลการประชุมข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  (policy meeting) เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะ  
เชิงนโยบายการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  

 จึงตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 ภายหลังผลการสัมมนาอิงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพ่ือยืนยันตัว
บ่งชี้การบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ผ่านผู้วิจัยจึงน าผลการสัมมนาไปปรับปรุงและ
น ามาเป็นประเด็น  เพ่ือศึกษายืนยันตัวบ่งชี้และตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้          
ในการน าไปประยุกต์ใช้กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องตามองค์ประกอบหลัก      
ซึ่งเป็นผู้บริหาร  ผู้ปฏิบัติ และผู้ใช้บริการ งานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ คือ คณาจารย์ นักศึกษา 
ผู้บริหาร ด้านการเงิน การคลัง และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ผลดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


