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จากตารางที่ 8 แสดงว่า ผู้เกี่ยวข้องทั้ง 21 คน ยืนยันว่าการ พัฒนา ตัวบ่งชี้การบริหาร
งานวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบและ
องค์ประกอบย่อย 13 องค์ประกอบ มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ท่ีจะน าไปใช้ในการบริหาร
งานวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ต่อจากนั้นผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะจากการ ประชุมข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายมาปรับปรุงแก้ไขจนสามารถสรุป นิยามศัพท์ที่ชัดเจนในแต่ละมุมมองดังนี้ 

1. มุมมองด้านผู้ ใช้บริการ (client perspective) หมายถึง การประเมินการบริหารงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชที่มีการพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัยมาจากมุมมอง              
ด้านผู้ ใช้บริการของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยฯ ไม่ว่าจะเป็น
นักศึกษา ผู้ปกครอง นายจ้าง ศิษย์เก่า อาจารย์ ประชาชน ชุมชน กรุงเทพมหานคร ประเทศชาติ  
และสังคม 
  1.1 วัตถุประสงค์เพ่ือการตอบสนองต่อสังคม หมายถึง การบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม 
  1.2 วัตถุประสงค์เพ่ือความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย หมายถึง การบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความร่วมมือทางการวิจัยกับภาคีเครือข่าย
ระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ชุมชนทั้งในและต่างประเทศรวมทั้ง
กับผู้ที่จะใช้ผลงานวิจัยโดยตรง 
  1.3 วัตถุประสงค์เพ่ือความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบทบาทของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชที่มี ความ รับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนของประเทศชาติและ
สังคม ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติ 
 2. มุมมองด้านบุคลากร (people perspective) หมายถึง การประเมินการบริหารงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่มีการพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัยมาจากมุมมองด้าน        
การเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากรมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  

2.1 วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์ในการผลิตผลงานวิจัย 
หมายถึง การบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรมีความรู้และ
ประสบการณ์ในการท าวิจัยโดยสามารถใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ มีประสบการณ์ในการส่งผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ รวมทั้งท างานวิจัยในเรื่องท่ีสอน 
  2.2 วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรเข้าสู่กระบวนการวิจัย หมายถึง การบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรเข้าสู่กระบวนการวิจัยโดยการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 
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2.3 วัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย หมายถึงการบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้ด้านการวิจัย และ
จรรยาบรรณ จริยธรรมของนักวิจัย  
 3. มุมมองด้านนโยบาย  (policy perspective) หมายถึง การประเมินการบริหารงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่มีการพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัยมาจากมุมมอง           
ด้านนโยบาย วิสัยทัศน์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
  3.1 วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินวิสัยทัศน์ผู้บริหารระดับสูงต่อการบริหารงานวิจัย หมายถึง 
การบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งหมายให้ผู้บริหารระดับสูง
ก าหนดนโยบายวิสัยทัศน์มีแผนยุทธศาสตร์ในการสนับสนุนการท าวิจัยที่เป็นรูปธรรมชัดเจน มีแผนจัด
สิ่งอ านวยความสะดวก ทรัพยากรการวิจัย และงบประมาณที่สูงเพียงพอส าหรับการสร้างแรงจูงใจ    
ในการท าวิจัย  ก าหนดนโยบายส่งเสริมความเชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะทาง และสร้างจุดเด่นด้าน     
การวิจัยขององค์กรให้เป็นที่ต้องการของสังคม 
  3.2 วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินวิสัยทัศน์ผู้บริหารระดับกลางต่อการบริหารงานวิจัย 
หมายถึง การบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหาร
ระดับกลางมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานวิจัยโดยมีการจัดท าแผนปฏิบัติการที่สนับสนุนงานวิจัย          
ที่สอดคล้องกับแผนงานของมหาวิทยาลัยฯ 
  3.3 วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินวิสัยทัศน์ผู้บริหารระดับต้นต่อการบริหารงานวิจัย หมายถึง 
การบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารระดับต้น             
มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานวิจัยโดยมีแผนปฏิบัติการและก ากับให้มีการด าเนินการตามแผน 
 4. มุมมองด้านการเงิน (finance perspective) หมายถึง การประเมินการบริหารงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่มีการพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัยมาจากมุมมองด้านการเงิน 
งบประมาณการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
  4.1 วัตถุประสงค์เพ่ือความเพียงพอของงบประมาณ หมายถึง การบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีเงินสนับสนุนงานวิจัยเพียงพอตลอดปีทั้งจาก
ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย เพียงพอถึงการสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลนักวิจัย  
  4.2 วัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีรายได้ หมายถึง การบริหารงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีแนวทางในการแสวงหารายได้จากภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ มีกองทุนวิจัยและบริหารเงินกองทุนให้เกิดรายได้ มีการหักค่าธรรมเนียมการได้รับ   
ทุนวิจัย มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแบ่งสรรค่าใช้จ่าย  และผลประโยชน์           
ที่เป็นธรรม ก่อให้เกิดรายได้ สามารถลดภาระงานสอนหรืองานประจ าเพ่ือให้มีเวลาท าวิจัยทดแทน
มากขึ้น 
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 5. มุมมองด้านกระบวนการ  (process perspective) หมายถึง การประเมินการบริหาร
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่มีการพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัยมาจากมุมมอง     
ด้านกระบวนการภายใน การบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   
  5.1 วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานวิจัย หมายถึง การบริหาร
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งานวิจัย โดยจัดให้มีประกาศระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสม จูงใจให้ต้องการท าวิจัย มีการจัดท าแผน    
การวิจัยทุก 3-5 ปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป สนับสนุนเงินทุนวิจัย  
วัสดุอุปกรณ์ ให้สามารถด าเนินการวิจัยได้ตามแผนด าเนินการที่เพียงพอและสะดวก มีระบบที่
คล่องตัวสามารถด าเนินการขับเคลื่อนงานวิจัยได้ มีระบบจัดสรรภาระงานที่เอ้ือต่อการแบ่งเวลา
ส าหรับงานวิจัย มีศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านการวิจัย มีการพัฒนาฐานข้อมูลวิจัยและฐานข้อมูล   
เชิงพาณิชย์ และมีการท างานวิจัยร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติและ /หรือ
เครือข่ายอุดมศึกษา 
  5.2 วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตงานวิจัย หมายถึง การบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ /หรือนวัตกรรม
ของบุคลากรที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับ
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา งานวิจัยที่ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการพัฒนางานวิจัย 

 ผลการวิเคราะห์ระดับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของตัวบ่งชี้การบริหาร  
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก และ 13 องค์ประกอบย่อย โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) น าเสนอผลการวิเคราะห์ ในภาพรวมและรายด้าน ปรากฏดังตาราง  
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ตารางท่ี 9 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านควา มเหมาะสมของตัวบ่งชี้การบริหาร
งานวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในภาพรวม  

 

ข้อ องค์ประกอบของการพัฒนา 
ตัวบ่งช้ี 

ความเหมาะสมขององค์ประกอบของ 
การพัฒนาตัวบ่งชี้ 

X  S.D. ระดับ ล าดับ 
1. มุมมองด้านผู้ใช้บริการ (client 

perspective)   3.85 0.69 มาก 5 
2.  มุมมองด้านบุคลากร (people 

perspective) 3.91 0.67 มาก  2 
3.  มุมมองด้านนโยบาย 

(policy perspective) 3.93 0.61 มาก  1 
4.  มุมมองด้านการเงิน  

(finance perspective) 3.88 0.63 มาก  4 
5.  มุมมองด้านกระบวนการ (process 

perspective) 3.90 0.66 มาก  3 
 รวม 3.89 0.65 มาก  

 
 จากตาราง 9 แสดงว่า ความเหมาะสมของการพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช ในภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ 
พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ 
มุมมองด้านนโยบาย ( X = 3.93, S.D. = 0.61) มีความส าคัญท่ีสุด รองลงมาคือ มุมมองด้านบุคลากร 
( X = 3.91, S.D. = 0.67) มุมมองด้านกระบวนการ  ( X = 3.93, S.D. = 0.61) มุมมองด้านการเงิน 
( X = 3.88, S.D. = 0.63) และมุมมองด้านผู้ใช้บริการ ( X = 3.90, S.D. = 0.66) 
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ตารางท่ี 10 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ควา มเหมาะสมของตัวบ่งชี้การบริหาร
งานวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภายใต้วัตถุประสงค์ของมุมมอง            
ด้านผู้ใช้บริการ (client perspective)   

 

ข้อ องค์ประกอบของการพัฒนา 
ตัวบ่งช้ี 

ความเหมาะสมขององค์ประกอบของ 
การพัฒนาตัวบ่งชี้ 

X  S.D. ระดับ ล าดับ 

1. ด้านการตอบสนองต่อสังคม 3.90 0.85 มาก 1 
2.  ด้านความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 3.82 0.79 มาก 3  
3.  ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อ

บทบาทของมหาวิทยาลัยฯ 3.83 0.73 มาก 2  

 รวม 3.85 0.79 มาก  

 
 จากตาราง 10 แสดงว่า ความเหมาะสมของการพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชภายใต้วัตถุประสงค์ของมุมมองด้านผู้ ใช้บริการ (client perspective) 
พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า มีความเหมาะสม         
อยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ วัตถุประสงค์                  
ด้านการตอบสนองต่อสังคม ( X = 3.90, S.D. = 0.85) รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ด้านความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยฯ ( X = 3.83, S.D. = 0.73) และวัตถุประสงค์ด้าน     
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ( X = 3.82, S.D. = 0.79)  
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ตารางท่ี 11 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านความเหมาะสมของตัวบ่งชี้การบริหาร
งานวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชภายใต้วัตถุประสงค์ของมุมมองด้าน บุคลากร
(people perspective) 

 

ข้อ องค์ประกอบของการพัฒนา 
ตัวบ่งช้ี 

ความเหมาะสมขององค์ประกอบของ 
การพัฒนาตัวบ่งชี้ 

X  S.D. ระดับ ล าดับ 

1. ด้านความรู้และประสบการณ์    
การท างานวิจัย 4.01 0.76 มาก  1 

2.  ด้านการเข้าสู่กระบวนการวิจัย  3.80 0.78 มาก  3 
3.  ด้านการพัฒนาบุคลากรด้าน     

การวิจัย  3.93 0.84 มาก  2 
 รวม 3.91 0.79 มาก  

 
จากตาราง 11 แสดงว่า ความเหมาะสมของการพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัย

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภายใต้วัตถุประสงค์ของมุมมองด้าน บุคลากร (people perspective) 
พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า มีความเหมาะสม 
อยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ตัวบ่งชี้ด้านความรู้และ
ประสบการณ์การท างานวิจัย  ( X = 4.01, S.D. = 0.76) รองลงมาคือ ตัวบ่งชี้ ด้าน การพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัย ( X = 3.80, S.D. = 0.78) และตัวบ่งชี้ ด้าน การเข้าสู่กระบวนการวิจัย  ( X = 3.93, 
S.D. = 0.84)  
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ตารางท่ี 12  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านควา มเหมาะสมของตัวบ่งชี้การบริหาร
งานวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภายใต้วัตถุประสงค์ของ มุมมอง        
ด้าน นโยบาย  ( policy perspective ) 

 

ข้อ องค์ประกอบของการพัฒนา 
ตัวบ่งช้ี 

ความเหมาะสมขององค์ประกอบ 
ของการพัฒนาตัวบ่งช้ี 

X  S.D. ระดับ ล าดับ 

1. วิสัยทัศน์ผู้บริหารระดับสูงต่อการบริหาร
งานวิจัย 3.97 0.71 มาก 2 

2.  วิสัยทัศน์ผู้บริหารระดับกลางต่อการบริหาร
งานวิจัย 3.99 0.78 มาก  1 

3.  วิสัยทัศน์ผู้บริหารระดับต้นต่อการบริหาร
งานวิจัย 3.83 0.78 มาก  3 

 รวม 3.93 0.75 มาก  

 
 จากตาราง 12 แสดงว่า ความเหมาะสมของการ พัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภายใต้วัตถุประสงค์ของมุ มมองด้านนโยบาย (policy) พบว่า       
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ใน
ระดับมากทุกองค์ประกอบ โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านวิสัยทัศน์ผู้บริหาร
ระดับกลางต่อการบริหารงานวิจัย ( X = 3.99, S.D. = 0.78) รองลงมาคือ วิสัยทัศน์ผู้บริหารระดับสูง
ต่อการบริหารงานวิจัย( X = 3.97, S.D. = 0.71) และวิสัยทัศน์ผู้บริหารระดับต้นต่อการบริหาร
งานวิจัย ( X = 3.90, S.D. = 0.78) 
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ตารางท่ี 13  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านควา มเหมาะสมของตัวบ่งชี้การบริหาร
งานวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภายใต้วัตถุประสงค์ของ มุมมอง        
ด้านการเงิน (f inance perspective) 

 

ข้อ องค์ประกอบของการพัฒนา 
ตัวบ่งช้ี 

ความเหมาะสมขององค์ประกอบ 
ของการพัฒนาตัวบ่งช้ี 

X  S.D. ระดับ ล าดับ 

1. ด้านความเพียงพอของงบประมาณ 3.97 0.77 มาก 1 
2.  ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยให้มี

รายได้ 3.80 0.62 มาก  2 
 รวม 3.88 0.69 มาก   

 
 จากตาราง 13 แสดงว่า ความเหมาะสมของการ พัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภายใต้วัตถุประสงค์ของ มุมมองด้านการเงิน (f inance 
perspective)  พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า    
มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ        
ตัวบ่งชี้ด้านด้านความเพียงพอของงบประมาณ ( X = 3.97, S.D. = 0.77) รองลงมาคือ ตัวบ่งชี้             
ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีรายได้ ( X = 3.80, S.D. = 0.62)  
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ตารางท่ี 14 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ควา มเหมาะสมของตัวบ่งชี้การบริหาร
งานวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภายใต้วัตถุประสงค์ ของมุมมอง       
ด้านกระบวนการ  (process perspective ) 

 

ข้อ องค์ประกอบของการพัฒนา 
ตัวบ่งช้ี 

ความเหมาะสมขององค์ประกอบ 
ของการพัฒนาตัวบ่งช้ี 

X  S.D. ระดับ ล าดับ 

1. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งานวิจัย 3.85 0.64 มาก 2 

2.  ด้านผลผลิตงานวิจัย 4.00 0.97 มาก  1 
 รวม 3.92 0.80 มาก  

 
 จากตาราง 14 แสดงว่า ความเหมาะสมของการ พัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ภายใต้วัตถุประสงค์ของมุมมองด้านกระบวนการ (process 
perspective) พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า     
มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ตัวบ่งชี้
ด้านผลผลิตงานวิจัย  ( X = 4.00, S.D. = 0.97) รองลงมาคือ ตัวบ่งชี้ด้านประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงานวิจัย ( X = 3.93, S.D. = 0.61)  
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ตารางท่ี 15  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านควา มเหมาะสมของตัวบ่งชี้การบริหาร

งานวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภายใต้วัตถุประสงค์ด้านการตอบสนอง     

ต่อสังคม 

ข้อ องค์ประกอบตัวบ่งชี้ ความเหมาะสมขององค์ประกอบตัวบ่งชี้ 

X  S.D. ระดับ ล าดับ 
1. สัดส่วนผลงานวิจัยที่ตอบสนอง

ยุทธศาสตร์ชาติ 4.00 1.04 มาก 1 
2.  สัดส่วนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ใน

การพัฒนากรุงเทพมหานคร 3.80 0.95 มาก 2 
3.  สัดส่วนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับชาติ 3.79 0.85 มาก 4 
4.  สัดส่วนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับ

นานาชาติ 3.80 0.88 มาก 3 

 รวม 3.80 0.93 มาก  

 
 จากตาราง 15 แสดงว่า ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัย          
นวมินทราธิราช ภายใต้วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ด้านการตอบสนองต่อสังคม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ใ นระดับมากทุกองค์ประกอบ 
โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ตัวบ่งชี้สัดส่วนผลงานวิจัยที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ  
( X = 4.00, S.D. = 0.97) รองลงมาคือ ตัวบ่งชี้สัดส่วนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ( X = 3.80, S.D.= 0.95) ตัวบ่งชี้สัดส่วนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับชาติ ( X = 3.80, 
S.D. = 0.88) ตัวบ่งชี้สัดส่วนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับชาติ และตัวบ่งชี้สัดส่วนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
ระดับนานาชาติ ( X = 3.80, S.D.= 0.88) 
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ตารางท่ี 16  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านควา มเหมาะสมของตัวบ่งชี้การบริหาร
งานวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภายใต้วัตถุประสงค์ด้านความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่าย 

 

ข้อ องค์ประกอบตัวบ่งชี้ ความเหมาะสมขององค์ประกอบตัวบ่งชี้ 

X  S.D. ระดับ ล าดับ 
1. สัดส่วนงานวิจัยที่ร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัยฯกับภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน ทั้งในและต่างประเทศ 3.84 1.00 มาก 2 

2.  สัดส่วนผลงานวิจัยที่ท ากับผู้ที่จะใช้ผลงาน
โดยตรง 3.85 0.80 มาก 1 

3.  สัดส่วนจ านวนของการจัดเวทีประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยทั้งทั่วไปและ
ในเชิงพาณิชย์ 3.79 0.87 มาก 3 

 รวม 3.82 0.89 มาก  

 
 จากตาราง 16 แสดงว่า ความเหมาะสมของ ตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภายใต้วัตถุประสงค์ด้านความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายพบว่า        
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ใน
ระดับมากทุกองค์ประกอบ โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ตัวบ่งชี้สัดส่วนผลงานวิจัยที่ท า
กับผู้ที่จะใช้ผลงานโดยตรง  ( X = 3.85, S.D.= 0.80) รองลงมาคือตัวบ่งชี้สัดส่วนงานวิจัยที่ร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยฯกับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ทั้งในและต่างประเทศ ( X = 3.84,       
S.D.= 1.00) ตัวบ่งชี้สัดส่วนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับชาติ และสัดส่วนจ านวนของการจัดเวทีประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยทั้งทั่วไปและในเชิงพาณิชย์ ( X = 3.79, S.D.= 0.87) 
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ตารางท่ี 17  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านความเหมาะสมของตัวบ่งชี้การบริหาร
งานวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชภายใต้วัตถุประสงค์ด้านความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

 

ข้อ องค์ประกอบตัวบ่งชี้ ความเหมาะสมขององค์ประกอบตัวบ่งชี้ 

X  S.D. ระดับ ล าดับ 
1 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ

บทบาทของมหาวิทยาลัยฯ ในผลงานวิจัย
ที่เสริมสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนของสังคม
และประเทศชาติ 3.88 0.81 มาก 1 

 รวม 3.88 0.81 มาก  

 
 จากตาราง 17 แสดงว่า ความเหมาะสมของ ตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัย  
นวมินทราธิราช วัตถุประสงค์ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก คือ ตัวบ่งชี้ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยฯ              
ในผลงานวิจัยที่เสริมสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ ( X = 3.88, S.D. = 0.81) 
 

ตารางท่ี 18  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านควา มเหมาะสมของตัวบ่งชี้การบริหาร
งานวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภายใต้วัตถุประสงค์ด้านความรู้และ
ประสบการณ์ในงานงานวิจัย   

 

ข้อ องค์ประกอบตัวบ่งชี้ ความเหมาะสมขององค์ประกอบตัวบ่งชี้ 

X  S.D. ระดับ ล าดับ 
1. สัดส่วนบุคลากรที่มีประสบการณ์ใน   

การส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ 4.03 0.86 มาก 1 
2.  สัดส่วนคณาจารย์ที่ท างานวิจัยในเรื่อง    

ที่สอน  3.91 0.89 มาก 2 

 รวม 3.97 0.88 มาก  
 

 จากตาราง 18 แสดงว่า ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัย         
นวมินทราธิราช ภายใต้วัตถุประสงค์ด้านความรู้และประสบการณ์ในงานวิจัยพบว่า มีความเหมาะสม
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อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก          
ทุกองค์ประกอบ โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ตัวบ่งชี้สัดส่วนบุคลากรที่มีประสบการณ์
ในการส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ ( X = 4.03, S.D. = 0.86) รองลงมาคือ ตัวบ่งชี้สัดส่วนคณาจารย์ที่ท างาน
วิจัยในเรื่องที่สอน ( X = 3.91, S.D. = 0.80)  
 
ตารางท่ี 19  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านควา มเหมาะสมของตัวบ่งชี้การบริหาร

งานวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภายใต้วัตถุประสงค์ด้านการเข้าสู่
กระบวนการวิจัย 

 

ข้อ องค์ประกอบตัวบ่งชี้ ความเหมาะสมขององค์ประกอบตัวบ่งชี้ 

X  S.D. ระดับ ล าดับ 

1. สัดส่วนบุคลากรที่ขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 3.80 0.78 มาก  

 รวม 3.80 0.78 มาก  

  
 จากตาราง 19 แสดงว่า ความเหมาะสมของ ตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลั ย 
นวมินทราธิราช ภายใต้วัตถุประสงค์ด้านด้านการเข้าสู่กระบวนการวิจัย พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก คือ ตัวบ่งชี้สัดส่วนสัดส่วนบุคลากรที่ขอต าแหน่งทางวิชาการ ( X = 3.80, S.D. = 0.78)  
 
ตารางท่ี 20  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านควา มเหมาะสมของตัวบ่งชี้การบริหาร

งานวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภายใต้วัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัย 

 

ข้อ องค์ประกอบตัวบ่งชี้ ความเหมาะสมขององค์ประกอบตัวบ่งชี้ 

X  S.D. ระดับ ล าดับ 

1. จ านวนคณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับ
การอบรมให้ความรู้ด้านการวิจัยและ
จรรยาบรรณนักวิจัย 3.99 .844 มาก 1 

