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 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ทราบองคประกอบของการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย 
และ (2) ทราบตัวแปรที่สามารถจําแนกกลุมมหาวิทยาลัยที่เปนมหาวิทยาลัยวิจัยและมหาวิทยาลัยที่
ยังไมเปนมหาวิทยาลัยวิจัย  การดําเนินการวิจัยประกอบดวย การกําหนดตัวแปรที่เกี่ยวของกับการ
วิจัย  การพัฒนาเคร่ืองมือ  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล และการยืนยันความ
เหมาะสมขององคประกอบและตัวแปรจําแนกมหาวิทยาลัยวิจัยที่ไดจากการวิเคราะหทางสถิติดวย
ผูเชี่ยวชาญ  กลุมตัวอยางและเครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย (1) กลุมผูเชี่ยวชาญและ
ผูเกี่ยวของ จํานวน 8 คน ใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (2) กลุมผูบริหารมหาวิทยาลัย  กลุม
อาจารย/นักวิจัย และกลุมเจาหนาที่สนับสนุน จํานวน 360 คน ใชแบบสอบถามความคิดเห็น และ 
(3) กลุมผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ใชแบบสอบถามความคิดเห็น การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใช
การหาคาความถี่  คารอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ  
การวิเคราะหการจําแนกกลุม   และการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการหาคาความถ่ีและการ
วิเคราะหเนื้อหา  
 
 ผลการวิจัยพบวา 1) องคประกอบของการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย  ประกอบดวย               
8 องคประกอบ คือ ระบบการบริหารจัดการ  การนําผลงานวิจัยไปใชและการสรางเครือขายการวิจัย  
การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย   คุณภาพของอาจารย/นักวิจัย    การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย    
การจัดต้ังศูนยความเปนเลิศทางการวิจัย     การเช่ือมโยงการวิจัยกับการเรียนการสอน  และการ
บริหารทรัพยสินทางปญญา    2) ตัวแปรที่สามารถจําแนกกลุมมหาวิทยาลัยวิจัย  ประกอบดวย        
6  ตัวแปร  ไดแก   โครงสรางพื้นฐานในการทําวิจัย   การบริหารงานวิจัย  การบริหารทรัพยสินทาง
ปญญา   การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย    แรงจูงใจในการทําวิจัย      และการเช่ือมโยงการวิจัยกับ
การเรียนการสอน 
 
 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร     ปการศึกษา 2554 
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 These research objectives were to determine (1) the components of research university, 
and (2) the discriminated variables of research university. Its procedure included: determination of 
related variables; development of data collection instruments; collection and analysis of data; and 
verification by specialist of components and discriminate variables from statistical analyses. Samples 
and instruments used in the research include: (1) 8 specialists by semi-structured interviews; (2) 360 
administors, faculties, and supporting staffs by using opinionnaires; and (3) 5 specialists by using 
opinionnaires. Quantitative data were analyzed by using the descriptive statistics of frequency, 
percentage, mean, and standard deviation, and the inferential exploratory factor analysis and 
discriminant analysis. Qualitative data were processed by frequency and content analysis. 
 
 Findings were composed of: (1) components of the research university include manage 
system, research application and research networking, researcher development, quality of 
researcher, research publications, setting center of research excellent, research-based education, 
and intellectual properties management. (2) discriminated variable of research university were 
research infrastructure, research management, intellectual properties management, research 
publications, research motivation, and research-based education.  
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 ดุษฎีนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี     โดยไดรับความกรุณาจาก   ผูชวยศาสตราจารย    
วาที่พันตรี ดร. นพดล เจนอักษร ประธานกรรมการผูควบคุมดุษฎีนิพนธ  ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
ประเสริฐ  อินทรรักษ  กรรมการผูควบคุมดุษฎีนิพนธ  รองศาสตราจารย  ดร. ศิริชัย  ชินะตังกูร  
ประธานสอบดุษฎีนิพนธ  รองศาสตราจารย ดร. ชุมศักดิ์  อินทรรักษ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ผูวิจัย
ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาไวเปนอยางสูง  ณ โอกาสน้ี  พรอมทั้งขอกราบขอบพระคุณ
คณาจารยในภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทานที่ได
ประสิทธิ์ประสาทความรูใหแกผูวิจัยตลอดระยะเวลาการศึกษา 
 
 ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานท่ีไดกรุณาตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
และใหขอมูลในการวิจัย  ขอขอบคุณผูบริหารมหาวิทยาลัย  อาจารย/นักวิจัย  และเจาหนาที่
สนับสนุนทุกทาน ที่เปนกลุมตัวอยางในการทดลองเคร่ืองมือ และเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย ที่ได
กรุณาเสียสละเวลาตอบแบบสอบถามดวยความอุตสาหะ 
 
 ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีไดสนับสนุนทุนการศึกษาใหแก
ผูวิจัยในโครงการเครือขายเชิงกลยุทธเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา ประจําป 
2551 
  
 ขอขอบคุณ นางสาวไพวัลย เหล็งสุดใจ  ดร. อรพรรณ  ตูจินดา  ดร. ดวงใจ ชวยตระกูล  
ดร. สมชัย พุทธา  และ ดร. สําเริง ออนสัมพันธ ที่เปนกําลังใจในการดําเนินการวิจัยมาโดยตลอด 
 
 ขอขอบคุณ นายคมกฤช เตียเจริญ  เด็กชายปณวัตร เตียเจริญ คุณแมมลฑา บุญวิเศษ ที่
ไดใหความชวยเหลือ สนับสนุน และเปนกําลังใจแกผูวิจัยตลอดระยะเวลาของการศึกษาและการ
ดําเนินการวิจัย 
 
 คุณคาอันเกิดจากดุษฎีนิพนธฉบับนี้ ขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู 
อาจารย ญาติมิตร และครอบครัว ตลอดจนผูมีคุณูปการตอผูวิจัยทุกทาน 
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