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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์สภาพปัจจุบันของ
การบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้การน�ำนโยบาย
196 โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติไปปฏิบัติ 2) ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลการน�ำนโยบายโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติไปปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการน�ำนโยบาย
โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติไปปฏิบัติของวิทยาเขตต่าง ๆ การศึกษา
ครัง้ นีแ้ บ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ศึกษาจากเอกสารสรุปการประชุมวิชาการ
และเอกสารรายงานสรุปผลงานประจ�ำปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2555 และสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จ�ำนวน 8 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง และส่วนที่
2 การศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลการน�ำนโยบายโครงการมหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
นิสติ ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
2
โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
1
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บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จ�ำนวน 359 คน ซึ่งได้จากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลรวบข้อมูล คือ
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.869 ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวนทางเดียวและ
สัมประสิทธิก์ ารถดถอยพหุคณ
ู โดยก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน พบว่าประสิทธิผลการ
ด�ำเนินงานก่อนและหลังการน�ำนโยบายโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติไป
ปฏิ บั ติ ต ามเกณฑ์ ข องส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา รวมทั้ ง 4
วิทยาเขต อยู่ในระดับต�่ำมาก (ร้อยละ 12.85 และ 16.09 ตามล�ำดับ) เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับต�่ำ ได้แก่ปริมาณผลงานวิจัยที่
ตีพมิ พ์ (ร้อยละ 18.48, 27.38 ตามล�ำดับ) ปริมาณผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การอ้างอิง 197
(ร้อยละ 9.34, 13.47 ตามล�ำดับ) ปริมาณผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
(ร้อยละ 0.11, 0.32 ตามล�ำดับ) และจ�ำนวนทุนวิจัย (ร้อยละ 23.45, 23.20
ตามล�ำดับ) 2) การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการน�ำนโยบายโครงการ
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติไปปฏิบัติ พบว่าปัจจัย 4 ปัจจัย ได้แก่ ด้านนโยบาย
และแผน ด้านการบริหาร ด้านความรู้ ความเข้าใจและจรรยาบรรณนักวิจัย
และด้านทัศนคติของผูน้ ำ� นโยบายไปปฏิบตั ิ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผล
การนโยบายโครงการมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติไปปฏิบตั ไิ ด้เพียงร้อยละ 0.20
(R2 = 0.002) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ เท่ากับ 0.019, 0.031,
0.019 และ 0.009 ตามล�ำดับ และ 3) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่างวิทยาเขต
กันมีประสิทธิผลการน�ำนโยบายโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติไปปฏิบัติ
ที่ไม่แตกต่างกัน
ค�ำส�ำคัญ : มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ วิทยาเขต ประสิทธิผล
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Abstract
The purposes of this research are to 1) Analyze the current
state of Kasetsart University research administration under the
implementation of National Research Project policy, 2) to study
factors affecting the effectiveness of the implementation National
Research Project policy. And 3) to compare the effectiveness of
the implementation of National Research Project policy classified
by campuses. This study was devided into two sections. For the
first section, the documentary analysis conference and annual
summary, during the year 2550-2555 and interviews with
administrators of the university for eight people were used. The
198 second section was the study of factors affecting the effectiveness
of the implementation of National Research Project policy.
The proportional simple random sampling was used to select
359 academic staff and support staff of Kasetsart University to be
the respondents. The data were collected by a five-scaled
questionnaire developed by the researcher. Reliability for the
questionnaire was 0.869. Statistical tools used for data analysis
were percentage, mean, standard deviation, one-way ANOVA and
Multiple regression analysis with statistical level of significance
at .05.
The results were as follows 1) effectiveness of Kasetsart
University research administration before and after the
implementation of the National Research Project policy complied
with the Commission on Higher Education criteria was at a low
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บทน�ำ
ในปัจจุบันการศึกษายังคงเป็นหลักการส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ
เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนัน้ จึงมีความจ�ำเป็นต้อง
มีการปรับปรุงระบบการศึกษาให้มคี วามยืดหยุน่ เพือ่ สนองตอบต่อความต้องการ
ของสังคม ซึ่งประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษาโดยการเร่งผลักดันพระราช
บั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ขึ้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการปฏิ รู ป การศึ ก ษา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้เล็งเห็นความส�ำคัญว่าหาก
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level (12.85%, 16.09%, respectively). When each aspect was
considered, it was found that all of them were at low levels
which were the amount of published research (9.34%, 13.47%,
respectively), the amount of research citation (18.48%, 27.38%,
respectively), the amount of patented research (0.11%, 0.32%,
respectively) and the number of research grants (23.45%, 23.20%,
respectively). 2) The study of four factors including policies and
plans, management, knowledge, understanding and research
ethics, and attitudes of personnel who implemented the policy
could hardly predict the effectiveness of the implementation at
0.05 level of significance. The predictors accounted for only 0.20
percent (R2 = 0.002) which showed regression coefficients of 0.019, 199
0.031, 0.019 and 0.009, respectively. 3) Kasetsart University
personnel’s opinions on the effectiveness of the National Research