 รวม 3.99 0.44 มาก  
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 จากตาราง 20 แสดงว่า ความเหมาะสมของ ตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลั ย 
นวมินทราธิราช ภายใต้วัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย พบว่า มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.99, S.D. = 0.44)  
 
ตารางท่ี 21  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านควา มเหมาะสมของตัวบ่งชี้การบริหาร

งานวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภายใต้วัตถุประสงค์ด้านการประเมิน
วิสัยทัศน์ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานวิจัย 

 

ข้อ องค์ประกอบตัวบ่งชี้ ความเหมาะสมขององค์ประกอบตัวบ่งชี้ 

X  S.D. ระดับ ล าดับ 
1. ผู้บริหารระดับสูงก าหนดนโยบาย

สนับสนุนการท าวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจน 4.17 0.94 มาก 1 

2.  ผู้บริหารระดับสูงมีแผนยุทธศาสตร์     
โดยการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก 
ทรัพยากรการวิจัยและงบประมาณไว้สูง
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ 4.01 0.84 มาก 2 

3.  ผู้บริหารระดับสูงก าหนดนโยบายส่งเสริม
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะทาง 3.88 0.82 มาก 3 

4.  ผู้บริหารระดับสูงสร้างจุดเด่น           
ด้านการวิจัยขององค์กรตาม 
ความต้องการของสังคม 3.83 0.76 มาก 4 

 รวม 3.97 0.84 มาก  

 
 จากตาราง 21 แสดงว่า ความเหมาะสมของ ตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัย  
นวมินทราธิราช ภายใต้วัตถุประสงค์ด้านด้านการประเมินวิสัยทัศน์ผู้บริหารระดับสูง               
ด้านการบริหารงานวิจัยพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ 
พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ        
ตัวบ่งชี้ผู้บริหารระดับสูงก าหนดนโยบายสนับสนุนการท าวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน               
( X = 4.17, S.D. = 0.94) รองลงมาคือ  ตัวบ่งชี้ผู้บริหารระดับสูงมีแผน ยุทธศาสตร์โดยการจัดสิ่งอ านวย
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ความสะดวก ทรัพยากรการวิจัยและงบประมาณไว้สูงเพื่อสร้างแรงจูงใจ ( X = 4.01, S.D. = 0.84)   
ตัวบ่งชี้ผู้บริหารระดับสูงก าหนดนโยบายส่งเสริมความเชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะทาง  ( X = 3.88, 
S.D. = 0.82) ตัวบ่งชี้ผู้บริหารระดับสูงสร้างจุดเด่นด้านการวิจัยขององค์กรตามความต้องการของ
สังคม ( X = 3.83, S.D. = 0.76) 
 
ตารางท่ี 22  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านควา มเหมาะสมของตัวบ่งชี้การบริหาร

งานวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภายใต้วัตถุประสงค์การประเมินวิสัยทัศน์
ผู้บริหารระดับกลางด้านการบริหารงานวิจัย 

 

ข้อ องค์ประกอบตัวบ่งชี้ ความเหมาะสมขององค์ประกอบตัวบ่งชี้ 

X  S.D. ระดับ ล าดับ 

1. ผู้บริหารระดับกลางมีการจัดท าแผนปฏิบัติ
การสนับสนุนงานวิจัยที่สอดคล้องกับ   
แผนมหาวิทยาลัย 3.99 0.78 มาก 1 

 รวม 3.99 0.78 มาก  

 
 จากตาราง 22 แสดงว่า ความเหมาะสมของ ตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัย   
นวมินทราธิราช ภายใต้วัตถุประสงค์ด้านการประเมินวิสัยทัศน์ผู้บริหารระดับกลางด้านการบริหาร
งานวิจัยพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คือ  ตัวบ่งชี้ ผู้บริหารระดับกลางมีการจัดท า
แผนปฏิบัติการสนับสนุนงานวิจัยที่สอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัย ( X = 3.99, S.D. = 0.78)  
 
ตารางท่ี 23  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านควา มเหมาะสมของตัวบ่งชี้การบริหาร

งานวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภายใต้วัตถุประสงค์ด้านการประเมิน
วิสัยทัศน์ผู้บริหารระดับต้นด้านการบริหารงานวิจัย 

 

ข้อ องค์ประกอบตัวบ่งชี้ ความเหมาะสมขององค์ประกอบตัวบ่งชี้ 

X  S.D. ระดับ ล าดับ 

1. ผู้บริหารระดับต้นในแต่ละฝ่ายมีแผนปฏิบัติ
การและก าหนดการในการท าวิจัย 3.83 0.728 มาก 1 

 รวม 3.83 0.72 มาก  
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 จากตาราง 23 แสดงว่า ความเหมาะสมของ ตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัย  
นวมินทราธิราช ภายใต้วัตถุประสงค์ด้านการประเมินวิสัยทัศน์ผู้บริหารระดับต้นด้านการบริหาร
งานวิจัยพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.83, S.D. = 0.72)  
 
ตารางท่ี 24 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านควา มเหมาะสมของตัวบ่งชี้การบริหาร

งานวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภายใต้วัตถุประสงค์ด้าน ความเพียงพอ
ของงบประมาณ  

 

ข้อ องค์ประกอบตัวบ่งชี้ ความเหมาะสมขององค์ประกอบตัวบ่งชี้ 

X  S.D. ระดับ ล าดับ 
1. จ านวนงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย       

ที่ได้รับตลอดทั้งปี ทั้งจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 4.12 0.84 มาก 1 

2.  งบประมาณเพียงพอในการสร้างแรงจูงใจ
และให้รางวัลนักวิจัย 3.83 0.87 มาก 2 

 รวม 3.97 0.85 มาก  

 
 จากตาราง 24 แสดงว่า ความเหมาะสมของ ตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัย  
นวมินทราธิราช ภายใต้วัตถุประสงค์ด้าน ความเพียงพอของงบประมาณ พบว่า มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ
มากทุกองค์ประกอบ โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ตัวบ่งชี้จ านวนงบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยที่ได้รับตลอดท้ังปี ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  ( X = 4.12, S.D. = 0.84) 
รองลงมาคือ  ตัวบ่งชี้งบประมาณเพียงพอในการสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลนักวิจัย ( X = 3.83,   
S.D. = 0.87)  
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ตารางท่ี 25  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านควา มเหมาะสมของตัวบ่งชี้การบริหาร
งานวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภายใต้วัตถุประสงค์ด้านการบริหารจัดการ
งานวิจัยให้มีรายได้ 

 

ข้อ องค์ประกอบตัวบ่งชี้ ความเหมาะสมขององค์ประกอบตัวบ่งชี้ 

X  S.D. ระดับ ล าดับ 
1. แนวทางในการบริหารงบประมาณ        

ที่ก่อให้เกิดรายได้เพ่ือลดภาระงานสอน 
หรืองานประจ า 3.73 0.94 มาก 5 

2.  กองทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยและระดม
ทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน 3.82 0.81 มาก 3 

3.  สัดส่วนเงินทีหักเป็นค่าธรรมเนียมวิจัย 3.71 0.73 มาก 6 
4.  สัดส่วนบุคลากรที่ได้รับทุนวิจัยจากภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย 3.80 0.80 มาก 4 
5.  การบริหารจัดการกองทุนวิจัย 

มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 3.90 0.74 มาก 1 
6.  
 

สัดส่วนการแบ่งสรรค่าใช้จ่ายและ
ผลประโยชน์ชัดเจนและเป็นธรรม 3.83 0.77 มาก 2 

 รวม 3.79 0.79 มาก  

 
 จากตาราง 25 แสดงว่า ความเหมาะสมของ ตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัย  
นวมินทราธิราช ภายใต้วัตถุประสงค์ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีรายได้พบว่า มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ
มากทุกองค์ประกอบ โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ตัวบ่งชี้การบริหารจัดการกองทุนวิจัย
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ( X = 3.90, S.D. = 0.74) รองลงมาคือตัวบ่งชี้สัดส่วนการแบ่งสรร
ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ชัดเจนและเป็นธรรม ( X = 3.83, S.D. = 0.77) ตัวบ่งชี้สัดส่วนเงินที่หัก
เป็นค่าธรรมเนียมวิจัย  ( X = 3.82, S.D.= 0.81) สัดส่วนบุคลากรที่ได้รับทุนวิจัยจากภายในและ
ภายนอก ( X = 3.80, S.D. = 0.80) แนวทางในการบริหารงบประมาณที่ก่อให้เกิดรายได้เพ่ือลดภาระ
งานสอนหรืองานประจ า( X = 3.71, S.D. = 0.73) สัดส่วนเงินที่หักเป็นค่าธรรมเนียมวิจัย  ( X = 3.83, 
S.D. = 0.77) 
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ตารางท่ี 26  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านควา มเหมาะสมของตัวบ่งชี้การบริหาร
งานวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภายใต้วัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพ     
การบริหารจัดการงานวิจัย 

 

ข้อ องค์ประกอบตัวบ่งชี้ ความเหมาะสมขององค์ประกอบตัวบ่งชี้ 

X  S.D. ระดับ ล าดับ 
1. ประกาศ ระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสม และ    

จูงใจให้ท าวิจัย 4.17 0.80 มาก 1 
2.  จัดท าแผนการวิจัยทุก 3-5 ปี ให้สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์ชาติและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 4.08 0.85 มาก 2 
3.  การสนับสนุน เงินทุนวิจัย ทรัพยากรการวิจัย 

ให้สามารถด าเนินการวิจัยได้ตามแผนที่
เพียงพอและสะดวก 3.86 0.77 มาก 4 

4.  ระบบที่คล่องตัวเพื่อขับเคลื่อนและอ านวย
ความสะดวกให้การวิจัยบรรลุตามแผนและ
นโยบาย 3.67 0.82 มาก 7 

5.  ระบบจัดสรรภาระงานที่ชัดเจน เอ้ือต่อ    
การแบ่งเวลาส าหรับงานวิจัย  3.66 0.92 มาก 8 

6.  ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศ ทางการวิจัย 3.73 0.89 มาก 6 
7.  การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยและฐานข้อมูล

งานวิจัยเชิงพาณิชย์ 3.83 0.91 มาก 5 
8.  การประสานความเชื่อมโยงและท างานวิจัย

ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัย
แห่งชาติและเครือข่ายอุดมศึกษา 4.00 0.97 มาก 3 

 รวม 3.88 0.87 มาก  

 
 จากตาราง 26 แสดงว่า ความเหมาะสมของ ตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัย  
นวมินทราธิราช ภายใต้วัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานวิจัย  พบว่า มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ
มากทุกองค์ประกอบ โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ตัวบ่งชี้ประกาศ ระเบียบปฏิบัติ       
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ที่เหมาะสม และจูงใจให้ท าวิจัย ( X = 4.17, S.D. = 0.80) รองลงมาคือ ตัวบ่งชี้จัดท าแผนการวิจัยทุก 
3-5 ปี ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป  ( X = 4.08, S.D. = 0.85) ตัวบ่งชี้
การประสานความเชื่อมโยงและท างานวิจัยร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติและ
เครือข่ายอุดมศึกษา  ( X = 4.00, S.D. = 0.97) การสนับสนุน เงินทุนวิจัย ทรัพยากรการวิจัยให้
สามารถด าเนินการวิจัยได้ตามแผนที่เพียงพอและสะดวก ( X = 3.86, S.D. = 0.77) การพัฒนา
ฐานข้อมูลงานวิจัยและฐานข้อมูลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ ( X = 3.83, S.D. = 0.91) ศูนย์พัฒนาความ   
เป็นเลิศทางการวิจัย ( X = 3.73, S.D. = 0.89) ระบบที่คล่องตัวเพื่อขับเคลื่อน และอ านวยความสะดวก
ให้การวิจัยบรรลุตามแผนและนโยบาย ( X = 3.67, S.D. = 0.82) ระบบจัดสรรภาระงานที่ชัดเจน 
เอ้ือต่อการแบ่งเวลาส าหรับงานวิจัย ( X = 3.66, S.D. = 0.92) 
 
ตารางท่ี 27  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านควา มเหมาะสมของตัวบ่งชี้การบริหาร

งานวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภายใต้วัตถุประสงค์ด้านผลผลิตงานวิจัย 

 

ข้อ องค์ประกอบตัวบ่งชี้ ความเหมาะสมขององค์ประกอบตัวบ่งชี้ 

X  S.D. ระดับ ล าดับ 

1. สัดส่วนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ี
ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา (สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร)    
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 

3.63 0.94 มาก 2 

2.  จ านวนงานวิจัยเพื่อทราบถึงปัญหา
อุปสรรคการพัฒนางานวิจัย 

3.64 0.91 มาก 1 

 รวม 3.63 0.92 มาก   

 
 จากตาราง 27 แสดงว่า ความเหมาะสมของ ตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช ภายใต้วัตถุประสงค์ด้าน ผลผลิตงานวิจัยพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า  มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ        
โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ตัวบ่งชี้จ านวนงานวิจัยเพื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรค       
การพัฒนางานวิจัย ( X = 3.4, S.D. = 0.91) รองลงมาคือ ตัวบ่งชี้สัดส่วนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  (สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ) ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา       
( X = 3.63, S.D. = 0.94)  