Project policy were not significantly different in the four campuses.
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ประเทศไทยจะประสบความส�ำเร็จในการปฏิรูปการศึกษาจะต้องอาศัยความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษา จากประสบการณ์ทผี่ า่ นมาการน�ำเอานโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติของประเทศไทยยังไม่ประสบความส�ำเร็จเท่า
ที่ควร ซึ่งเป็นบทเรียนที่ส�ำคัญอย่างยิ่งส�ำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการ
ศึกษาของประเทศไทย (ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)
ดังนั้น คณะรัฐบาลภายใต้ของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จึงมี
นโยบายเร่งด่วนให้ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เร่งพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยของประเทศเพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก (World
Class University) โดยมีวตั ถุประสงค์ของโครงการเพือ่ ส่งเสริมให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา การวิจัยพัฒนาและการฝึกอบรม ประชุม
วิ ช าการในระดั บ ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ซึ่ ง นโยบายดั ง กล่ า วมี
200 ความสอดคล้องกับแผนการอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25512565) ของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี ซึ่งแผนดังกล่าวนี้ได้จัดกลุ่มมหาวิทยาลัยของไทยออกเป็น
4 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยและมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา (2) กลุ่ม
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง (3) กลุม่
มหาวิทยาลัยสี่ปีและมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์ และ (4) กลุ่มวิทยาลัยชุมชน
โดยมีเป้าหมายของโครงการเพื่อให้ประเทศไทยสามารถขยับเข้าสู่การจัด
อันดับโลกและเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา “Regional Education Hub”
(ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) ดังนั้น โครงการมหาวิทยาลัย
วิ จั ย แห่ ง ชาติ จึ ง ได้ รั บ การพั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ ตอบสนองนโยบายของรั ฐ บาล
ทั้งในเรื่องการพัฒนางานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ของประเทศโดยมุง่ ให้เกิดผลสัมฤทธิท์ ชี่ ดั เจนในด้านการวัดผลงานวิจยั จากการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรม
และการจดสิทธิบตั ร รวมทัง้ การผลิตบัณฑิต อันจะน�ำไปสูก่ ารยกระดับคุณภาพ
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การศึ ก ษาของประเทศและสนั บ สนุ น ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
ประเทศ
จากข้อมูลของสถาบัน The Institute for Management Development
(ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) เป็นดัชนีชี้วัดให้เห็นว่า
ประเทศไทยก�ำลังประสบปัญหาทางด้านการศึกษาที่ควรจะต้องแก้ไขอย่างเร่ง
ด่วนใน 3 ประเด็น ได้แก่ (1) การเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยพัฒนาให้สูงขึ้น
(2) เพิ่มจ�ำนวนและคุณภาพบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา (3) การส่งเสริม
ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนามากขึ้น ซึ่งในช่วงปี พ.ศ.
2551 มีมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียนจ�ำนวน 27 แห่งที่ได้รับการจัด
อันดับอยู่ภายใน 500 อันดับแรกของ World University Rankings 2008
ซึง่ จัดท�ำโดยสถาบัน Times Higher Education - QS ส�ำหรับมหาวิทยาลัยไทย
ได้รบั การจัดอันดับจ�ำนวน 9 แห่งได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 201
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่วน
ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเชียนที่ได้รับการจัดอันดับ ได้แก่ สิงคโปร์ 2 แห่ง
มาเลเซีย 5 แห่ง ฟิลิปปินส์ 4 แห่ง และอินโดนีเซีย 7 แห่ง ส�ำหรับประเทศไทย
มหาวิทยาลัยยังคงเป็นหน่วยงานที่ผลิตผลงานวิจัยและนักวิจัยที่ส�ำคัญที่สุด
ของประเทศแห่งหนึ่ง โดยมีตัวเลขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นดัชนีชี้วัดงานวิจัยใน
ฐานข้อมูลในระดับนานาชาติ Scopus บ่งชี้ว่าผลงานวิจัยกว่าร้อยละ 90 ของ
ประเทศ จากมหาวิทยาลัย 7-10 แห่ง ที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�ำของประเทศ
ดังนัน้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จงึ มีนโยบายการด�ำเนินงานโครงการ
มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2555 เพือ่ การก้าวสูค่ วามเป็น
มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552) เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลซึ่งมอบหมายให้ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
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อุดมศึกษาด�ำเนินการเพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน�ำของประเทศให้เป็น
มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ ซึง่ มหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รบั การพิจารณาคัดเลือกให้เป็น
มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติจะได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากแผนปฏิบตั กิ าร
โครงการไทยเข้มแข็ง โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นปริมาณผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพมิ พ์ ปริมาณผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การอ้างอิง ปริมาณผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การจด
สิทธิบัตร และจ�ำนวนทุนวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อให้
คณาจารย์และนักวิจัยได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินงานโครงการ
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และท�ำให้เกิดความร่วมมือและขับเคลื่อนให้เกิด
ผลส�ำเร็จ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ วิสัยทัศน์และประสบการณ์เกี่ยวกับ
การวิจัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยและเพิ่มโอกาสทางการ
ศึกษาและการเรียนรู้ ส่งเสริมการบริหารงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยของไทยเพือ่
202 ยกระดั บ ศั ก ยภาพงานวิ จั ย และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถการแข่ ง ขั น ในระดั บ
นานาชาติ
ด้วยเหตุผลข้างต้นนีเ้ องผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาผลการน�ำนโยบายโครงการ
มหาวิ ทยาลั ย วิ จัย แห่ ง ชาติ ไ ปปฏิ บัติ ภายใต้ แ ผนปฏิบัติการโครงการไทย
เข้มแข็ง 2555 เพื่อจะน�ำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ยกระดับมหาวิทยาลัยไทยให้มศี กั ยภาพด้านงานวิจยั และเพิม่ ขีดความสามารถ
การแข่งขันในระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ วิ เ คราะห์ ส ภาพปั จ จุ บั น ของการบริ ห ารงานวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้การน�ำนโยบายโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติไปปฏิบัติ

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการน�ำนโยบายโครงการ
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. เพือ่ เปรียบเทียบประสิทธิผลการน�ำนโยบายโครงการมหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติไปปฏิบัติของวิทยาเขตต่าง ๆ

วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ

กรอบแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการวิจัย ผู้วิจัยได้
ก�ำหนดตัวแปรต้นโดยอาศัยกรอบแนวคิดของ Van Meter and Van Horn มา
เป็นตัวแบบในการก�ำหนดตัวแปรการน�ำนโยบายโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติไปปฏิบัติ (Van Meter and Van Horn, 1975, pp. 463 อ้างใน
กล้า ทองขาว) ซึ่งประกอบด้วย 4 ตัวแปรย่อย ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านนโยบาย
และแผน 2) ปัจจัยด้านการบริหาร 3) ปัจจัยด้านความรู้ ความเข้าใจและ 203
จรรยาบรรณนักวิจัย และ 4) ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้น�ำนโยบายไปปฏิบัติ
ส่วนตัวแปรตามได้อาศัยเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็น
กรอบในการก�ำหนดตัวแปรตาม ประกอบด้วย 1) ปริมาณผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
ในเวที น านาชาติ 2) ปริ ม าณผลงานวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นเวที่ ป ระชุ ม วิ ช าการ
3) ปริมาณผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร และ 4) จ�ำนวนทุนวิจัย

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
ความคิดเห็นของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของการน�ำนโยบาย
โครงการมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติไปปฏิบัติ
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1. ปัจจัยด้านนโยบายและแผน
2. ปัจจัยด้านการบริหาร
3. ปัจจัยด้านความรู้ ความเข้าใจ
และจรรยาบรรณนักวิจัย
4. ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้นำ�
นโยบายไปปฏิบัติ

ความคิดเห็นของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยว
กับประสิทธิผลของการน�ำนโยบาย
โครงการมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติไปปฏิบัติ
 ปริมาณผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในเวที่
นานาชาติ
 ปริมาณผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในเวที่
ประชุมวิชาการ
 ปริ ม าณผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การ
จดสิทธิบัตร
 จ�ำนวนทุนวิจัย

5. มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตต่างๆ
 วิทยาเขตบางเขน
 วิทยาเขตก�ำแพงแสน
 วิทยาเขตศรีราชา
 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
		 สกลนคร

วิธีด�ำเนินการวิจัย
วิ ธี ก ารด� ำ เนิ น การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ แ บ่ ง การวิ จัยออกเป็น 2 ขั้น ตอน
ดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน โดยการศึกษาจากเอกสาร
และการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขั้นตอน
ที่ 2 การศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลการน�ำนโยบายโครงการมหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติไปปฏิบัติ

วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
ผู ้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ ส ภาพปั จ จุ บั น ของการน� ำ นโยบายโครงการ
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยท�ำ
การศึกษาดังต่อไปนี้ 1) การศึกษาเอกสารสรุปการประชุมวิชาการและเอกสาร
รายงานสรุปผลงานประจ�ำปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างปี พ.ศ.
2550-2555 และ 2) การสั ม ภาษณ์ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ จ�ำนวน 8 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้างผู้วิจัย
สร้างขึน้ ประกอบด้วยเนือ้ หาด้านโครงสร้างของนโยบายในการส่งเสริมงานวิจยั
ด้านทัศนคติของผู้น�ำนโยบายไปปฏิบัติ ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ ด้าน
ทรัพยากร ด้านการสื่อสารและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ผลของ
การน�ำนโยบายไปปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคในการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ
วิเคราะห์และสรุปผลตามประเด็นที่ก�ำหนดไว้จากแบบสัมภาษณ์ และน�ำเสนอ 205
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในรูปแบบเชิงพรรณนา
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการน�ำนโยบาย
โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติไปปฏิบัติ
ผู ้ วิ จั ย ด� ำ เนิ น การศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของคณาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย
เกี่ยวกับการน�ำนโยบายโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติไปปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้แบบสอบถามที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดวิธีการด�ำเนินการวิจัยซึ่งประกอบ
ด้วย ประชากร ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนงานวิจยั
กลุ่มตัวอย่างซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ จ�ำนวน 359 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยคือคือแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับโดยมีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.869 และได้รับการตรวจคุณภาพเครื่องมือจากผู้ทรง
คุณวุฒิ จ�ำนวน 3 คน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย
ตัวแปรต้น 4 ตัวแปร ได้แก่ (1) ปัจจัยด้านนโยบายและแผน (2) ปัจจัยด้านการ
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บริหาร (3) ปัจจัยด้านความรู้ ความเข้าใจและจรรยาบรรณนักวิจัย และ
(4) ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้น�ำนโยบายไปปฏิบัติ และตัวแปรตาม 4 ตัวแปร
ได้แก่ (1) ปริมาณผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (2) ปริมาณผลงานวิจัยที่ได้รับ
การอ้างอิง (3) ปริมาณผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร และ (4) จ�ำนวนทุน
วิจัย จากนั้นท�ำการแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 359 คน หลังจาก
นั้นท�ำเก็บรวบรวมแบบสอบถามและท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยจะน�ำเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบตาราง
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ดังนี้
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจง
ค่าความถี่ (frequencies distribution) และหาค่าร้อยละ (percentage)
2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการน�ำนโยบายโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย
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แห่งชาติไปปฏิบตั ขิ องมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านนโยบาย
วิจัย ปัจจัยด้านการบริหารการจัดการ ปัจจัยด้านทักษะและจรรยาบรรณ
นักวิจัย ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้น�ำนโยบายไปปฏิบัติ วิเคราะห์โดยการหาค่า
มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต (mean) และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (standard
deviation)
3. เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการน�ำนโยบาย
โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติไปปฏิบัติจ�ำแนกตามวิทยาเขต ๆ โดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA)
4. วิเคราะห์ปัจจัยที่สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลของการน�ำ
นโยบายโครงการมหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย แห่ ง ชาติ ไ ปปฏิ บั ติ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression
analysis)
5. น�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตารางประกอบความเรียง

