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55252804 : สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
ค าส าคญั : การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ 

ศนิกานต์ ศ รีมณี : รูปแบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.ประเสริฐ   อินทร์รักษ ์และ ผศ.ว่าท่ี พ.ต.ดร.
นพดล เจนอกัษร. 350 หนา้. 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทราบ 1) องค์ประกอบของการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
คณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 2)รูปแบบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาล
ศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน และ 3) ผลการยืนยนัองค์ประกอบและรูปแบบของการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กลุ่มตัวอย่างและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย  1)กลุ่มคณบดีและผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 7 คน ใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง  2) กลุ่มผูบ้ริหาร
มหาวทิยาลยั คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กลุ่มอาจารย ์จ านวน 361 คน ใชแ้บบสอบถามความคิดเห็น และ3) กลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญในการยืนยนัรูปแบบ จ านวน 7 คนใชแ้บบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณใช้
การหาค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ และการวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุ  การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้ารหาค่าความถ่ี ร้อยละและการวเิคราะห์เน้ือหา  

ผลการวจิยัพบวา่    
1. องคป์ระกอบของการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) การมีวสิยัทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 2) การจดัองคก์ารและ
นโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 3) การจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 4) การพฒันาทรัพยากร
มนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทางปัญญา และ 5) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร   

2. รูปแบบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเป็น
พหุองค์ประกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กันโดยการมีวิสัยทัศน์เก่ียวกับทรัพยสิ์นทางปัญญา  การจัดองค์การและ
นโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา การพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทางปัญญา และภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหาร ลว้นมีอิทธิพลทางตรงต่อการจดัการความรู้เก่ียวกับทรัพยสิ์นทางปัญญา นอกจากน้ีการมีวิสัยทศัน์
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญายงัมีอิทธิพลทางออ้มต่อการจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาผ่านการจดั
องคก์รและนโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและการการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3. องค์ประกอบและรูปแบบของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ เป็นประโยชน์ และมีความถูกตอ้งครอบคลุม 
สอดคลอ้งกบัทฤษฎี หลกัการ และแนวคิดตามกรอบของการวจิยั 

 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา                                               บณัฑิตวิทยาลยั    มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ลายมือช่ือนกัศึกษา.............................................................                                                ปีการศึกษา 2558 
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The purposes of this study were; 1)  to identify the components of intellectual 

property management of faculty of nursing in private higher education, 2)  to propose the 

intellectual property management model of faculty of nursing in private higher education and 3) 
to verify the components and the intellectual property management model of faculty of nursing 

in private higher education. The samples and instruments used in the research included: 1)  7 

specialist by semi-structured interviews; 2)  361 administrators, Dean of nursing faculty, staffs 

of nursing faculty, and supporting staffs by using opinionnaires; and 7 specialist by semi-

structured interviews. Quantitative data were analyzed by using the descriptive statistic of 

arithmetic mean, standard deviation, and the inferential exploratory factor analysis and path 

analysis. Qualitative data were analyzed by frequency, percentage and content analysis. 

The findings of this research were as follows:  

1. The components of intellectual property management of faculty of nursing in 

private higher education include shared vision of intellectual property, organization and policy 

of intellectual property, knowledge management of intellectual property, human resource 

development of intellectual property, and leadership 

2. The intellectual property management model of faculty of nursing in private 

higher education that consisted of multi-variables. It showed that components of shared vision 

of intellectual property, organization and policy of intellectual property, human resource 

development of intellectual property, and leadership had direct effected to knowledge 

management of intellectual property. In addition, shared vision of intellectual property had direct 

effected to knowledge management of intellectual property through organization and policy of 

intellectual property and human resource development of intellectual property. 

3. The components and the intellectual property management model of faculty of 

nursing in private higher education were found propriety, feasibility, utility and accuracy with 

the theory, principles and concept of the research. 
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ในความกรุณาไวเ้ป็นอยา่งสูง ณ โอกาสน้ี พร้อมทั้งขอกราบขอบพระคุณคณาจารยใ์นภาควิชาการ
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ขอ้เสนอแนะในการไปสัมภาษณ์ การตรวจเคร่ืองมือวจิยั และแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการวจิยั 
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ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนทุกท่านท่ีใหข้อ้มูลในการวจิยั 
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บณัฑิตรุ่น 10 ทุกท่านส าหรับก าลงัใจ และความช่วยเหลือสนบัสนุนใหง้านวจิยัลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

ขอขอบพระคุณคุณแม่อุษา สุขศรี คุณพ่อชุมพร ศรีมณี และสมาชิกในครอบครัวทุก

ท่านท่ีคอยให้ความช่วยเหลือ สนบัสนุน และเป็นก าลงัใจแก่ผูว้ิจยัตลอดระยะเวลาของการศึกษา

และการด าเนินการวจิยั 

สุดท้ายน้ี คุณค่าอนัเกิดจากดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ี ขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา 

มารดา ครู อาจารย ์และครอบครัวผูว้ิจยั ตลอดจนผูมี้คุณูปการต่อการวจิยัคร้ังน้ีทุกท่าน 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ประเทศไทยให้ความส าคญัต่อการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะ

พฒันาระบบวิจยัวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม รวมทั้งส่งเสริมให้มีการน าทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาไปใช้ในเชิงพาณิชย ์ดงัจะเห็นจากแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี  11    
พ.ศ. 2555-2559 จดัท าข้ึนภายใตก้รอบทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 
พ.ศ. 2555-2559 และเช่ือมโยงกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 และแผนการ
ศึกษาแห่งชาติฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) สอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมีนโยบายในการสนับสนุนการวิจยัและพฒันาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ 
พฒันามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจยัระดับโลก เพื่อพฒันาระบบเครือข่ายการวิจยั
แห่งชาติส่งเสริมการสร้างทุนทางปัญญาและนวตักรรม จดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศเพื่อการวิจยัส าหรับ
สาขาวิชาท่ีจ าเป็นพฒันาโครงสร้างการบริหารงานวิจยัของชาติโดยเน้นความสัมพนัธ์อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพระหว่างองค์กรบริหารงานวิจัยกับสถาบันการศึกษา1 รวมทั้ งการเพิ่มจ านวน
ผลงานวิจยัและส่ิงประดิษฐ์ท่ียื่นขอจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา จ านวนผลงานวิจยั/ส่ิงประดิษฐ์ท่ี
ไดรั้บการเผยแพร่ ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของนกัศึกษาใหม่ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจ  านวนหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจในสถาบนัอุดมศึกษา เป็นตวัช้ีวดัในการประเมินประสิทธิผลของแผนปฎิบติัราชการตาม
แผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย  
 ส่วนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ไดร้ะบุให้งานวิจยัและงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ การไดรั้บการจดทะเบียน
ทรัพยสิ์นทางปัญญาหรืออนุสิทธิบตัร หรือน าไปใชป้ระโยชน์ทั้งในระดบัชาติและระดบันานาชาติต่อ

                                                           

                       
1ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559), เขา้ถึง

เม่ือ 13 มกราคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.pld.rmutt.ac.th 
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จ านวนอาจารยป์ระจ า เป็นส่วนหน่ึงของตวับ่งช้ีคุณภาพของสถาบนัการศึกษา2 และส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดก้ าหนดตวัช้ีวดัมาตรฐานคุณภาพดา้นงานวิจยัและ
งานสร้างสรรค์ในการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบนัอุดมศึกษา 3โดยส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  ได้ริเร่ิมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบนัอุดมศึกษา (University Business 
Incubators: UBI) และหน่วยจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลย ี(Technology Licensing 
Office: TLO)  และในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมงานวิจัยเชิงพาณิชย์เพื่อการบ่มเพาะ
วิสาหกิจและการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาคร้ังท่ี 1 / 2549  มีวาระการส่งเสริมและสนบัสนุนให้น า
องคค์วามรู้จากมหาวิทยาลยั/สถาบนัมาร่วมวิจยัและพฒันากบักลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพสูงในการ
แข่งขนัทางการตลาด  เพื่อสามารถสร้างผลงานวิจยัและส่ิงประดิษฐ์ท่ียื่นขอจดทะเบียนทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา เพื่อส่งเสริมให้มีการน าทรัพยสิ์นทางปัญญาไปใช้ในเชิงพาณิชย ์ ส่งผลให้เกิดการให้ความ
คุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา อนัเป็นสิทธิท่ีไดก้ าหนดข้ึนเก่ียวกบัผลผลิตทางปัญญาของมนุษย์4   
 จากการศึกษาปัญหาการวิจัยดังกล่าวพบว่าการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาใน
สถาบนัอุดมศึกษาเป็นกลไกส าคญัท่ีเป็นมิติใหม่  ในการแก้ปัญหาการบริหารจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาของสถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้กับนิสิต/นักศึกษา บัณฑิต 
คณาจารย ์และบุคลากรของสถาบนัการศึกษามีการน าผลการวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ มาจดสิทธิบตัร และยื่น
ขอจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาเพิ่มมากข้ึน  
 
 
 

                                                           
2ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, โครงกำรอุดหนุนกำรจัดตั้งหน่วยจัดกำรทรัพย์สิน

ทำงปัญญำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี, เขา้ถึงเม่ือ 13 มกราคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.mua.go.th/know_ohec_4.html 

3ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, คู่มือกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกระดับอุดมศึกษำ (กรุงเทพมหานคร: บริษทัจุดทองจ ากดั, 2549), 20 

4ไชยยศ เหมะรัชตะ, กฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำ พืน้ควำมรู้ทัว่ไป : ลขิสิทธ์ิ สิทธิบัตร 
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ ควำมลบัทำงกำรค้ำ เซมิคอนดักเตอร์ชิป พนัธ์ุพชืใหม่, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: 
ส านกัพิมพนิ์ติธรรม, 2549), 4. 
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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าให้เกิดวิทยาการใหม่ๆรวมถึงมีการ
แข่งขนัทางเศรษฐกิจท่ีรุนแรงมากข้ึน ประเทศต่างๆจึงจ าเป็นตอ้งแข่งขนักนัในเวทีนานาชาติ ดว้ยการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย ์ทรัพยากรทางความรู้ รวมถึงทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาท่ีเป็นตน้ทุนท่ีส าคญัของแต่ละประเทศ  รวมทั้งไดมี้การจดัตั้งองค์กรทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก 
(World Intellectual Property Organization – WIPO)  ไดจ้ดัตั้งมาตรการคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาท่ีมีประสิทธิภาพ จึงได้ริเร่ิมความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวกับการค้า 
(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPs) ซ่ึงประเทศไทยเขา้ร่วมเป็นภาคีและ
มอบหมายให้กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์เป็นหน่วยงานในการรับผิดชอบ ปัจจุบนั 
ด าเนินการเข้าเป็นภาคีในสนธิสัญญาความร่วมมือทางด้านสิทธิบตัร (Patent Corporation Treaty  - 
PCT) เพื่อให้ผูป้ระดิษฐ์คิดคน้ของไทยไดรั้บประโยชน์ในการจดทะเบียนระหว่างประเทศและได้รับ
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาท่ีครอบคลุมกว่า 120 ประเทศทั่วโลก ประเทศไทยยงัมีการ
ด าเนินการปรับปรุงกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาตามความตกลงวา่ดว้ยสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ี
เก่ียวกบัการคา้ (Tread-Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPs) ไดก้  าหนดหลกัการท่ี
ใหค้วามส าคญักบัวตัถุประสงคท์างนโยบายสาธารณะของชาติในการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา และ
รวมถึงวตัถุประสงค์ดา้นการพฒันาและดา้นเทคโนโลยี5 รวมถึงไดก้ าหนดมาตรการยืดหยุ่น (TRIPs 
Flexibilities) ท าให้ประเทศท่ีก าลังพฒันาและประเทศพฒันาน้อยท่ีสุดปฏิบติัตามข้อตกลง โดยยงั
สามารถด าเนินตามนโยบายสาธารณะ การเขา้ถึงยารักษาโรคปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและ
นโยบายอ่ืนๆ ภายใตเ้ง่ือนไขเพื่อการสนบัสนุนการพฒันาทางเศรษฐกิจได้6 
 

                                                           

                    5 TRIPs Agreement, Preamble para.5. Recognizing the underlying public policy 
objectives of national systems for the protection of intellectual property, including development 
and technological objectives, accessed October 6, 2015, available from https://www.wto.org/english 
/tratop_e/trips_e/t_agm1_e.htm 
                   6 World Intellectual Property Organization (WIPO), Advice on flexibilities under the 
TRIPs Agreement, accessed October 6, 2015, available from http://www.wipo.int/about-ip/en/               
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 ประเทศไทยได้ประกาศใช้กฎหมายท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา  คือ พระราชบญัญติั
ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 พระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. 2522 (แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสิทธิบตัร 
ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2535) และ พระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ. 2534 ส าหรับพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ 
พ.ศ. 2537 ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัอนุสัญญาเบอร์นวา่ดว้ยการคุม้ครองวรรณกรรมและ
ศิลปกรรม (The Berne Convention for Protection of Literacy and Artistic Works) ฉบบัแก้ไข ณ กรุง
ปารีส (ค.ศ. 1971) และข้อตกลงทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเก่ียวกับการค้า (The Agreement on Trade – 
Related Aspects on Intellectual Property Rights = TRIPs) ภายใต้ความตกลงจดัตั้ งองค์กรการคา้โลก 
(WTO) ซ่ึงประเทศไทยร่วมเป็นสมาชิก 
 พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ไดว้างหลกัถึงการเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิไวห้ลายประการ
โดยหลกักฎหมาย กล่าวคือ ผูส้ร้างสรรคง์านจะเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ เป็นบุคคลแรก แต่มีขอ้ยกเวน้อยู ่2 
กรณี ท่ีกฎหมายบญัญติัให้บุคคลอ่ืนเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ คือ ประการแรก การสร้างสรรค์งานภายใต้
สัญญาจา้งของผูเ้ป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ คือผูว้า่จา้ง และประการท่ีสอง คือการสร้างสรรคง์านโดยการจา้ง
หรือท าตามค าสั่งในการควบคุมของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนๆของรัฐ หรือทอ้งถ่ิน ผูท่ี้
เป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิคือหน่วยงานของรัฐ จะเห็นไดว้า่ การสร้างสรรคง์านอนัมีลิขสิทธ์ิของบุคลากรใน
หน่วยงานของรัฐจะไม่มีความขดัแยง้เร่ืองลิขสิทธ์ิ เพราะระบบราชการเป็นระบบอุปถมัภ ์การควบคุม
เป็นลกัษณะถอ้ยทีถอ้ยอาศยัระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และการสร้างสรรค์งานอนัมี
ลิขสิทธ์ิของหน่วยงานของรัฐมีน้อย แต่ในกรณีมหาวิทยาลยัของรัฐซ่ึงเป็นส่วนราชการท่ีอยู่ในสังกดั
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงได้เป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิในงาน
สร้างสรรคท่ี์อาจารยแ์ละนกัศึกษาภายในมหาวิทยาลยัสร้างข้ึน โดยเฉพาะกรณีการแต่งหรือเรียบเรียง
ต ารา ไม่วา่จะเป็นต าราท่ีใชเ้ป็นค าบรรยายตามหลกัสูตรในกระบวนการวิชาใดวิชาหน่ึง หรือเป็นคู่มือ 
หรือเป็นหนังสือประกอบการศึกษาท่ีแต่งโดยอาจารย์ เป็นงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธ์ิประเภท
วรรณกรรมตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 25377 ซ่ึงส่วนใหญ่มหาวิทยาลยัของรัฐจะมีการจดัตั้ง
หน่วยงานในการดูแลลิขสิทธ์ิในต าราเรียน  ส่งผลท าใหเ้กิดการใหค้วามคุม้ครองสิทธิของผูส้ร้างผลงาน 
ท่ีเรียกว่า “สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา” อนัเป็นสิทธิท่ีไดก้ าหนดข้ึนเก่ียวกบัผลผลิตทางปัญญาของ

                                                           
7 “พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537,” รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม 111 , ตอนท่ี 59 ก (21 

ธนัวาคม 2537): 1-18. 
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มนุษย์8 หมายถึงเฉพาะการแสดงออกซ่ึงความคิด(Expression of Ideas) เช่น งานวรรณกรรม งาน
จิตรกรรม ต่อมาครอบคลุมถึงการประดิษฐ์(Inventions) การออกแบบ (Designs) เคร่ืองหมายท่ีใช้กบั
สินคา้และบริการ (Trade and Service Marks)  ทรัพยสิ์นทางปัญญาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ9 สิทธิใน
ทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรม (Industrial Property Rights)และลิขสิทธ์ิ (Copy Rights) ปัจจุบนัทรัพยสิ์น
ทางปัญญาไดข้ยายออกไปครอบคลุมถึงสิทธิรูปแบบใหม่ๆท่ีพฒันาข้ึนมา เช่น การออกแบบแผนวงจร
รวม การคุม้ครองพนัธ์ุพืช การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิคส์10 นโยบายของรัฐเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา
และการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาแต่ละประเภทถูกบญัญติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือกฎหมาย
จารีตประเพณีตามแต่ระบบกฎหมายของประเทศนั้นๆ ซ่ึงการบริหารจดัการและส่งเสริมการคุม้ครอง
ทรัพยสิ์นทางปัญญาเหล่าน้ีอยูภ่ายใตก้ารดูแลขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (World Intellectual 
Property Organization : WIPO) ท่ีกระท าโดยอาศยับรรทดัฐานตามความตกลงระหวา่งประเทศเก่ียวกบั
การคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาในแต่ละประเภทนั้นๆ วตัถุประสงคใ์นการใหค้วามคุม้ครองทรัพยสิ์น
ทางปัญญาไม่ไดจ้  ากดัอยู่เพียงเพื่อส่งเสริมให้มีการพฒันาผลงานทางปัญญาเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการ
คุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาและประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยสอดคลอ้งกบัการพฒันา
ประเทศในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)  ไดต้ระหนกัถึง
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงในระดบัโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะความผนัผวนดา้นเศรษฐกิจท่ี
เป็นไปอย่างรวดเร็ว การพฒันาระบบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา ตั้งแต่ส่งเสริมการจดทะเบียน    
การใช้ไปจนถึงการคุ้มครองทรัพยสิ์น  การส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัอุดมศึกษาของ
สหรัฐอเมริกาทางปัญญา เพื่อสนบัสนุนให้มีการน าผลงานวิจยั  นวตักรรม ความคิดสร้างสรรค ์และภูมิ
ปัญญา ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมอบหมายให้  กรมทรัพย์สินทางปัญญายกร่างแผน
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยสิ์นทางปัญญาของประเทศไทย พ.ศ. 2556-2559 (กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา, 

                                                           
8 ไชยยศ เหมะรัชตะ, กฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำ พืน้ควำมรู้ทัว่ไป : ลขิสิทธ์ิ สิทธิบัตร 

เคร่ืองหมำยกำรค้ำ ควำมลบัทำงกำรค้ำ เซมิคอนดักเตอร์ชิป พนัธ์ุพชืใหม่, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: 
ส านกัพิมพนิ์ติธรรม, 2550), 4. 

9 World Intellectual Property Organization (WIPO), What is Intellectual Property?, 
accessed October 6, 2015, available from http://www.wipo.int/about-ip/en/ 

10 จุมพล ภิญโญสินวฒัน์, “หลกัเหตุผลของการคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา”
(วทิยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรดุษฏีบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2552), 13. 
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2557) ท่ีส าคญัการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาไดรั้บ การรับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช  2550 มาตรา 86 ท่ีก าหนดว่ารัฐ ต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์  
ทรัพยสิ์นทางปัญญา และพลงังาน ดงัต่อไปน้ี “(2) ส่งเสริมการประดิษฐ์หรือการคิดคน้ เพื่อให้เกิด
ความรู้ใหม่รักษาและพฒันาภูมิปัญญา ทอ้งถ่ินและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งให้ความ คุม้ครองทรัพยสิ์น
ทางปัญญา” ในเชิงนโยบายและกฎหมาย ประเทศไทยมี  ความก้าวหน้าไปมากแต่ในทางปฏิบติัการ
พฒันา ทรัพยสิ์นทางปัญญา11 ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งปรับตวัในการเช่ือมโยงกบัระบบเศรษฐกิจโลก  
พร้อมกา้วสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจ าเป็นตอ้งสร้างความพร้อมส าหรับเช่ือมโยงดา้นกายภาพ
ทั้ งโครงสร้างพื้นฐาน ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวตักรรมและความคิดสร้างสรรค ์ให้เป็นพลงัขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมไทย12 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)  ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่
การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย ัง่ยืน เน่ืองดว้ยปัจจยัแวดลอ้มและความสามารถในการแข่งขนัปัจจุบนั
ของไทย โดยสถาบันการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญของโลก                
ทั้งสถาบนัการจดัการนานาชาติ (International Institute for Management Development : IMD) และการ
ประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) มีขอ้สรุปตรงกนัวา่ ประเทศไทยยงัมีความ
อ่อนแอด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยตวัช้ีวดัหลกัด้านการลงทุนในการวิจยัและพฒันา การ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจ  านวนบุคลากรทางการวจิยัและพฒันา จ านวน
สิทธิบตัรและการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา ยงัเป็นขอ้จ ากดัต่อการน าองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาใชส้นบัสนุนการเพิ่มศกัยภาพการการแข่งขนัของประเทศโดยรวม นอกจากน้ี หน่วยงาน
ต่างๆ ภายใตร้ะบบวิจยัของไทย ยงัขาดการบูรณาการในการท างานระหว่างกนั รวมทั้งขาดกลไกท่ีมี
ประสิทธิภาพในการสร้างความเช่ือมโยงการวิจยัระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน และการจดัการความเส่ียง 

                                                           
11 กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา, แผนยุทธศำสตร์ทรัพย์สินทำงปัญญำ พ.ศ. 2556 – 2559, 

เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php 
?option = com_ content&task=view&id=2084&Itemid=183  

12 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพฒันำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที ่11  พ.ศ. 2555-2559, เขา้ถึงเม่ือ 6 กรกฎาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.nesdb.go.th/Portals/0/news/plan/p11/plan11.pdf 
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ตลอดจนการจดัสรรผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการวิจยัและพฒันาในเชิงพาณิชยย์งัไม่ชัดเจน ท าให้ไม่
สามารถน าผลงานวจิยัไปประยกุตใ์ชใ้นเชิงพาณิชยไ์ดเ้ท่าท่ีควร 
 รัฐบาลส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์ทรัพยสิ์นทางปัญญาเพื่อพฒันาระบบสนบัสนุนในการ
แข่งขนัดา้นต่างๆ โดยเฉพาะการพฒันาระบบวิจยัวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรมเพื่อการผลิต
และการค้าร่วมกับภาคเอกชน ผลักดันให้มีการจดทะเบียนลิขสิทธ์ิและสิทธิบัตรของคนไทยเพื่อ
ส่งเสริมใหมี้การน าทรัพยสิ์นทางปัญญาไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์และเม่ือเปรียบเทียบการยืน่ขอจดสิทธิบตัร
ภายใตส้นธิสัญญาความร่วมมือทางดา้นสิทธิบตัรกบัประเทศท่ีมีสถิติท่ีมีการยื่นขอมากท่ีสุด 3 อนัดบั
แรก คือ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น และเยอรมนี ในขณะท่ีประเทศไทยยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบตัรน้อยกวา่
ร้อยละ 0.1 ของสิทธิบตัรทัว่โลก และเม่ือพิจารณาการยื่นขอจดสิทธิบตัรภายในประเทศ พบวา่ 2 สาขา
แรก ได้แก่ สาขาการออกแบบและการประดิษฐ์ ส่วนการน าความรู้มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์
ประเทศไทยยงัอยูใ่นระดบัต ่า คือ เป็นอนัดบัท่ี 30 จาก 52 ประเทศ  ประเทศไทยยงัมีการพึ่งพาทุนจาก
ต่างประเทศ ซ่ึงเป็นสาเหตุส าคญัประการหน่ึง ท าใหข้าดแรงจูงใจในการประดิษฐคิ์ดคน้เทคโนโลยีและ
นวตักรรมต่างๆ อันเน่ืองมาจากสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากน้ี ยงัมีข้อจ ากัดจากปัญหา
สิทธิบตัรและการแข่งขนัผลประโยชน ์13 
  
ปัญหำของกำรวจัิย 
 บทบาทด้านการวิจยัของสถาบนัอุดมศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ตามมาตรา 30 ความว่า “ให้สถานศึกษาพฒันากระบวนการการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการส่งเสริมให้ผูส้อนสามารถวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละระดบั
การศึกษา” ดงัจะเห็นไดว้า่ การวจิยัเป็นภารกิจส าคญัท่ีสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งด าเนินการควบคู่กบัภารกิจ
ดา้นอ่ืนๆ  นอกจากน้ีในการประชุมระดบัโลกเร่ือง “การอุดมศึกษาในศตวรรษท่ี 21: วิสัยทศัน์และการ
ปฏิบติั” (World Declaration on higher Education for the Twenty Frist Century Vision Action,1998) ท่ี
จดัข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2542 ณ ส านกังานของยูเนสโก กรุงปารีส ไดข้อ้สรุปวา่ การวิจยัเป็นพนัธกิจท่ีส าคญั
ของการศึกษา เพราะสามารถท าให้เกิดนวตักรรมและการพฒันาความรู้ใหม่ๆ ข้ึนมา และเป็นการสร้าง
ความรู้ใหม่ รวมถึงการถ่ายทอดและการวิเคราะห์ความรู้ควรจะท าเพื่อประโยชน์ของสังคม  ส านกังาน

                                                           

                 13 ชนิตา รักษพ์ลเมือง และคณะ, คู่มือกำรส่งเสริมทรัพย์สินทำงปัญญำในสถำบันกำรศึกษำ
(กรุงเทพฯ: บริษทั พริกหวานกราฟฟิค จ ากดั, 2550), 4. 
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คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้ความส าคญักบัการส่งเสริมการวิจยั ดงัเห็นได้จากงบประมาณท่ี
สนับสนุนด้านการวิจยัและพฒันา พบว่าค่า  ใช้จ่ายทางการวิจยัและพฒันา ใน ปี พ.ศ. 2550 ของ
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ พบวา่ ค่าใชจ่้ายสูงถึงร้อยละ 37.49 ของค่าใชจ่้ายทางการวิจยัและพฒันาของ
ประเทศ มากเป็นอนัดบัสองรองจากการวิจยัและพฒันาในภาคเอกชน  แต่อยา่งไรก็ตามผลจากวิจยัการ
จดัอนัดบัของสถาบนันานาชาติเพื่อการพฒันาดา้น การจดัการ ปี พ.ศ. 2550 พบวา่ ขีดความสามารถของ
ประเทศไทยลดลงจากปี พ.ศ.  2549 จากอนัดับท่ี 29 มาอยู่ในอนัดับท่ี 33 (International Institute for 
Management Development, 2007: 7) ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาต่อผลิตภณัฑ์มวลรวม
ของประเทศ (GDP) เม่ือท าการเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมของ 
ประเทศแลว้ ประเทศไทยอยูใ่นล าดบัท่ี 28 จาก 30 ประเทศ โดยมีค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาคิด
เป็นร้อยละ 0.28 ต่อ GDP ซ่ึงค่อนขา้งต ่าถา้เปรียบเทียบกบัประเทศเพื่อนบา้น 14  ส่งผลให้ส านกังาน
คณะกรรรมการการอุดมศึกษา ได้ด าเนินโครงการท่ีส าคญั คือโครงการวิจยัและพฒันาภาครัฐร่วม
เอกชนเชิงพาณิชย ์โครงการจดัตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบนัอุดมศึกษา (University Business 
Incubator – UBI) และโครงการจัดตั้ ง เครือข่ายหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี (Technology Licensing Office – TLO) ปัจจุบนัน้ีมีหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลยั 
(University Business Incubator – UBI)  ท่ีได้รับการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจ านวน 45 แห่ง 15  ทั้งในมหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน และมีหน่วยจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  (Technology Licensing Office – TLO) ในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีไดรั้บ
การอนุมติัจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมงานวิจยัเชิงพาณิชยเ์พื่อการบ่มเพาะวิสาหกิจและการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาจ านวน 10 แห่ง ในปี พ.ศ. 2549 จากการวิเคราะห์พบวา่มหาวิทยาลยัในประเทศท่ี
ส่งเสริมการใชป้ระโยชน์การใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาเชิงพาณิชยโ์ดยเน้นการให้ความคุม้ครองลิขสิทธ์ิ
ในผลงานวิชาการและวิจยัเป็นหลกั โดยยงัไม่ให้ความสนใจในการจดสิทธิบตัร แมว้่าในขณะนั้นจะ

                                                           
14 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สรุปงบด ำเนินกำรและงบลงทุนปีงบประมำณ 

2547-2551 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและสถำบันอุดมศึกษำในสังกัดและในก ำกบั, 
เขา้ถึงเม่ือ 29 ตุลาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.mua.go.th/users/budget/statistics.html. 

15 ชนิตา รักษพ์ลเมือง และคณะ, รำยงำนกำรสังเครำะห์งำนวจัิย เร่ือง นโยบำยกำรส่งเสริม
ทรัพย์สินทำงปัญญำในสถำบันกำรศึกษำ (กรุงเทพฯ: บริษทั พริกหวานกราฟฟิค จ ากดั, 2550), 109. 
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สามารถสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีศักยภาพเชิงพาณิชย์ได้แล้วก็ตาม ส่วนการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญาก็มุ่งเน้นประโยชน์เชิงวิชาการและสังคมมากกว่าเชิงพาณิชย์ การเผยแพร่
ผลงานวจิยัยงัจ  ากดัอยูเ่ฉพาะการตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารของมหาวทิยาลยัและการประชุมทางวชิาการ 
การก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลยัวา่ดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญามีทั้งนโยบายท่ีรัฐบาลกลางเป็นผูว้าง
กรอบการด าเนินงานและนโยบายท่ีมหาวิทยาลยัแต่ละแห่งเป็นผูก้  าหนด โดยผูริ้เร่ิมให้ก าหนดนโยบาย
อาจเป็นหน่วยงานจากภาครัฐ ผูบ้ริหาร คณาจารย ์ 

ปัจจุบนัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกรมทรัพยสิ์นทางปัญญามีโครงการ
สนบัสนุนและให้ความร่วมมือกบัสถานศึกษาในการจดัตั้งหน่วยงานจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาและ
ถ่ ายทอดเทคโนโลยี  (Technology Licensing Office – TLO) และหน่วยบ่ม เพาะวิสาห กิ จใน
สถาบนัอุดมศึกษา (University Business Incubator - UBI) แต่ผลการปฏิบติังานของหน่วยงานดงักล่าว
ยงัมีความหลากหลาย และหน่วยงานจ านวนไม่นอ้ยยงัตอ้งการการจดัระบบบริหารจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากน้ี ยงัพบวา่ มหาวทิยาลยัส่วนมากยงัมอบใหห้น่วยงานเดิม เช่น  
ฝ่ายวิจยั / สถาบนัวิจยั ของมหาวิทยาลยัดูแลงานดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาแทนท่ีจะตั้งหน่วยงานจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Licensing Office – TLO) หรือ หน่วยบ่ม
เพาะวสิาหกิจในสถาบนัอุดมศึกษา (University Business Incubator - UBI)  
 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยแห่งแรกท่ีตั้ งส านักงานอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี 
(Technology Licensing Office – TLO) คือจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จดัตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2543 ต่อมามีการ
จดัตั้งหน่วยงานดงักล่าวในมหาวิทยาลยัต่างๆ เช่น มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี และมหาวิทยาลยัของรัฐอ่ืนๆ ปัจจุบนัรัฐบาลมีนโยบาย
ผลกัดนัให้มีการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาของคนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการ
ส่งเสริมให้น าทรัพยสิ์นทางปัญญาไปใชเ้ชิงพาณิชย ์กระทรวงศึกษาธิการโดยส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงไดด้ าเนินโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบนัอุดมศึกษา (University Business 
Incubator - UBI) โครงการวิจัยและพฒันาภาครัฐร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์ โครงการจัดตั้ งเครือข่าย
หน่วยงานจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Licensing Office – TLO) 
ส่วนกรมทรัพยสิ์นทางปัญญามีโครงการสนบัสนุนการจดัตั้งหน่วยบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา
ในสถาบนัการศึกษาในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลยัท่ีอาจารยมี์งานวิจยัเป็นจ านวนมาก 
เพื่อให้มีหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีเป็นระบบเบด็เสร็จครบวงจร ตั้งแต่การสร้างสรรค ์การคุม้ครอง และการ
น าไปใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย ์และการป้องกนัและระงบัขอ้พิพาท รวมทั้งยงัไดท้  าความตกลงวา่ดว้ย
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ความร่วมมือดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญากบัมหาวิทยาลยับางแห่งในลกัษณะเดียวกบับนัทึกความตกลงท่ี
กรมทรัพยสิ์นทางปัญญาลงนามกบัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เช่น มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
มหาวทิยาลยันเรศวร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ มหาวทิยาลยับูรพา และมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 16 

สถาบนัอุดมศึกษาเป็นองค์การทางวิชาการท่ีส าคญัยิ่งในการผลิตและพฒันาทรัพยากร
มนุษยใ์ห้มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ตามมาตรา 28 ท่ีใหค้วามส าคญักบัการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา โดยไดก้ าหนดวา่ “การจดัการ
ศึกษาระดบั อุดมศึกษาเป็นการศึกษาท่ีมีความมุ่งหมายเฉพาะท่ีจะพฒันาวิชาการ วชิาชีพชั้นสูง และการ
คน้ควา้วิจยั เพื่อพฒันาองค์ความรู้และพฒันาสังคม” (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ, 2542 : 9) 
รวมทั้งสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีคณะพยาบาลศาสตร์ มีหน้าท่ีหลกัในการผลิตบุคลากรพยาบาลท่ี
เป็นก าลังส าคัญของทีมสุขภาพ มีเป้าหมายเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาวิชาชีพพยาบาลและจัด
การศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม เพื่อให้ไดบ้ณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ส่วน
หน่ึงของการพฒันาจ าเป็นตอ้งส่งเสริมคุณภาพการศึกษา วิจยั และพฒันาองคค์วามรู้เพื่อประยกุตใ์ชใ้น
การพฒันาคุณภาพของวิชาชีพ ตอบสนองต่อนโยบายการพฒันามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพพยาบาล 
สถาบนัการศึกษาพยาบาลในแต่ละสถาบนัอาจมีความแตกต่างกนัในดา้นปรัชญา พนัธกิจ โครงสร้าง 
การบริหารอตัราก าลงัของอาจารยพ์ยาบาล หรือสภาพแวดลอ้มทางการศึกษา แต่สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมี
การจดัการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์ มีความคลา้ยคลึงกนัในดา้นหลกัสูตร โดยมุ่งเนน้การ
จดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพและสนบัสนุนให้ผูเ้รียนมีความรู้ทางวิชาชีพ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการ
แกปั้ญหาและตดัสินใจ การจดัการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมให้มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบติัการพยาบาล ท่ีเกิดจากการจดัการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบติั เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความเจริญดา้นสติปัญญา รวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์ทกัษะทาง
วชิาชีพพยาบาล นอกจากน้ีการต่อยอดองคค์วามรู้ในการผลิตงานวิจยั/ส่ิงประดิษฐท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ 
และนวตักรรมสุขภาพรวมทั้งมีการจดสิทธิบตัรในส่ิงประดิษฐ์หรือนวตักรรมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการ
พฒันาวิชาชีพพยาบาลเพื่อมุ่งสู่สากล สถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชนมีขอ้จ ากดัด้านบุคลากรและ
งบประมาณ ตลอดจนความหลากหลายของผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา ทั้งยงัขาดความพร้อมในดา้นการ
                                                           

16 ชนิตา รักษพ์ลเมือง และคณะ, รำยงำนกำรสังเครำะห์งำนวจัิย เร่ือง นโยบำยกำรส่งเสริม
ทรัพย์สินทำงปัญญำในสถำบันกำรศึกษำ (กรุงเทพฯ: บริษทั พริกหวานกราฟฟิค จ ากดั, 2550), 128. 
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ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา แมว้า่จะสามารถสร้างสรรคส่ิ์งประดิษฐท่ี์มีศกัยภาพเชิงพาณิชย ์
ส่วนการใช้ประโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญาก็มุ่งเน้นประโยชน์ทางวิชาการและสังคมมากกว่าการ
มุ่งเนน้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์การเผยแพร่งานวจิยัก็จ  ากดัอยูเ่ฉพาะการตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารและการ
ประชุมเชิงวชิาการ  

จากสภาพปัญหาด้านการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน หากไม่ไดรั้บการส่งเสริม จะส่งผลกระทบต่อการพฒันาทรัพยสิ์นทางปัญญา
ของสถาบนัการศึกษาโดยรวม  ดังนั้นผูว้ิจยัมีความสนใจศึกษาว่ารูปแบบการส่งเสริมการจัดการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนควรมีแนวทางอยา่งไร  เพื่อ
สร้างองค์ความรู้ในการส่งเสริมการจดัการทรัพย์สินทางปัญญาให้มีความสามารถในการส่งเสริม
ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบนัการศึกษาและประเทศต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและความส าคัญของการวิจัยข้างต้น ผู ้วิจ ัยจึงได้ก าหนด
วตัถุประสงคส์ าหรับการวจิยัไวด้งัน้ี 

1.   เพื่อทราบองค์ประกอบของการส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

2.   เพื่อทราบรูปแบบการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์
ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

3.   เพื่อทราบผลการยืนยนัองค์ประกอบและรูปแบบการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
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ข้อค ำถำมของกำรวจัิย 
 เพื่อเป็นแนวทางในการหาค าตอบของการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอ้ค าถามส าหรับการ
วจิยัคร้ังน้ีดงัน้ี 
 1.  การ ส่ ง เส ริมการจัดก า รท รัพย์ สินทา ง ปัญญาของคณะพยาบาลศาสต ร์ ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน มีองคป์ระกอบดา้นใดบา้ง 
 2.  การ ส่ ง เส ริมการจัดก า รท รัพย์ สินทา ง ปัญญาของคณะพยาบาลศาสต ร์ ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน มีรูปแบบอยา่งไร  
 3.  ผลการยืนยนัองคป์ระกอบและรูปแบบการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
คณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน เป็นอยา่งไร  
 
สมมุติฐำนของกำรวจัิย 
 เพื่อเป็นแนวทางในการหาค าตอบของการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดสมมุติฐานของการวจิยั
ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ีดงัน้ี 
 1.   องคป์ระกอบของการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์
ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเป็นพหุองคป์ระกอบ 
 2.   รูปแบบการส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน มีรูปแบบเป็นความสัมพนัธ์ของพหุองคป์ระกอบ 
 3.   ผลการยืนยนัองคป์ระกอบและรูปแบบการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
คณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน มีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ 
และความถูกตอ้งครอบคลุม 
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กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัจาก 

1.  แนวคิดการบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาจากองคก์ารในต่างประเทศ ไดแ้ก่  
   1.1  องคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization-WIPO) 
เป็นหน่ึงในทบวงการช านาญพิเศษขององคก์ารสหประชาชาติ ตั้งข้ึนตามอนุสัญญาการจดัตั้งทรัพยสิ์น
ทางปัญญาโลก (WIPO Convention) มีหน้าท่ีในการพฒันาและส่งเสริมการเขา้ถึงระบบทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา สนับสนุนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
เก่ียวกบัเร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญา  บทบาทหลกัขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก คือ ในฐานะเวที
สากลของประเทศสมาชิกในการหารือเพื่อพฒันากรอบความตกลงระหว่างประเทศท่ีเก่ียวกับการ
คุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา และบทบาทในการส่งเสริมระบบทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยเฉพาะใน
ประเทศท่ีก าลงัพฒันาเพื่อให้สามารถเขา้ถึงและใช้ประโยชน์จากระบบทรัพยสิ์นทางปัญญาเพื่อการ
พฒันาประเทศได ้ 
   1.2 องค์การการค้าโลก (World Trade Organization - WTO) เป็นองค์การระหว่าง
ประเทศท่ีพฒันามาจากขอ้ตกลงทัว่ไปว่าดว้ยภาษีศุลกากรและการคา้หรือแกตต์ (General Agreement 
on Tariff and Trade- GATT) ซ่ึงเป็นองค์การความร่วมมือทางการคา้เพื่อจ ากดัระบบโควตา้และภาษี
อากรการคา้ระหวา่งประเทศสมาชิก  
   1.3 มาตรการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในต่างประเทศตามกรอบขอ้ตกลงองคก์าร
การคา้โลก (WTO)  

1.3.1 ข้อตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) เป็นความตกลง
ระหว่าง 2 ประเทศข้ึนไป โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อจะลดอุปสรรคทางการคา้ระหว่างกนัให้เหลือน้อย
ท่ีสุดเพื่อให้เกิดการค้าเสรีระหว่างกัน และปัจจุบนัประเทศต่างๆ ก็ได้ขยายขอบเขตของ FTA ให้
ครอบคลุมการคา้ด้านบริการ อาทิ บริการท่องเท่ียว การรักษา พยาบาล การส่ือสาร การขนส่ง ฯลฯ 
พร้อมกบัความร่วมมือในดา้นต่างๆ เช่น การลงทุน การคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา และการอ านวย
ความสะดวกทางการคา้ 

1.3.2 สนธิสัญญาความร่วมมือทางด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty: 
PCT) เป็นความตกลงระหว่างประเทศส าหรับการขอรับความคุม้ครองการประดิษฐ์ในประเทศท่ีเป็น
สมาชิก เพื่ออ านวยความสะดวก และลดภาระของผูข้อรับสิทธิบตัร  แทนท่ีจะต้องไปยื่นค าขอรับ
สิทธิบตัรในประเทศต่าง ๆ แต่ละประเทศท่ีผูข้อประสงคจ์ะขอรับความคุม้ครอง โดยสามารถท่ีจะยื่น   
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ค าขอท่ีส านกังานสิทธิบตัรภายในประเทศ ของตน ส านกังานสิทธิบตัรก็จะส่งค าขอไปด าเนินการตาม
ขั้นตอนของระบบ PCTท่ีองคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) 

1.3.3 ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเก่ียวกับการค้า (Trade 
Related Intellectual Property Rights :TRIPs)  เรียกกนัสั้ นๆ ว่าความตกลงTRIPSมีวตัถุประสงค์  เพื่อ
ก าหนดกฎเกณฑ์ระหวา่งประเทศส าหรับการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา  โดยก าหนดระดบัของการ
คุม้ครองขั้นพื้นฐานและรัฐบาลของประเทศสมาชิกองค์การการคา้โลกจะตอ้งให้ความคุม้ครองต่อ
ทรัพย์สินทางปัญญา  โดยค านึงถึงความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกับสังคมในระยะ
ยาว ทั้งน้ีการคุ้มครองสิทธิทางปัญญาอย่างเพียงพอจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการวิจยัและพฒันา
เทคโนโลยใีหม่ ๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 
 2.  นโยบายและแผนปฏิบติัราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา ไดแ้ก่ 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 พ.ศ.2555 – 2559  แผนปฏิบติัราชการ4 ปี (พ.ศ. 
2556-2559) ของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบติัราชการ4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) ของกรมทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 

3.  แนวคิดการบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาจากองคก์ารในประเทศไทย ไดแ้ก่  
   3.1 กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์มีแผนยทุธศาสตร์เก่ียวกบัทรัพยสิ์น
ทางปัญญา (พ.ศ. 2556 – 2559)17 โดยมีวสิัยทศัน์ ในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจไทยใหแ้ข่งขนัไดใ้นเวทีโลก มีพนัธกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 

3.1.1 ส่งเสริมใหเ้กิดการสร้างสรรคแ์ละการใชป้ระโยชน์ทรัพยสิ์นทางปัญญาใน
เชิงพาณิชย ์

3.1.2 พฒันาระบบการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา รวมทั้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ
ทรัพยากรชีวภาพของไทย 

3.1.3 บูรณาการการป้องกนัและปราบปรามการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

                                                           

                17 กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย,์ แผนยุทธศำสตร์เกีย่วกบัทรัพย์สินทำง
ปัญญำ (พ.ศ. 2556 – 2559), เขา้ถึงเม่ือ 5 กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.ipthailand.com 
 



15 
 

3.1.4 พฒันาระบบการศึกษา เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ เสริมสร้างจริยธรรมและ
ปลูกจิตส านึก  การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของประชาชน ตลอดจนพัฒนาบุคลากร
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาสาขาต่างๆ 

3.1.5 สนบัสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อการวิจยัพฒันา สร้างสรรค์ ใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย ์คุม้ครอง และปราบปรามการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
   3.2 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษามีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ปัญหาและแนวทางการ
พฒันาการอุดมศึกษาและจดัท าขอ้เสนอนโยบายและมาตรฐานการอุดมศึกษา จดัท าแผนพฒันาการ
อุดมศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการ
ศึกษาแห่งชาติและพันธสัญญาท่ีเป็นไปตามข้อเสนอตกลงระหว่างประเทศ พร้อมทั้ งวิเคราะห์ 
หลกัเกณฑ์ และแนวทางการสนบัสนุนทรัพยากร จดัตั้ง จดัสรรงบประมาณอุดหนุนสถาบนัอุดมศึกษา
และวิทยาลัยชุมชนตามหลักเกณฑ์และแนวทางท่ีก าหนด ตลอดจนเสนอแนะการจัดตั้ ง ยุบ รวม 
ปรับปรุงและยกเลิกสถาบนัอุดมศึกษาและวทิยาลยัชุมชน  
   3.3 ส านักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  จัดตั้ ง ข้ึนตาม
พระราชบัญญัติพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) สวทช. มุ่งผลกัดนัให้ประเทศไทย
แข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการน าความสามารถอนัเหนือชั้นด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคการ เกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถด าเนินงานได้ดี       
มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

  3.4 ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ (สนช.)  การด าเนินงานพฒันานวตักรรมในประเทศ
ไทย มีหน่วยงานรับผิดชอบ อยู่ในก ากบัของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีพนัธกิจในการ 
“ด าเนินกิจกรรมเพื่อเร่งรัดให้เกิดการพฒันานวตักรรมในภาคการผลิต ภาครัฐ และภาคสังคมโดยรวม
อย่างเป็นระบบและย ัง่ยืน” ภายใต้การด าเนินงานเก่ียวกับการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในการ
สนบัสนุนดา้นวิชาการและการเงิน เพื่อช่วยการพฒันาโครงการในระยะหลงัการวิจยัและพฒันา หรือ
การต่อยอดจากงานวิจยัและส่ิงประดิษฐ์สู่เชิงพาณิชย ์ไดแ้ก่ การสนบัสนุนการจดัท าผลิตภณัฑ์ตน้แบบ 
โครงการ หรือโรงงานน าร่อง การทดสอบในกระบวนการผลิตจริง เพื่อการวิเคราะห์และประเมินทาง
การตลาด และการจดัท าแผนธุรกิจ เป็นตน้ 
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3.5 ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  มีการด าเนินงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา อาทิ  โครงการเครือข่ายการส่งเสริมนวตักรรมไปใชเ้ชิงพาณิชย ์ โดย
การน านวตักรรมไปสู่ผูป้ระกอบการ SMEs เพื่อพฒันาความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจในยุค
เศรษฐกิจฐานความรู้ โดยการน าผลการวิจยัและเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวตักรรมในรูปแบบของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาด   และโครงการน าร่อง “การสร้าง
และการพฒันาผูป้ระกอบการใหม่ในหลักสูตร SMEs University” โดยการร่วมมือกับมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีมงคลลา้นนา และมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เปิดหลกัสูตรนอกระบบการศึกษาภาคปกติ 
เพื่อผลกัดนัและพฒันาทรัพยากรบุคคล ให้เขา้ถึงองคค์วามรู้ทางทฤษฏีรวมทั้งการฝึกฝนทกัษะในการ
ปฏิบติัท่ีจ  าเป็นต่อการพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการใหม่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งครบวงจร 

3.6 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สสวท.) ในช่วง
เร่ิมแรกของการก่อตั้ง สสวท. ได้รับการอุดหนุนทางการเงินส่วนหน่ึงจากรัฐบาล และอีกส่วนหน่ึง
ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการพฒันาการศึกษาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และองค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ทั้งด้านการเงิน ผูเ้ช่ียวชาญต่างประเทศ 
อุปกรณ์ การดูงาน และการศึกษาเพิ่มเติมของบุคลากร เพื่อเปล่ียนแปลงวิธีการจดัการเรียนการสอน
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีหท้นัสมยัรองรับการพฒันาทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3.7 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)  หรือ The Thailand Research Fund 
(TRF) เป็นองค์กรขนาดเล็กของรัฐ รัฐสภาไดใ้ห้ความเห็นชอบตราพระราชบญัญติักองทุนสนบัสนุน
การวิจยั พ.ศ.2535 เพื่อท าหนา้ท่ีสนบัสนุนการสร้างองคค์วามรู้ทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ 
โดยใช้การวิจยัเป็นกลไกสร้างฐานความรู้ส าหรับการแก้ปัญหาให้แก่สังคม โดยมีพนัธกิจในการ
สนบัสนุนทุนวจิยัและพฒันา เพื่อสร้างองคค์วามรู้ นวตักรรม นโยบาย ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.8 ส านักงานคณะกรรมการการวิจยัแห่งชาติ (วช.)  มุ่งมัน่การน าองค์กรสู่การเป็น
หน่วยงานกลาง ด้านการบริหารงานวิจยัของประเทศ ท่ีทุกภาคส่วนยอมรับในบทบาทการก าหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ การส่งเสริมการวิจยัอยา่งมีทิศทาง การวางมาตรฐานดา้นการ
วิจยั การเช่ือมโยงฐานขอ้มูลการวิจยัของประเทศ และการจดัการความ รู้จากการวิจยัโดยการบริหาร
จดัการอยา่งมืออาชีพ 
 4. กฎหมายการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในประเทศไทย ประเทศไทยเป็นประเทศ
สมาชิกขององคก์ารการคา้โลก และเป็นประเทศก าลงัพฒันา การตรากฎหมายใหม่ตลอดจนการแกไ้ข
ปรับปรุงกฎหมายท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัให้สอดคลอ้งเป็นไปตามความตกลง TIRPs จะตอ้งท าให้เสร็จส้ิน
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ภายในวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2543 ขณะท่ีเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2543 กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาซ่ึง
แกไ้ขปรับปรุงและตราข้ึนเพื่อเป็นไปตามความตกลง TIRPs มีดงัน้ี 

4.1 พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537  
4.2 พระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. 2522 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) ในปี พ.ศ. 2535 

และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2542  
4.3 พระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ. 2534 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) ในปี 

พ.ศ. 2543  
4.4 พระราชบญัญติัการผลิตผลิตภณัฑซี์ดี พ.ศ. 2548 
4.5 พระราชบญัญติัคุม้ครองแบบผงัภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543  
4.6 พระราชบญัญติัคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 
4.7 พระราชบญัญติัความลบัทางการคา้  พ.ศ. 2545 

ในการวิจยัคร้ังน้ีได้ศึกษา เฉพาะกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
สถาบนัการศึกษา ได้แก่  พระราชบญัญติัพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติ
สิทธิบตัร พ.ศ. 2522 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) ในปี พ.ศ. 2535 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2542  
 5.  แนวคิดการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัการศึกษาของต่างประเทศ  ไดแ้ก่   
   5.1 การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของประเทศอังกฤษ                 
การส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาของประเทศองักฤษมีการปฏิรูประบบสิทธิบตัรช่วงปี พ.ศ. 2394 เพื่อ
แกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ โดยจดัตั้งส านกังานทรัพยสิ์นทางปัญญาแห่งสหราชอาณาจกัร 
(The UK Intellectual Property Office- UKIPO) เพื่อปรับยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
   5.2 การส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา  
การส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาของสหรัฐอเมริกามีการตรากฎหมาย Stevenson-Wydler Technology 
Innovation Act 1980 ซ่ึงเป็นกฎหมายเก่ียวกบัสถาบนัวิจยัของรัฐกบั Bayh-Dole University and Small 
Business Patent Procedures Act 1980 หรือเรียกสั้นๆวา่ Bayh-Dole Act ซ่ึงอนุญาตใหส้ถาบนัการศึกษา
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาคอุตสาหกรรมได้โดยตรงและส่งเสริมให้จดัตั้งส านกังานอนุญาตให้ใช้
สิทธิในเทคโนโลยี (Technology Licensing Office-TLO) ในมหาวิทยาลัยเพื่อประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งเป็นระบบ 
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  5.3  การส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย   การ
ส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศออสเตรเลียมีการประกาศยุทธศาสตร์ชาติท่ีส าคัญ คือ 
ยุทธศาสตร์ Investing for Growth พ.ศ. 2540 ยุทธศาสตร์ Knowledge and Innovation พ.ศ. 2542 และ 
ยุทธศาสตร์ Backing Australia’s Ability: Building Our Future through Science and Innovation พ.ศ. 
2544  โดยมีแนวทางการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา  หน่วยงานหลกัท่ีท าหนา้ท่ีดูแลงานดา้นทรัพยสิ์น
ทางปัญญาของประเทศออสเตรเลีย คือ IP Australia 
  5.4 การส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัการศึกษาของประเทศญ่ีปุ่น การส่งเสริม
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของประเทศญ่ีปุ่นมีการตรากฎหมายพื้นฐานว่าด้วยทรัพยสิ์นทางปัญญา (Basic 
Law on Intellectual Property) ส่งผลให้มีการจดัตั้งส านกังานใหญ่ดา้นยุทธศาสตร์ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
(Intellectual Property Strategy Headquarters) ก าหนดให้รัฐบาลมีหน้าท่ีส่งเสริมการศึกษาและการ
เรียนรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาต่อสาธารณชน รวมทั้งให้มหาวิทยาลยัมีพนัธกิจดา้นการสร้างสรรค ์
การคุม้ครอง และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญา หน่วยงานหลกัดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา คือ 
ส านกังานสิทธิบตัรแห่งญ่ีปุ่น (Japan Patent Office- JPO) 
  5.5 การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี             
การส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมีการตรากฎหมายคุม้ครองลิขสิทธ์ิและ
สิทธิบตัร รวมทั้งมีกฎหมายส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีส าคญั คือ กฎหมายเพื่อส่งเสริมและ
ยกระดบัความร่วมมือด้านการศึกษาและอุตสาหกรรม (Law for Industrial Education Promotion and 
Collaboration Boost 2003) และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology 
Transfer Promotion Law 2000) ส่วนหน่วยงานหลกัดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา  คือ ส านกังานทรัพยสิ์น
ทางปัญญาเกาหลี (The Korean Intellectual Property Office- KIPO) 
   5.6 การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของประเทศสิงคโปร์               
การส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาของประเทศสิงคโปร์โดยไดป้ระกาศวสิัยทศัน์ในการพฒันาประเทศให้
เป็นศูนยก์ลางทรัพยสิ์นทางปัญญาระดบัโลก (Global IP Hub) ในการประชุมวา่ดว้ยขอ้มูลสิทธิบตัรแห่ง
ยุโรป- เอเชีย (Europe-Asia Patent Information Conference) ส่วนหน่วยงานหลักด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา  คือ ส านกังานทรัพยสิ์นทางปัญญาสิงคโปร์ (Intellectual Property Office of Singapore- IPOS) 
นอกจากน้ียงัเป็นท่ีตั้งของส านกังานภูมิภาคเอเชียแห่งแรกขององค์การทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (The 
World Intellectual Property Organization- WIPO) ซ่ึงเป็นการด าเนินงานตามวสิัยทศัน์ “Global IP Hub”  
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 6.  แนวคิดการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัการศึกษาของประเทศไทย ไดแ้ก่   
  6.1 นโยบายการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัอุดมศึกษาของประเทศไทย  
นโยบายดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีชดัเจนมีความส าคญัอยา่งยิ่ง  โดยเฉพาะทรัพยสิ์นท่ีสร้างสรรค์จาก
งานท่ีได้รับทุนจากรัฐหรือสถาบันการศึกษา  นโยบายดังกล่าวจะต้องค านึงถึงวิสัยทัศน์ของ
สถาบันการศึกษา และผูมี้ส่วนได้เสีย (stakeholders) อาทิ  คณะ  สถาบันวิจัย คณาจารย์  นักวิจัย  
นักศึกษา  เจ้าของแหล่งทุนภายนอกอย่างรอบด้าน  ปัจจุบนัมีความพยายามก าหนดหลักการและ
นโยบายกลาง  เช่น หลกัการแห่งชาติว่าดว้ยการบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาส าหรับงานวิจยัท่ี
ไดรั้บทุนจากรัฐ (National  Principles   of IP Management  for Publicly Funded  Research) ของประเทศ
ออสเตรเลีย18 และขอ้เสนอแนวทางการพฒันานโยบายทรัพยสิ์นทางปัญญาส าหรับมหาวิทยาลยัและ
สถาบนัวิจยัและพฒันา (Guidelines on Developing  Intellectual Property  Policy for  Universities  and  
R&D Organizations) ขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO)19  
  6.2 ขอ้เสนอแนวทางการพฒันานโยบายทรัพยสิ์นทางปัญญาส าหรับมหาวิทยาลยัและ
สถาบนัวิจยัและพฒันาองค์การทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) นโยบายทรัพยสิ์นทางปัญญาควรมี
ปัญญาควรมีเป้าหมายหลกั (IP Policy Goals) โดยควรมีเป้าหมายหลกั 3 ประการ คือ 1) การกระตุน้ใหมี้
การสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ทรัพยสิ์นทางปัญญาของสถาบนั 2)  การส่งเสริมความกา้วหน้าทาง
วชิาการโดยเฉพาะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละ 3) การดูแลใหมี้การน าความรู้  ขอ้คน้พบ  นวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐท่ี์สร้างสรรคโ์ดยคณาจารย ์ บุคลากร  และนกัศึกษาไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่สังคม 
  6.3 การบริหารจดัการการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัอุดมศึกษาของประเทศ
ไทย ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ เช่น แนวทางการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั โดยมีการจดัตั้งสถาบนัทรัพยสิ์นทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มีอ านาจหนา้ท่ี
ส าคญัในการดูแลนวตักรรม และทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณาจารย ์บุคลากร ตลอดจนนิสิตจุฬาลงกรณ์

                                                           
18 Australian Government, National Principles of Intellectual Property Management 

for Publicly Funded Research, accessed February 24, 2016, available from http://www.arc.gov.au/ 
national-principles-intellectual-property-management-publicly-funded-research 

19 World Intellectual Property Organization, Guidelines on Developing Intellectual 
Property Policy for Universities and R&D Organizations, accessed February 24, 2016, available 
from  http://www.wipo.int/uipc/en/guidelines/pdf/ip_policy.pdf 

http://www.wipo.int/
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มหาวิทยาลัย โดยตั้ งแต่มีการก่อตั้ งมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เป็นผู ้น าความคิด 
นวตักรรมสร้างสรรค์ช้ินใหม่ๆ เผยแพร่เป็นผลผลิตสร้างช่ือเสียงแก่สังคม ประเทศชาติ และระดบั
นานาชาติมากมายตลอดมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มีนโยบายการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั และ
ผลงานทรัพยสิ์นทางปัญญา การก าหนดฐานขอ้มูลสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัร รวมถึงระบบการให้บริ
การจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีมาตรฐาน ในการรองรับคณาจารย ์ บุคลากร และนิสิ ตของ
มหาวิทยาลยัท่ีมีศกัยภาพ มีความสามารถสูง เพื่อสามารถพฒันาเขา้สู่การยอมรับในเวทีระดบัชาติและ
ระดบันานาชาติในอนาคต 
 นอกจากน้ีผู ้วิจ ัยยงัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการสัมภาษณ์
ผูเ้ก่ียวขอ้งจากสถาบนันานาชาติ เก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจากผูเ้ก่ียวขอ้งระดบันโยบายและ
ระดบัปฏิบติัการ สังกดักระทรวงศึกษาธิการ และยืนยนัขอ้มูล จากการสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ น ามา
ประกอบเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ี ดงัปรากฏในภาพท่ี 1 
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แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 

-   แนวคิดการบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาจากองคก์ารในต่างประเทศ ไดแ้ก่ องคก์าร
ทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO)   องคก์ารการคา้โลก (WTO)  
-   มาตรการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในต่างประเทศตามกรอบขอ้ตกลงองคก์ารคา้โลก 
(WTO)   ความตกลงท่ีจะเจรจาเปิดการคา้เสรี (FTA) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 
สนธิสญัญาความร่วมมือทางดา้นสิทธิบตัร (PCT) ความตกลงวา่ดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ี
เก่ียวกบัการคา้  (TRIPs) 

 
 
 

 
รูปแบบกำรจดักำรทรัพย์สินทำง

ปัญญำของคณะพยำบำลศำสตร์

ในสถำบันอุดมศึกษำเอกชน 

(The Intellectual Property 
Management Model of 

Faculty of Nursing in Private 

Higher Educational 
Institutes) 

นโยบายและแผนปฏิบัติราชการท่ี
เก่ียวข้องกับการส่งเสริมทรัพย์สิน
ทางปัญญา ไดแ้ก่  
-    แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัท่ี 11 พ.ศ.2555 – 2559  
-  นโยบายรัฐบาล 
-  แผนปฏิบติัราชการ4 ปี (พ.ศ. 
2556-2559) กระทรวงศึกษาธิการ 
-  แผนปฏิบติัราชการ4 ปี (พ.ศ. 
2556-2559) ของกรมทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดการส่งเสริมทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาในสถาบนัการศึกษา จาก
ประเทศต่างๆ 
- สหราชอาณาจกัร(องักฤษ) 
- สหรัฐอเมริกา 
- ออสเตรเลีย 
- ญ่ีปุ่น 
- สาธารณรัฐเกาหลี 
- สิงคโปร์ 
 

 
 
 
 
 
การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ 

การบริหารจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาจากการศึกษางานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 

แนวคิดการบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาจากองคก์ารในประเทศไทย ไดแ้ก่ 
-   กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์ 
-   ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
-   ส านกัพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) 
-   ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ (สนช.)  
-   ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.)  
-   สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สสวท.)  
-   ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 
 -   ส านกังานคณะกรรมการการวจิยัแห่งชาติ (วช.) 
 

 

แนวทางการส่งเสริมทรัพยสิ์น
ทางปัญญาในสถาบนัอุดมศึกษา
ไทย 
- จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- มหาวทิยาลยัมหิดล 

- มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

- มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา  
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(กรุงเทพฯ:  บริษทั พริกหวานกราฟฟิค จ ากดั, 2550), 9. 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั ผูว้จิยัจึงไดนิ้ยามศพัทท่ี์ใชใ้นการวจิยัดงัน้ี 
 การส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา หมายถึง แนวทางการส่งเสริมการด าเนินงาน
ของหน่วยงานจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา ซ่ึงประกอบดว้ย  การสร้างสรรค์ทรัพยสิ์นทางปัญญา (IP 
Creation) การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (IP Protection) และการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์(IP Commercialization)  
 ทรัพยสิ์นทางปัญญาในคณะพยาบาลศาสตร์ (Intellectual Property – IP) หมายถึง ความรู้ 
การศึกษาวิจยั การประดิษฐ์คิดคน้ หรือผลงานท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญาของคณาจารย์
และนักศึกษาในสถาบนัการศึกษาซ่ึงอาจเป็นส่ิงท่ีจบัต้องไม่ได้ เช่นงานวิจยั แนวคิด หรือทฤษฏี 
งานวจิยั กบัส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้เช่น ส่ิงประดิษฐ ์หรือส่ือรูปแบบต่างๆ  
 คณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หมายถึง คณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบนัการศึกษาท่ีเปิดสอนหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์บณัฑิตท่ีสังกดัส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา
แต่ไม่ไดส้ังกดัรัฐบาล และไดรั้บการรับรองจากสภาการพยาบาล 
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
  

การศึกษาวิจยัเร่ือง “รูปแบบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน” ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั1) แนวคิดหลกัและ
องค์การท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 2) นโยบายและแผนปฏิบติัราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริม
ทรัพยสิ์นทางปัญญา3) กฎหมายเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา  4) แนวทางการส่งเสริม
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของสถาบนัการศึกษาในประเทศไทยและในต่างประเทศ และ 5) สถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนในประเทศไทยท่ีเปิดสอนวชิาพยาบาลศาสตร์ 6) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
1.  แนวคิดหลกัและองค์การทีเ่กีย่วกบัทรัพย์สินทางปัญญา 
 1.1 แนวคิดหลกัเกีย่วกบัทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)    

ระบบทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศมีการวางรากฐานโดยระบบอนุสัญญา
ระหวา่งประเทศสองฉบบั คือ อนุสัญญาปารีสวา่ดว้ยการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรม ค.ศ. 1883 
(Paris Convention for the Protection of Industrial Property) และอนุสัญญาเบอร์นว่าดว้ย การคุม้ครอง
งานวรรณกรรมและศิลปกรรม ค.ศ. 1886 (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic 
Works) นอกจากน้ี อนุสัญญาว่าด้วยการก่อตั้ งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก  (Convention 
Establishing the World Intellectual Property Organization) ซ่ึงไม่เก่ียวกบักฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง
ทรัพยสิ์นทางปัญญาโดยตรง แต่เป็นอนุสัญญาท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสนบัสนุนการคุม้ครอบทรัพยสิ์น
ทางปัญญาแก่ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกโดยผา่นทางความร่วมมือระหวา่งรัฐ และร่วมมือกบัองคก์รระหวา่ง
ประเทศอ่ืน ๆ ซ่ึงประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคีสมาชิกอยู่ดว้ยในอนุสัญญาฉบบัน้ี โดยองคก์ารทพัย์
สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization : WIPO) ไดรั้บการสถาปนาในฐานะเป็น
หน่ึงในหน่วยงานพิเศษขององคก์ารสหประชาชาติ และมีบทบาทส าคญัในการเป็นศูนยก์ลางของความ
ร่วมมือระหว่างประเทศอนัเก่ียวกบัการคุม้ครองทพัยสิ์นทางปัญญาและมีบทบาทส าคญัมากต่อระบบ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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ทรัพยสิ์นทางปัญญาระหว่างประเทศ21 นอกจากน้ีแลว้ ในปี ค.ศ. 1995 เกิดการเจรจาระหว่างประเทศ
ใหม่ท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาระหว่างประเทศภายใตก้รอบของความตกลงองคก์าร
การค้าโลก (World Trade Organization) โดยประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก ซ่ึงมีมากกว่า 140 
ประเทศ ตอ้งยอมรับและปฏิบติัตามพนัธกรณีของความตกลงว่าดว้ยการคา้เก่ียวกบัสิทธิในทรัพยสิ์น
ทางปัญญา (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights : TRIPS Agreement) 
ซ่ึงมีบทบญัญติัเก่ยวกับมาตรฐานการให้ความคุม้ครอง ทรพยั์สินทางปัญญาแทบทุกประเภท เช่น 
ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ การออกแบบทาง อุตสาหกรรม ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ความลบั
ทางการคา้ และการออกแบบผงัภูมิวงจรรวม22 

จากแนวคิดในความตกลงว่าดว้ยการคา้เก่ียวกบัสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา (TRIPS) 
ในทางกฎหมายระหว่างประเทศท่ีน าเร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญามาผูกกบัการคา้ระหว่างประเทศ ท าให้
เกิดแนวความคิดการให้ความคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาแพร่กระจายไปทัว่โลกอย่างรวดเร็วและ
ยกระดบัการให้ความคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาให้เทียบเทียมกบัแนวปฏิบติัของอารยประเทศท่ีให้
ความคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา23

                                                           
21 World Intellectual Property Organization (WIPO), What is Intellectual Property?, 

accessed October 6, 2015, available from http://www.wipo.int/about-ip/en/ 
22 TRIPs Agreement, Preamble para.5., Recognizing the underlying public policy 

objectives of national systems for the protection of intellectual property, including development 
and technological objectives, accessed October 6, 2015, available from https://www.wto.org/english 
/tratop_e/trips_e/t_agm1_e.htm 

23 World Intellectual Property Organization (WIPO), Advice on flexibilities under the 
TRIPs Agreement, accessed October 6, 2015, available from http://www.wipo.int/about-ip/en/               
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   ในปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และการแข่งขนัทางการคา้โลก
ทวีความรุนแรง ประชาคมโลกหนัมาให้ความส าคญัและตระหนกัถึงคุณค่าของทรัพยสิ์นทางปัญญาว่า 
เป็นส่ิงท่ีช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินคา้ส่งออก  ประเทศไทยไดต้ระหนกัถึงความส าคญัดงักล่าว จึงได้
ก าหนดเร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญาไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ในแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (2550 – 2554) และในนโยบายของรัฐบาล รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ถือเป็นรัฐธรรมนูญไทยฉบบัแรกท่ีมีบทบญัญติัให้ความส าคญัต่อการ
สร้างสรรค ์การใชป้ระโยชน์ และการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งชดัเจน โดยในมาตรา 86(2) ได้
บญัญติัให้ “รัฐตอ้งด าเนินการส่งเสริมการประดิษฐ์หรือการคน้คิด เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ รักษาและ
พฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งใหค้วามคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา”  

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (2550 – 2554) ซ่ึงไดใ้ห้ความส าคญั
กบัทรัพยสิ์นทางปัญญาในการเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาและการผลิต เพื่อให้สังคมไทยเป็น
สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีสมดุลอยา่งย ัง่ยืนภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประเทศไทยเขา้เป็นสมาชิกขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (World Intellectual Property 
Organization: WIPO) เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2532   แต่เป็นภาคีในความตกลงระหว่างประเทศท่ี
เก่ียวกับการคุ้มครองทรัพย์ทางปัญญาเพียงฉบับเดียวคืออนุสัญญากรุงเบิร์น เพื่อคุ้มครองงาน
วรรณกรรมและศิลปกรรม เม่ือปี พ.ศ. 2474    คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2547 เห็นชอบ
การสมคัรเป็นภาคีอนุสัญญากรุงปารีสวา่ดว้ยการคุม้ครองทรัพยสิ์นอุตสาหกรรม (Paris Convention for 
the Protection of Industrial Property: Paris Convention) และสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร 
(Patent Cooperation Treaty: PCT)  เพราะเป็นกลไกส าคัญท่ีจะ ช่วยส่งเสริมให้มีการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประดิษฐ์คิดคน้นวตักรรม และการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
คนไทยอยา่งทัว่ถึงทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ดว้ยกระบวนการทางกฎหมายซ่ึงกระทรวงพาณิชย์
จะตอ้งออกกฎกระทรวง เพื่อรองรับการเป็นส านกังานรับค าขอสิทธิบตัรต่างประเทศภายใตส้นธิสัญญา
ความร่วมมือด้านสิทธิบตัร ประเทศไทยจึงยงัไม่ได้เขา้เป็นภาคีทั้งสองฉบบั  กระทรวงพาณิชยแ์ละ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดป้รับปรุงแกไ้ขร่างกฎกระทรวง แกไ้ขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 
2542) เร่ืองการขอรับสิทธิบัตรภายใต้สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร ตามข้อสังเกตของ
กระทรวงการต่างประเทศและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วอนุสัญญาว่าด้วยการคุม้ครอง
ทรัพยสิ์นอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property: Paris Convention) 
Paris Convention เป็นความตกลงระหว่างประเทศท่ีมีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2427 ซ่ึง
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ต่อเน่ืองมาถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 พ.ศ.2555 – 2559 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาประเทศท่ี  5.4 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย ัง่ยืน   
ยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 5.4.2 การพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิจยั นวตักรรม  ให้เป็นพลงั
ขับเคล่ือนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและย ัง่ยืน เน้นการน าความคิด
สร้างสรรค์ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทรัพยสิ์นทางปัญญา วิจยัและพฒันาไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกตใ์ช้
ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย  ์สังคม และชุมชน โดยสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการพฒันาและ
ประยุกตใ์ชว้ิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวตักรรมท่ีส่งเสริมการใชค้วามคิดสร้างสรรคแ์ละสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กบัภาคการผลิต ตลอดจนพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และ
นวตักรรมให้ทัว่ถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในลกัษณะของความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน24 ดงันั้นก่อนท่ีจะท าความเขา้ใจในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา จึงขอเสนอ
เก่ียวกบัความหมายของทรัพยสิ์นทางปัญญาดงัน้ี 

1.2 ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญา 
ทรัพย์สินทางปัญญามีการให้นิยามความหมายหลายรูปแบบแตกต่างกัน องค์การ

ทรัพยสิ์นทางปัญญาโลกไดก้ าหนดความหมายของทรัพยสิ์นทางปัญญาไวใ้นอนุสัญญาวา่ดว้ยการก่อตั้ง
อ ง ค์ ก า รท รัพ ย์ สิ นท า ง ปัญญา โลก  (Convention Establishing the World Intellectual Property 
Organization) วา่ “ทรัพยสิ์นทางปัญญา” (Intellectual property) หมายถึง สิทธิเก่ียวกบังานวรรณกรรม 
ศิลปกรรม และวิทยาศาสตร์  การประดิษฐ์กรรมทุกประเภทท่ีเกิดคจากความอุตสาหะของมนุษย ์การ
คน้พบทาง วิทยาศาสตร์ การออกแบบผลิตภณัฑ์ทางอุตสาหกรรม เคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมาย
บริการ ส าหรับในทางกฎหมายนั้นมกัจะให้นิยาม “ทรัพยสิ์นทางปัญญา” หมายถึง สิทธิตามกฎหมาย
อันเก่ียวกับผลผลิตจากปัญญาของมนุษย์ เช่น สิทธิของนักประพนัธ์  สิทธินักประดิษฐ์ เป็นต้น  
ทรัพยสิ์นทางปัญญามีวตัถุแห่งสิทธิเป็นนามธรรม ซ่ึงสิทธิท่ีกฎหมายให้ความคุม้ครองเป็นสิทธิทาง
เศรษฐกิจในลกัษณะนิเสธสิทธิ (negative right) ท่ีจะกีดกนัหรือหวงหา้มผูอ่ื้นใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์น
ทางปัญญาของตนท่ีไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมาย และสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา บางประเภทยงั
รวมถึงสิทธิทางศีลธรรม หรือธรรมสิทธิดว้ย (Moral Right) ดงันั้น การไดม้าและใชป้ระโยชน์ทรัพยสิ์น

                                                           
24  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่11  พ.ศ. 2555-2559, เขา้ถึงเม่ือ 6 กรกฎาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.nesdb.go.th/Portals/0/news/plan/p11/plan11.pdf 
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ทางปัญญาจ าเป็นตอ้งเป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมาย กล่าวคือ ผูส้ร้างสรรค์หรือผูป้ระดิษฐ์ต้อง
ด าเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายก่อนจึงจะไดรั้บความคุม้ครองและการใช้ประโยชน์ในทรัพยสิ์น
ทางปัญญาก็จ  าเป็ตตอ้งอยูใ่นขอบเขตแห่งสิทธิท่ีกฎหมายรับรอง รวมทั้งการลิดรอนสิทธิในทรัพยสิ์น
ทางปัญญา ซ่ึงเป็นสิทธิของเอกชนก็ตอ้งมีกฎหมายระบุไวอ้ย่างชดัเจน  ในทางเศรษฐศาสตร์ สิทธิใน
ทรัพยสิ์นทางปัญญาคือกลไกทางกฎหมายท่ีมีวตัถุประสงคท์างดา้นเศรษฐศาสตร์ กล่าวคือ ทรัพยสิ์น
ทางปัญญา เป็นกลไกท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อจูงใจให้ผูป้ระดิษฐ์หรือสร้างสรรค์เปิดเผยความรู้ท่ีมี
ประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยรัฐจะให้ความคุม้ครองแก่ผูป้ระดิษฐ์ในรูปแบบของการมีสิทธิผกูขาดทาง
กฎหมายเพื่อเป็นส่ิงแลกเปล่ียนกบัการเปิดเผย ทั้งน้ี สิทธิผกูขาดดงักล่าวส่วนใหญ่จะเป็นสิทธิในทาง
เศรษฐกิจท่ีจะใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญาของตนเองภายในระยะเวลาหน่ึง เพื่อเป็นการตอบ
แทนผูป้ระดิษฐ์ในการอุทิศตนทั้งแรงกายและก าลงัความคิด รวมทั้งการลงทุนต่าง ๆ เพื่อคิดคน้หรือ
สร้างสรรคง์านท่ีมีคุณค่าต่อสังคม นอกจากน้ีระบบทรัพยสิ์นทางปัญญาก็ยงัมีกลไกในการสร้างความ
สมดุลเพื่อให้นวตักรรมรุ่นต่อมาสร้างพฒันาได ้เช่น การบงัคบัใชสิ้ทธิ ขอ้ยกเวน้การละเมิดสิทธิ และ
การใชสิ้ทธิอยา่งเป็นธรรม เป็นตน้ 

กรมทรัพยสิ์นทางปัญญาไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาไวด้งัน้ี ทรัพยสิ์น
ทางปัญญา หมายถึง การสร้างสรรคท์างปัญญาของมนุษยซ่ึ์งแสดงออกมาในรูปแบบท่ีจบัตอ้งไม่ได ้เช่น 
ความคิด แนวคิด กรรมวิธี หรือทฤษฏี และรูปแบบท่ีจบัต้องได้ เช่น การประดิษฐ์ สินค้า หรือส่ือ
รูปแบบอ่ืนท่ีจบัตอ้งได ้นอกจากน้ีรวมถึงการคน้พบหรือการสร้างสรรค์หรือวิธีการแสดงออกอย่างใด
อยา่งหน่ึง25 

ทรัพย์สินทางปัญญา ( Intellectual Property)  หมายถึง ผลงานท่ี เ กิดจากความคิด
สร้างสรรค์ของมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงรัฐจะให้ความคุ้มครอง เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดการ
สร้างสรรค์ผลงานท่ีเกิดประโยชน์ต่อสังคม ดังนั้ นค าว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” จึงมีความหมาย
ครอบคลุมทั้งส่ิงท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่าทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคข์องมนุษยซ่ึ์งแสดงออกมาในรูปแบบส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้เช่น ความคิด แนวคิด กรรมวธีิ หรือ

                                                           

 25 กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา. ความรู้เบือ้งต้นทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
(กรุงเทพมหานคร: กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา, 2548), 1. 
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ทฤษฏี และรูปแบบส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ เช่น การประดิษฐ์ สินคา้ หรือส่ือรูปแบบอ่ืนท่ีจบัตอ้งได ้ท่ีไดรั้บ
ความคุม้ครองจากกฎหมาย 

1.3 ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา 
ทรัพยสิ์นทางปัญญาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรม และลิขสิทธ์ิ 

มีรายละเอียด  ดงัน้ี 
1.3.1 ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (industrial property) 

ทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรมไม่ใช่สังหาริมทรัพย ์และอสังหาริมทรัพย ์ท่ีใชใ้นการ
ผลิตสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ทางอุตสาหกรรม แทท่ี้จริงแลว้ ทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรมน้ี เป็นความคิด
สร้างสรรค์ของมนุษย์ท่ีเก่ียวกับสินค้าอุตสาหกรรม ความคิดสร้างสรรค์น้ีจะเป็นความคิดในการ
ประดิษฐ์คิดคน้ การออกแบบผลิตภณัฑ์ทางอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจจะเป็นกระบวนการ หรือเทคนิคใน
การผลิตท่ีไดป้รับปรุงหรือคิดคน้ข้ึนใหม่ หรือท่ีเก่ียวกบัตวัสินคา้ หรือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นองค์ประกอบ 
และรูปร่างสวยงามของตวัผลิตภณัฑ ์นอกจากน้ีทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรมยงัรวมถึงเคร่ืองหมายการคา้ 
หรือยี่ห้อ ช่ือและถ่ินท่ีอยูท่างการคา้ ท่ีรวมถึงแหล่งก าเนิดสินคา้ และการป้องกนัการแข่งขนัทางการคา้
ท่ีไม่เป็นธรรม จึงสามารถแบ่งออกได ้ดงัน้ี 

ประเภทของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม  
1. สิทธิบัตร (Patent) เป็นการคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบ

ผลิตภณัฑ ์ท่ีมีลกัษณะตามท่ีก าหนดใน กฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบวา่ดว้ยสิทธิบตัร พ.ศ. 2522 
ความหมายสิทธิบัตร หมายถึง หนงัสือส าคญัท่ีรัฐออกให้เพื่อคุม้ครองการประดิษฐ์

คิดคน้หรือการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีมีลกัษณะตามท่ีก าหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบวา่
ดว้ยสิทธิบตัร พ.ศ. 2522 เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทหน่ึงท่ีเก่ียวกบัการประดิษฐ์คิดคน้หรือการ
ออกแบบ เพื่อให้ไดส่ิ้งของ เคร่ืองใช ้หรือส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆท่ีเราใชก้นัอยูใ่นชีวิตประจ าวนั 
เช่น การประดิษฐ์รถยนต์ ทีวี คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์ หรือการออกแบบขวดบรรจุน ้ าด่ืม ขวดบรรจุ
น ้าอดัลม ลวดลายบนจานขา้ว ถว้ยกาแฟ ไม่ใหเ้หมือนของคนอ่ืน เป็นตน้ สิทธิบตัร คือสิทธิพิเศษท่ีใหผู้ ้
ประดิษฐ์คิดคน้หรือผูอ้อกแบบผลิตภณัฑ์มีสิทธิท่ีจะผลิตสินคา้จ าหน่ายสินคา้แต่เพียงผูเ้ดียวในช่วง
ระยะเวลาหน่ึง  

สิทธิบัตร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือสิทธิบตัรการประดิษฐ์และสิทธิบตัรการ
ออกแบบผลิตภณัฑ ์ 
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ประเภทที่ 1 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ หมายถึง การคิดคน้เก่ียวกบักลไก โครงสร้าง 
ส่วนประกอบ ของส่ิงของเคร่ืองใช ้เช่น กลไกของกลอ้งถ่ายรูป เคร่ืองยนต ์ยารักษาโรค เป็นตน้ หรือ
การคิดคน้กรรมวธีิในการผลิตส่ิงของ เช่น วธีิการในการผลิตสินคา้ วธีิการในการเก็บรักษาพืชผกัผลไม้
ไม่ใหเ้น่าเสียเร็วเกินไป เป็นตน้  

ประเภทที่ 2 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  หมายถึง การออกแบบรูปร่าง 
ลวดลาย หรือสีสัน ท่ีมองเห็นไดจ้ากภายนอก เช่น การออกแบบแกว้น ้ าให้มีรูปร่างเหมือนรองเทา้ เป็น
ตน้  

อนุ สิทธิบัตร  (Petty patent) เ ป็นการให้ความคุ้มครอง ส่ิ งประ ดิษฐ์ คิดค้น 
เช่นเดียวกบัสิทธิบตัรการประดิษฐ์ แต่แตกต่างกนัตรงท่ีการประดิษฐ์ท่ีจะขอรับอนุสิทธิบตัรเป็นการ
ประดิษฐท่ี์มีเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กนอ้ย และมีประโยชน์ใชส้อยมากข้ึน  

เงื่อนไขในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ /อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์ท่ีขอรับ
สิทธิบตัรได ้กฎหมายก าหนดวา่ จะตอ้งมีคุณสมบติัครบทั้ง 3 อยา่ง ดงัต่อไปน้ี  

1. เป็นส่ิงประดิษฐ์ใหม่ คือ ยงัไม่เคยมีจ าหน่ายหรือขายมาก่อน หรือยงัไม่เคย
เปิดเผยรายละเอียดของส่ิงประดิษฐใ์นเอกสารส่ิงพิมพใ์ดๆ ในทีว ีหรือในวทิย ุมาก่อน  

2. มีขั้นการประดิษฐท่ี์สูงข้ึน คือ ไม่เป็นส่ิงการประดิษฐท่ี์สามารถท าไดง่้าย โดยผูมี้
ความรู้ในระดบัธรรมดา หรืออาจพดูไดว้า่ มีการแกไ้ขปัญหาทางเทคนิคของส่ิงประดิษฐท่ี์มีมาก่อน  

3. สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หตัถกรรม เกษตรกรรม 
และพาณิชยกรรมได ้ 

การประดิษฐ์ทีข่อรับอนุสิทธิบัตรได้ กฎหมายก าหนดวา่ จะตอ้งมีคุณสมบติัครบทั้ง 
2 อยา่งดงัต่อไปน้ี  

1. เป็นส่ิงประดิษฐ์ใหม่ คือ ยงัไม่เคยมีจ าหน่ายหรือขายมาก่อน หรือยงัไม่เคย
เปิดเผยรายละเอียดของส่ิง ประดิษฐใ์นเอกสารส่ิงพิมพใ์ดๆ ในทีว ีหรือวทิย ุมาก่อน  

2. สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หตัถกรรม เกษตรกรรม 
และ พาณิชยกรรมได ้ 
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การประดิษฐ์ทีข่อรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรไม่ได้  
1. จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหน่ึงของจุลชีพท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว ์

พืช หรือสารสกดัจากสัตวห์รือพืช เช่น แบคทีเรียท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ พืชสมุนไพร ยารักษาโรคท่ีสกดั
จากสมุนไพร เป็นตน้  

2. กฎเกณฑแ์ละทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น สูตรคูณ เป็นตน้  
3. ระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ เป็นตน้  
4. วธีิการวนิิจฉยั บ าบดั หรือรักษาโรคมนุษย ์หรือสัตว ์ 
5. การประดิษฐ์ ท่ีขดัต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอนัดี อนามยั หรือ สวสัดิ

ภาพของประชาชน เช่น การคิดสูตรยาบา้ เป็นตน้  
เงื่อนไขในการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลติภัณฑ์  
การออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ขอรับสิทธิบตัรได ้กฎหมายก าหนดวา่ จะตอ้งมีคุณสมบติั

ครบทั้ง 2 อยา่ง ดงัต่อไปน้ี  
1. เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ คือ เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ียงัไม่เคยมี

หรือขายมาก่อน หรือยงัไม่เคยเปิดเผยในเอกสารส่ิงพิมพใ์ดๆ ในทีว ีหรือในวทิยมุาก่อน  
2. สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หรือหตัถกรรมได ้
การออกแบบผลติภัณฑ์ทีข่อรับสิทธิบัตรไม่ได้  
แบบผลิตภณัฑท่ี์ขดัต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
2. เคร่ืองหมายการค้า (Trade mark) ตามพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ. 

2534 ไดก้ าหนดประเภทเคร่ืองหมายการคา้ไว ้4 ประเภท คือ 
2.1 เคร่ืองหมายการค้า หมายความวา่ เคร่ืองหมายท่ีใช้หรือจะเป็นเคร่ืองหมาย

เก่ียวขอ้งกบัสินคา้เพื่อแสดงว่าสินคา้ท่ีใช้เคร่ืองหมายของเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้นั้นแตกต่างกบั
สินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายการคา้ของบุคคลอ่ืน เช่น มาม่า บรีส โคก้ เป๊ปซ่ี เป็นตน้ 

2.2 เคร่ืองหมายบริการ หมายความว่า เคร่ืองหมายท่ีใช้หรือจะใช้เป็นท่ีหมาย
หรือเก่ียวขอ้งกบับริการ เพื่อแสดงวา่บริการท่ีใชเ้คร่ืองหมายของเจา้ของเคร่ืองหมายบริการนั้นแตกต่าง
กบับริการท่ีใชเ้คร่ืองหมายบริการของบุคคลอ่ืน เช่น การบินไทย โรงแรม  ธนาคารต่าง ๆ เป็นตน้ 

2.3 เคร่ืองหมายรับรอง หมายความวา่ เคร่ืองหมายท่ีเจา้ของเคร่ืองหมายรับรอง
ใชห้รือจะใชเ้ป็นท่ีหมาย หรือเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และบริการของบุคคลอ่ืน เพื่อเป็นการรับรองเก่ียวกบั
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แหล่งก าเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลกัษณะอ่ืนใดของสินคา้นั้น หรือเพื่อรับรอง 
เก่ียวกบัสภาพ ชนิด หรือ คุณลกัษณะอ่ืนใดของบริการนั้น เช่น เชลลช์วนชิม แม่ชอ้ยนางร า เป็นตน้ 

2.4 เคร่ืองหมายร่วม หมายความวา่ เคร่ืองหมายการคา้หรือเคร่ืองหมายบริการท่ี
ใช ้หรือจะใชโ้ดยบริษทัหรือรัฐวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกนั หรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ 
สมาพนัธ์ กลุ่มบุคคลหรือองคก์รอ่ืนใดของรัฐหรือเอกชน เช่น กลุ่มยคูอม (UCOM Group) เครือซีเมนต์
ไทย (SCC) เป็นตน้ 

3.  ผังภูมิของวงจรรวม หมายถึงแบบ แผนผงั หรือภาพท่ีท าข้ึนไม่วา่จะปรากฏใน
รูปแบบใด หรือวธีิใดเพื่อให้เห็นถึงการจดัวางให้เป็นวงจรรวมแบบของวงจรไฟฟ้าท่ีไดอ้อกแบบข้ึนมา
หรือท่ีเรียกวา่ Layout design และตวัชุดหนา้กากหรือแผนผงั (Mask work) ซ่ึงจะเป็นตวัตน้แบบท่ีใชใ้น
การสร้างใหเ้กิดแบบผงัภูมิ ก็จดัวา่อยูใ่นข่ายท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย 

4. ความลับทางการค้า คือ ขอ้มูลการคา้ซ่ึงยงัไม่รู้จกักนัโดยทัว่ไปและมีประโยชน์
ในเชิงพาณิชย ์ผูค้วบคุมความลบัทางการคา้จะตอ้งมีมาตรการท่ีมีความเหมาะสมในการเก็บความลบั
ทางการคา้ คือเก็บรักษาความลบัทางการคา้ท่ีอยู่ในความดูแลของตนให้ปลอดภยั ทั้งน้ีเพื่อเป็นการ
ป้องกนัไม่ให้ผูอ่ื้นฉกฉวยน าเอาขอ้มูลเหล่านั้นไปใชป้ระโยชน์โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเพราะอาจจะส่งผล
เสียตามมาในภายหลงัได ้ในทางปฏิบติัผูท่ี้เป็นเจา้ของขอ้มูลท่ีเป็นความลบัทางการคา้อาจใชม้าตรการ
ต่างๆ เพื่อน ามาจดัระบบการควบคุมดูแลข้อมูลท่ีเป็นความลับทางการค้าของตนให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น ประทบัตรา “ลบั” ลงในเอกสาร ห้ามพนกังานเขา้ถึงขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ใช้
การถอดรหสัในการเขา้ถึงขอ้มูลความลบัเป็นตน้ ตวัอยา่งความลบัทางการคา้ ไกแ้ก่ สูตรยา สูตรอาหาร 
สูตรเคร่ืองด่ืม สูตรเคร่ืองส าอาง กรรมวิธีการผลิต ขอ้มูลการบริหารธุรกิจ รายละเอียดเก่ียวกบัราคา
สินคา้ บญัชีรายช่ือลูกคา้ ฯลฯ 

5.  ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทหน่ึง ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็
ต่อเม่ือมีความเช่ือมโยง (Links) ระหว่างปัจจยัส าคญัสองประการ คือ ธรรมชาติและมนุษย ์กล่าวคือ 
ชุมชนได้อาศยัลกัษณะเฉพาะท่ีมีอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ หรือ
วตัถุดิบเฉพาะในพื้นท่ี มาใชป้ระโยชน์ในการผลิตสินคา้ในทอ้งถ่ินของตนข้ึนมา ท าใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์มี
คุณลักษณะพิเศษท่ีมาจากพื้นท่ีดังกล่าว คุณลักษณะพิเศษน้ีอาจหมายถึง คุณภาพ ช่ือเสียงหรือคุณ
ลกัษณะเฉพาะอ่ืนๆท่ีมาจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆ  
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ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์นี ้ อาจแบ่งได้เป็น 2 ลกัษณะคือ  
5.1  ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์โดยตรง (Direct Geographical Indication) กล่าวคือ 

เป็นช่ือทางภูมิศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้นั้นๆโดยตรง เช่น มีดอรัญญิก ส้มบางมด ผา้ไหมไทย เป็นตน้ 
5.2  ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์โดยอ้อม (Indirect Geographical Indication) กล่าวคือ 

เป็นสัญลักษณ์ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีไม่ใช่ช่ือทางภูมิศาสตร์  ซ่ึงใช้เพื่อบ่งบอกแหล่งภูมิศาสตร์อันเป็น
แหล่งก าเนิดหรือแหล่งผลิตของสินคา้ เช่น สัญลกัษณ์ประจ าอ าเภอ หรือจงัหวดั รูปยา่โม  รูปหอไอเฟล
เป็นตน้ 

6.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย คือ องค์ความรู้ของกลุ่มบุคคลทอ้งถ่ิน และรวมถึงงาน
ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นท่ีมีอยูใ่นประเทศไทย 

ภูมิปัญญา ประเภทองค์ความรู้ของกลุ่มบุคคลทอ้งถ่ิน เช่น การผลิตอาหารและ
เคร่ืองด่ืม  การผลิตผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพร การผลิตผลิตภณัฑจ์ากวสัดุเหลือใช ้และการผลิตผลิตภณัฑ์
จากไม ้หิน โลหะ แกว้ เซรามิค ดินเผา เคร่ืองหนงั และอ่ืนๆ 

ภูมิปัญญา ประเภทงานศิลปวฒันธรรมพื้นบา้น เช่น เร่ืองเล่าพื้นบา้น กวีนิพนธ์
พื้นบา้น ปริศนา  พื้นบา้น เพลงพื้นบา้น ดนตรีพื้นบา้น การฟ้อนร าพื้นบา้น ละครพื้นบา้น จิตกรรม
พื้นบา้น ประติมากรรม พื้นบา้น หตัถกรรมพื้นบา้น เคร่ืองแต่งกายพื้นบา้น และส่ิงทอพื้นบา้น 

1.3.2  ลิขสิทธ์ิ  หมายถึง สิทธิแต่ผูเ้ดียวท่ีจะกระท าการใด ๆ เก่ียวกบังานท่ีผูส้ร้างสรรค์
ไดท้  าข้ึน งานหรือความคิดสร้างสรรคใ์นสาขาวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม งานภาพยนต ์หรือ
งานอ่ืนใดในแผนกวิทยาศาสตร์ลิขสิทธ์ิยงัรวมทั้ง  สิทธิคา้งเคียง (Neighbouring Right) คือ การน าเอา
งานด้านลิขสิทธ์ิออกแสดง เช่น นักแสดง ผูบ้นัทึกเสียงและสถานีวิทยุโทรทศัน์ในการบนัทึกหรือ
ถ่ายทอดเสียงหรือภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Program หรือ Computer Software) คือ 
ชุดค าสั่งท่ีใชก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อก าหนดให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท างาน งานฐานขอ้มูล (Data Base) 
คือ ขอ้มูลท่ีไดรั้บเก็บรวบรวมข้ึนเพื่อใชป้ระโยชน์ดา้นต่างๆ 

การได้มาซ่ึงลิขสิทธ์ิ   ผูท้  าหรือผูก่้อให้เกิดงานโดยความคิดริเร่ิมของตนเอง และ
สร้างสรรค์ผลงานนั้นให้ปรากฏโดยการแสดงออกตามประเภทงานต่าง ๆ จะได้ลิขสิทธ์ิจากงานท่ี
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สร้างสรรค์จากงานท่ีสร้างสรรค์นั้นโดยทนัทีในฐานะผูส้ร้างสรรค์ผลงาน ผูเ้ป็นลูกจา้ง ผูว้่าจา้ง เป็น
ตน้26 
 1.3   องค์การหลกัทีเ่กีย่วข้องกบัทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ  

1.3.1 อง ค์ ก า รท รัพ ย์ สินทาง ปัญญาแ ห่ ง โ ลก  (World Intellectual Property 
Organization หรือ WIPO)   เป็นหน่ึงในองค์การเฉพาะทางของสหประชาชาติ องค์การได้รับการ
ก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 1967 “เพื่อส่งเสริมกิจการทางสร้างสรรค์, เพื่อสนบัสนุนการพิทกัษ์ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาไปทัว่โลก” เป็นทบวงการช านญัพิเศษของสหประชาชาติ ซ่ึงก่อตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
พฒันาระบบทรัพยสิ์นทางปัญญาระหวา่ง ประเทศท่ีมีความสมดุล ระหวา่งการตอบแทนผูท้รงสิทธ์ิซ่ึง
น าไปสู่การพฒันานวตักรรมใหม่ๆ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และปกป้องผลประโยชน์ของ
สาธารณะ โดยมีผลเป็นรูปธรรมคือความตกลงระหว่างประเทศท่ีสมาชิกเลือกเขา้เป็นภาคีโดย ความ
สมคัรใจ ในปัจจุบนัองคก์ารท่ีมีสมาชิก 184 ประเทศ  บริหารสนธิสัญญาสากล 24 ฉบบั  โดยมีส านกังาน
กลางอยูท่ี่กรุงเจนีวาในสวติเซอร์แลนด์ ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัองคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาแห่ง
โลกไทยไดเ้ขา้เป็นภาคี อนุสัญญากรุงเบิร์น (Berne Convention on Literary and Artistic Work) ซ่ึงเป็น
หน่ึงในอนุสัญญาท่ีอยูใ่นความดูแลของ WIPO ตั้งแต่ปี 2474 และเขา้เป็นภาคีอนุสัญญา WIPO ซ่ึงส่งผล
ให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก WIPO ในปี 2532 จากนั้ นไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญากรุงปารีส (Paris 
Convention for the Protection of Industrial Property) ในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2551 ซ่ึงไดมี้ผลบงัคบัใชใ้น
วนัท่ี 2 สิงหาคม 2551 และล่าสุดไดเ้ขา้เป็นภาคีสนธิสัญญาว่าดว้ยความร่วมมือดา้นสิทธิบตัร (Patent 
Cooperation Treaty - PCT) เม่ือวนัท่ี 24 กันยายน 2552 และมีผลบงัคบัใช้แล้วเม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 
255227  

1.3.2 องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO)   องค์การการคา้โลก
เป็นองค์การระหว่างประเทศท่ีมีพฒันาการมาจากการท าความตกลงทัว่ไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและ
การคา้หรือ แกตต ์(General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) ซ่ึงเป็นองคก์ารความร่วมมือทาง
การคา้เพื่อจ ากดัระบบโควตาและภาษีอากรการคา้ระหว่างประเทศสมาชิกเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 

                                                           
26  กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา, ความรู้เบือ้งต้นทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

(กรุงเทพมหานคร: กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา, 2553)  
 27  Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, [1] signed at 

Stockholm on July 14 1967, Preamble, second paragraph. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://www.wipo.int/treaties/en/convention/trtdocs_wo029.html
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2538   มีสมาชิกเร่ิมแรก 81 ประเทศ และมีท่ีตั้งอยูท่ี่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์28 ประเทศไทย
เขา้เป็นสมาชิก WTO เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2538 เป็นสมาชิกล าดบัท่ี 59 มีสถานะเป็นสมาชิกก่อตั้ง 
ขณะน้ีมีประเทศท่ีอยูร่ะหวา่งกระบวนการเขา้เป็นสมาชิก WTO ท่ีส าคญั เช่น รัสเซีย ลาว มูลค่าการคา้
ระหว่างประเทศสมาชิก WTO ดว้ยกนัคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 90 ของการคา้โลก และการขยายตวั
ของจ านวนสมาชิกจะมีผลให้การคา้ระหวา่งประเทศสมาชิกขยายตวั เพิ่มข้ึนเป็นล าดบั ปัจจุบนั (เดือน
สิงหาคม 2550) WTO มีสมาชิกอยา่งเป็นทางการทั้งส้ิน 151 ประเทศ สมาชิกล่าสุดประกอบดว้ย เนปาล 
กมัพชูา ซาอุดิอารเบีย และตองกา ซ่ึงภาคยานุวติั การเขา้เป็นสมาชิก เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2550 และได้
เป็นสมาชิกเม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2550  

วตัถุประสงค์องค์การการค้าโลก  เพื่อเปิดเสรีการคา้ระหวา่งประเทศอยา่งค่อยเป็น
ค่อยไป (progressive liberalization) ตามความพร้อมของประเทศสมาชิก และระดับการพฒันาของ
ประเทศสมาชิก กฎกติกาต่างๆ ของ WTO ไดก้ าหนดให้มีการปฏิบติัอย่างเป็นพิเศษแก่ประเทศก าลงั
พฒันา (Special and Differential Treatment: S&D) เพื่อให้สามารถเขา้ร่วมในระบบการคา้พหุภาคีได้ 
WTO จึงเป็นองค์กรท่ีไม่หยุดน่ิง จะมีการเจรจาเพื่อพฒันาและสร้างกฎกติกาใหม่ๆ เพื่อให้สามารถ
รองรับกบัวิวฒันาการของการคา้ระหวา่งประเทศและรูปแบบการคา้ โลกท่ีเปล่ียนไปอยา่งต่อเน่ือง การ
เป็นสมาชิกของ WTO ท าให้ประเทศสมาชิกมีสิทธิและพนัธกรณี (Rights and Obligations) ท่ีจะตอ้ง
ปฏิบติัตามภายใตค้วามตกลงต่างๆ ของ WTO กฎระเบียบการคา้ระหว่างประเทศของ WTO นอกจาก
ช่วยส่งเสริมให้การแข่งขนัทางการคา้เป็นธรรมแล้ว ยงัสร้างความมัน่ใจให้แก่ทั้ง ผูค้า้และผูล้งทุน 
ผูผ้ลิตและส่งออกสามารถคาดการณ์และวางแผนการคา้ระหวา่งประเทศล่วงหนา้ได ้

หน้าทีข่ององค์การการค้าโลก 
1. บริหารความตกลง และบนัทึกความเขา้ใจท่ีเป็นผลจากการเจรจาในกรอบของ 

GATT/WTO รวม 28 ฉบับ โดยผ่านคณะมนตรี (Council) และคณะกรรมการ (Committee) ต่างๆ 
ตลอดจนดูแลใหมี้การปฏิบติัตามพนัธกรณี 

2. เป็นเวทีเพื่อเจรจาลดอุปสรรคทางการคา้ระหวา่งสมาชิกทั้งในรูปของมาตรการ
ภาษีศุลกากรและมาตรการท่ีมิใช่ภาษีศุลกากร 

                                                           
28 World Trade Organization, เขา้ถึงเม่ือ 6 กรกฎาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.wto.org. 
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3. เป็นเวทีส าหรับแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ทางการคา้ระหวา่งสมาชิก และหากไม่สามารถ
ตกลงกนัไดก้็จะมีการจดัตั้งคณะผูพ้ิจารณา (Panel) ท าหนา้ท่ีตรวจสอบขอ้เท็จจริงและให้ขอ้เสนอแนะ 
รวมทั้งมีกลไกยติุขอ้พิพาทดว้ย 

4. ติดตามสถานการณ์การคา้ระหว่างประเทศ และจดัให้มีการทบทวนนโยบาย 
การคา้ของสมาชิกอยา่งสม ่าเสมอเพื่อเป็นการตรวจสอบใหเ้ป็นไปในแนวทางการคา้เสรี 

5. ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศก าลังพฒันาในด้านข้อมูล ข้อแนะน าเพื่อให้
สามารถปฏิบติัตามพนัธกรณีไดอ้ยา่งเพียงพอตลอดจนท าการศึกษา ประเด็นการคา้ท่ีส าคญัๆ 

6. ประสานงานกบักองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) และธนาคารโลกเพื่อให้
นโยบายเศรษฐกิจโลกสอดคลอ้งกนัยิง่ข้ึน 
 1.4 องค์การหลกัทีเ่กีย่วข้องกบัการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย 

1.4.1 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณชิย์  
การส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในประเทศไทย โดยมอบหมายใหก้รมทรัพยสิ์น

ทางปัญญายกร่างแผนยุทธศาสตร์ ดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาของประเทศไทย พ.ศ.  2556– 2559 (กรม
ทรัพยสิ์นทางปัญญา, 2557) ทีส าคญัการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาไดรั้บ การรับรองในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 86 ท่ีก าหนดว่ารัฐ ตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบาย
ด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพยสิ์นทางปัญญา และพลงังาน ดงัต่อไปน้ี “(2) ส่งเสริมการประดิษฐ์หรือการ
คิดคน้ เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่รักษาและพฒันาภูมิปัญญา ทอ้งถ่ินและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งให้ความ 
คุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา” ในเชิงนโยบายและกฎหมาย ประเทศไทยมี ความกา้วหน้าไปมากแต่
ในทางปฏิบติัการพฒันา ทรัพยสิ์นทางปัญญา29 มีรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ทรัพยสิ์นทางปัญญา
ดงัน้ี 
  

                                                           
29 กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา, แผนยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2556 – 2559,เขา้ถึง

เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2557, ไดเ้ขา้ถึงจาก http://www.ipthailand.go.th/ ipthailand/index.php? option = 
com_ content&task=view&id=2084&Itemid=183 
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แผนยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญา (พ.ศ. 2556 – 2559)  
วสัิยทศัน์ ทรัพยสิ์นทางปัญญาขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยใหแ้ข่งขนัไดใ้นเวทีโลก 
พนัธกจิ 
4.3.1 ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรคแ์ละการใชป้ระโยชน์ทรัพยสิ์นทางปัญญาใน

เชิงพาณิชย ์
4.3.2 พฒันาระบบการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา รวมทั้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

และทรัพยากรชีวภาพของไทย 
4.3.3 บูรณาการการป้องกนัและปราบปรามการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
4.3.4 พฒันาระบบการศึกษา เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ เสริมสร้างจริยธรรมและ

ปลูกจิตส านึก  การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของประชาชน ตลอดจนพัฒนาบุคลากร
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาสาขาต่างๆ 

4.3.5 สนบัสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อการวิจยัพฒันา สร้างสรรค ์ใชป้ระโยชน์ในเชิง
พาณิชย ์คุม้ครอง และปราบปรามการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

เป้าประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์และการใช้ประโยชน์ทรัพยสิ์นทางปัญญาในเชิง

พาณิชยท่ี์สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของประเทศไทย และความตอ้งการของตลาดโลก เพื่อให้ประเทศไทย
สามารถพึ่งพาตนเองไดใ้นเร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญาให้คนไทยเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญามากข้ึน 
ตลอดจนใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาเพิ่มมูลค่าใหสิ้นคา้และบริการ 

2. เพื่อให้ทรัพยสิ์นทางปัญญา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และทรัพยากรชีวภาพของไทย 
ไดรั้บการคุม้ครองอยา่งเหมาะสมทั้งในและต่างประเทศ สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล และทนักบัการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี

3.  เพื่ อ ป้องกันและปราบปรามการละเ มิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่า ง มี
ประสิทธิภาพ ต่อเน่ืองและเป็นธรรม 

4. เพื่อพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีสนบัสนุนการสร้างสรรคท์รัพยสิ์นทางปัญญา 
โดยครอบคลุม ทั้งดา้นบุคลากร เงินทุน และโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบดว้ย 7 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
1. ยุทธศาสตร์สร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา 
เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรคท์รัพยสิ์นทางปัญญาของไทย โดยเฉพาะในสาขาท่ีไทย

มีศกัยภาพการแข่งขนัในเวทีโลก และในสาขาท่ีตลาดตอ้งการ 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการสร้างทรัพยสิ์นทางปัญญาจากการวิจยัพฒันาพื้นฐานและการต่อ

ยอดนวตักรรม   โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ทั้งใน
ระดบัประเทศและทอ้งถ่ิน 

2. สนับสนุนการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาเทคโนโลยี  
นวตักรรม 

3. พฒันาฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาทั้งของไทยและต่างประเทศ รวมทั้ง
ฐานขอ้มูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน และทรัพยากรทางชีวภาพ เพื่อให้นักวิจยั นักประดิษฐ์ ทั้งของรัฐและ
เอกชนเขา้ถึงได ้

4. ส่งเสริมความร่วมมือกบัต่างประเทศ ในการพฒันา และผลิตสินคา้และบริการท่ี
ไทยมีศกัยภาพบนพื้นฐานการสร้างสรรค ์

5. ส่งเสริมการวจิยัและพฒันาสินคา้ตน้แบบ (prototype) รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อการวจิยั พฒันา และวศิวกรรมท่ีพร้อมเขา้สู่ และเป็นไปตามความตอ้งการของตลาด 

6. พฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องวิจัย 
ทดลอง เพื่อสนบัสนุนการสร้างสรรคน์วตักรรมและทรัพยสิ์นทางปัญญา 

2.  ยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
เพื่อให้มีการน าทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทยไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 

พฒันาเป็นสินคา้และบริการท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย ์
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมผูป้ระกอบการให้ใช้ทรัพยสิ์นทางปัญญาเพิ่มมูลค่าให้กบัสินคา้และ

บริการ 
2. พฒันาสินคา้และบริการให้สามารถท าตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมถึง

การสร้างตรา (branding) ใหเ้ป็นท่ียอมรับแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ 
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3. สนับสนุนการสร้างตลาดกลางทรัพยสิ์นทางปัญญา และการจบัคู่ธุรกิจด้าน
ทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งมีประสิทธิภาพ      

4. บูรณาการการท างานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทรัพยสิ์น
ทางปัญญา เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ และสามารถน าทรัพยสิ์นทางปัญญาไปใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ไดอ้ยา่งแทจ้ริง เช่น หน่วยจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา และองคก์รจดัเก็บค่าลิขสิทธ์ิ  

3. ยุทธศาสตร์การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
เพื่อสร้างระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

เหมาะสม และเท่าทนัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี รวมทั้งพฒันาระบบการคุ้มครองภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน และทรัพยากรชีวภาพ 

กลยุทธ์ 
1. ปรับองคก์รทรัพยสิ์นทางปัญญาให้เป็นองคก์รพึ่งพาตนเองได ้เพื่อให้สามารถ

บริหารงาน  ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. พฒันาระบบการตรวจสอบและจดทะเบียนสิทธิบตัร และเคร่ืองหมายการคา้  

ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และถูกตอ้ง โดยปรับปรุงคู่มือแนวทางการตรวจสอบของผูต้รวจสอบเพื่อ
ให้ผลการตรวจสอบมีคุณภาพ กระบวนการตรวจสอบมีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้พร้อมทั้งมีระบบ
การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบท่ีเป็นท่ียอมรับ     

3. พฒันาระบบและกฎหมายคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาของไทยให้เหมาะสม
กบัระดบัการพฒันาประเทศ ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีรวมทั้งเขา้เป็นภาคีสนธิสัญญาดา้น
ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีจะช่วยใหท้รัพยสิ์นทางปัญญาไทยไดรั้บการคุม้ครองท่ีดีข้ึนในต่างประเทศ 

4. สนบัสนุนให้มีกฎหมายและระบบคุม้ครองภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และทรัพยากร
ชีวภาพของไทย และผลกัดนัใหห้ลกัการคุม้ครองดงักล่าวไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล  

4. ยุทธศาสตร์การป้องกนั และปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
เพื่อให้การป้องกนัและปราบปรามการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ และสร้างความเป็นธรรมทางการคา้ 
กลุยทธ์ 
1. บูรณาการการท างานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปราม

การละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา เพื่อใหก้ารท างานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จริงจงั และต่อเน่ือง 
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2. ด าเนินกระบวนการทางกฎหมายต่อผูล้ะเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งรวดเร็ว 
และน ากฎหมาย ท่ีเก่ียวข้องทุกฉบบัมาใช้ในการด าเนินคดีกับผูก้ระท าผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งจดัการท าลายของกลางละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งต่อเน่ือง 

3. พฒันากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปราบปรามการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
ใหส้ามารถบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทนัสมยั และเท่าทนัเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไป ตลอดจน
เยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

4. พฒันา ปรับปรุง และบูรณาการระบบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปราบปรามการ
ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา เพื่อใหส้ามารถติดตาม และประเมินผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.  ยุทธศาสตร์การศึกษา และสร้างวฒันธรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา  
พฒันาระบบการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา และเพื่อใหค้นไทยมีค่านิยมและจิตส านึกในการเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา                         
กลยุทธ์ 
1.  เสริมสร้างค่านิยม จริยธรรมของคนไทย ให้มีจิตส านึกในการเคารพสิทธิใน

ทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น 
2. พฒันาหลักสูตร และระบบการศึกษาของไทย เพื่อสร้างบุคลากรท่ีมีความ

เช่ียวชาญดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาต่างๆ ทั้งการสร้างสรรค ์การวิจยัและพฒันา การตรวจสอบ การข้ึน
ทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา และการปราบปรามการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ และจดักิจกรรมเพื่อให้คนไทยในทุกระดบัมีจิตส านึก
ในการเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา และหล่อหลอมให้ใชส้ติปัญญา ความคิด สร้างสรรคผ์ลงาน
ดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา 

6.  ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านต่างประเทศ 
เพื่อให้ประเทศไทยมีการพฒันาระบบทรัพย์สินทางปัญญาสอดคล้องกับการ

คุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาในระดบัสากล และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการคุม้ครองทรัพยสิ์น
ทางปัญญาไทยในต่างประเทศ 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมในการพฒันาระบบทรัพยสิ์นทางปัญญา

ในระดบัสากล ใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัประเทศไทย (WIPO, WTO, ASEAN) 
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2. เส ริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่ อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาไทยกบัประเทศคู่คา้ของไทย 

3. จดัให้มีการแลกเปล่ียนองค์ความรู้เพื่อพฒันาระบบการคุม้ครองทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาไทยใหมี้ประสิทธิภาพ 

4. เสริมสร้างความร่วมมือกบัต่างประเทศและเขา้ร่วมประชุมเวทีระหวา่งประเทศ
เพื่อพฒันาระบบทรัพยสิ์นทางปัญญาไทยกา้วทนัการเปล่ียนแปลงของโลก และพฒันาระบบทรัพยสิ์น
ทางปัญญาไทยใหส้อดคลอ้งมาตรฐานสากล 

5. สร้างเครือข่ายและเสริมสร้างความร่วมมือกบัต่างประเทศในการป้องกนัและ
ปราบปรามการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของไทยในต่างประเทศ และป้องกนัไม่ให้มีการส่งสินคา้
ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาจากต่างประเทศมาไทย 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลงั 
เพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งรัฐและเอกชนสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุน ระบบ

ประเมินมูลค่า และการแปลงทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นทุน ซ่ึงเป็นปัจจยัพื้นฐานในการสนบัสนุนให้เกิด
การสร้างสรรค ์การคุม้ครอง การปราบปรามการละเมิด และน าทรัพยสิ์นทางปัญญาไปใชป้ระโยชน์ใน
เชิงพาณิชยไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ 
1. ก าหนดมาตรการด้านการเงินการคลงั ท่ีสนับสนุนการพฒันาทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาทั้งระบบ   ครบวงจร ซ่ึงรวมถึงการสร้างสรรค ์พฒันาต่อยอดนวตักรรมและทรัพยสิ์นทางปัญญา 
การใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญาในเชิงพาณิชย ์และการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาไทยทั้ง
ใน และต่างประเทศ 

2. สนบัสนุนการร่วมทุนกบัต่างประเทศ และการร่วมทุนระหวา่งผูป้ระกอบการ เพื่อ
พฒันาทรัพยสิ์นทางปัญญาไทย 

3. สนบัสนุนการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของทรัพยสิ์นทางปัญญา สร้างความ
เช่ือมั่นและจัดท าระบบให้สามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันการกู้ยืมเช่นเดียวกับ
สินทรัพยท์ัว่ไป 

4. สนับสนุนให้มีการจัดตั้ งกองทุนทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อส่งเสริมการ
สร้างสรรคท์รัพยสิ์นทางปัญญาใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย ์
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5. สนบัสนุนการสร้างแรงจูงใจดา้นภาษีให้แก่ผูป้ระกอบการท่ีมีงานวิจยั รวมถึง
การลดหยอ่นภาษีในกรณีการซ้ือขายใบอนุญาตการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาจากผลงานวิจยัของคนไทย 
หรือท่ีท าข้ึนในประเทศไทย 30 

1.4.2 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  มีอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ปัญหาและแนวทางการพฒันาการอุดมศึกษาและจดัท าขอ้เสนอ
นโยบายและมาตรฐานการอุดมศึกษา จดัท าแผนพฒันาการอุดมศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติและพนัธสัญญาท่ีเป็นไปตาม
ขอ้เสนอตกลงระหว่างประเทศ พร้อมทั้งวิเคราะห์ หลกัเกณฑ์ และแนวทางการสบยัสนุนทรัพยากร 
จดัตั้ง จดัสรรงบประมาณอุดหนุนสถาบนัอุดมศึกษาและวิทยาลยัชุมชนตามหลกัเกณฑ์และแนวทางท่ี
ก าหนด ตลอดจนเสนอแนะการจดัตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุงและยกเลิกสถาบนัอุดมศึกษาและวิทยาลัย
ชุมชน นอกจากน้ี ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายงัมีหน้าท่ีประสานและส่งเสริมการ
ด าเนินงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้ งผูพ้ิการ ผูด้้อยโอกาส ในระบบ
อุดมศึกษา และการประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนการ
สนบัสนุนการพฒันาประเทศ รวมทั้งพฒันาระบบและด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
จดัการอุดมศึกษา และการรวบรวมขอ้มูล จดัท าสารสนเทศด้านการอุดมศึกษา และด าเนินงานฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
ตลอดจนปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหนา้ท่ีของส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

1.4.3 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  จดัตั้งข้ึนตาม
พระราชบัญญัติพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) สวทช. มุ่งผลกัดนัให้ประเทศไทย
แข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดบัโลก โดยการน าความสามารถอนัเหนือชั้นดา้นวิทยา

                                                           
30 กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา, แผนยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2556 – 2559, เขา้ถึง

เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php? 
option=com_content&task=view&id=20 
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ศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคการ เกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถด าเนินงานได้ดี มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน ซ่ึง สวทช. ไดด้ าเนินงานผา่นการท างานร่วมกนัของศูนยท์ั้ง 5 ศูนย ์31 

1.4.3.1 ศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ (National Center for 
Genetic Engineering and Biotechnology: BIOTEC) ก่อตั้ ง ข้ึนโดยมติคณะรัฐมนตรี  เ ม่ือว ัน ท่ี  20 
กนัยายน 2526 ภายใตก้ระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลงังาน และไดร้วมเขา้เป็นศูนยว์ิจยั
แห่งชาติเฉพาะทางในส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เม่ือวนัท่ี 30 
ธนัวาคม 2534 โดยภารกิจหลกัมุ่งพฒันางานดา้นเทคโนโลยชีีวภาพ 

1.4.3.2 ศูนยเ์ทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ (National Metal and Materials 
Technology: MTEC) ก่อตั้งข้ึนโดยมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2529 โดยเป็นโครงการหน่ึง
ในส านักงานปลดั กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และการพลงังาน และได้รวมเขา้เป็นศูนยว์ิจยั
แห่งชาติเฉพาะทางในส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เม่ือวนัท่ี 29 
ธนัวาคม 2534 โดยภารกิจหลกัมุ่งพฒันางานดา้นเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัวสัดุต่าง ๆ 

1.4.3.3   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National 
Electronics and Computer Technology Center: NECTEC) ก่อตั้งข้ึนโดยมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 16 
กนัยายน 2529 โดยในระยะเร่ิมตน้มีสถานะเป็นโครงการภายใตศู้นยถ่์ายทอดเทคโนโลย ีส านกังานปลดั 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลงังาน และไดร้วมเขา้เป็นศูนยว์ิจยัแห่งชาติเฉพาะทางใน
ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2534 โดยภารกิจ
หลกัมุ่งพฒันางานดา้นอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

1.4.3.4 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  (National Nanotechnology Center: 
NANOTEC) ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2546 โดยภารกิจหลกัมุ่งพฒันางานดา้นนาโนเทคโนโลย ี

1.4.3.5 ศูนย์บ ริหารจัดการ เทคโนโลยี  (Technology Management Center: 
TMC) ก่อตั้งเม่ือ พ.ศ. 2547 โดยภารกิจหลกัมุ่งให้ความช่วยเหลือนกัวิจยั และบริษทัต่างๆ ในการน า
ผลงานการคน้พบและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์โดยมีระบบการบริหารจดัการ

                                                           
31 กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี, อ านาจหน้าทีส่ านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.most.go.th/ 
main/index.php/org/1509-nstda.html/#sthash.SIOMVRCn.dpuf. 
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เทคโนโลยแีบบครบวงจร ประกอบดว้ย การถ่ายทอดเทคโนโลย ีการบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา
ใหเ้กิดผลประโยชน์เชิงพาณิชย ์การส่งเสริม สนบัสนุน และบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลย ี

1.4.4  ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) การด าเนินงานพฒันานวตักรรม
ในประเทศไทย มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงท่ีมีสถานภาพทางกฎหมาย และมีการด าเนินงานท่ีเป็น
รูปธรรมชดัเจนมากยิ่งข้ึน คณะรัฐมนตรีจึงไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2546 อนุมติัจดัตั้ง “ส านกังาน
นวตักรรมแห่งชาติ” (สนช.) ด าเนินงานภายใตส้ านกังานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตั้ งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2546 ภายใต้การก ากับดูแลด้านนโยบายและการบริหารโดย “คณะกรรมการ
นวตักรรมแห่งชาติ” ซ่ึงต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2552 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติร่างพระราช
กฤษฎีกาจดัตั้งส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2552 และไดป้ระกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2552 โดยให้ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) อยูใ่นก ากบั
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการด าเนินการ
ดงัน้ี 

วิสัยทัศน์    "องคก์รน าในการส่งเสริมนวตักรรมเพื่อความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ"   

พันธกิจ  ในการ “ด าเนินกิจกรรมเพื่อเร่งรัดให้เกิดการพฒันานวตักรรมในภาคการ
ผลิต ภาครัฐ และภาคสังคมโดยรวมอยา่งเป็นระบบและย ัง่ยนื” ภายใตก้ารด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 

1. ยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะในสาขา
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยการวิเคราะห์และประเมินสถานภาพของอุตสาหกรรมและ
ศักยภาพของนวตักรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าและพัฒนานวัตกรรมเชิง
ยทุธศาสตร์ ทั้งในระดบัประเทศและนานาชาติ 

2. เช่ือมโยงเครือข่ายวสิาหกิจอยา่งบูรณาการ โดยใหก้ารสนบัสนุนทั้งทางดา้นวชิาการ
และการเงิน และเป็นหุ้นส่วนพนัธมิตรในการด าเนินงานทั้งในระดบันโยบายและปฏิบติั อนัจะน าไปสู่
การสร้างใหเ้กิด “ระบบนิเวศนวตักรรมแห่งชาติ” ข้ึนโดยเร็ว 

3. สนบัสนุนดา้นวิชาการและการเงิน เพื่อช่วยการพฒันาโครงการในระยะหลงัการ
วิจยัและพฒันา หรือการต่อยอดจากงานวิจยัและส่ิงประดิษฐ์สู่เชิงพาณิชย ์ได้แก่ การสนับสนุนการ
จดัท าผลิตภณัฑ์ตน้แบบ โครงการ หรือโรงงานน าร่อง การทดสอบในกระบวนการผลิตจริง เพื่อการ
วเิคราะห์และประเมินทางการตลาด และการจดัท าแผนธุรกิจ เป็นตน้ 
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4. สนบัสนุนการยกระดบัทกัษะความสามารถดา้นเทคนิคและการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ 
การจดัจา้งผูเ้ช่ียวชาญ การจดัการประชุมและสัมมนา และการพฒันาความใฝ่รู้ 

5. ส่งเสริมเพื่อสร้างความต่ืนตวัดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดวฒันธรรม
นวตักรรมทั้งในระดบัอุตสาหกรรม ระดบัองคก์ร และระดบัประชาชนทัว่ไป 

กลยุทธ์การด าเนินงาน 
ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติไดมี้การปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์ของตนเองไปสู่องคก์ร

เพื่อการสนบัสนุนธุรกิจอย่างจริงจงั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของ สนช.ท่ีจะมุ่งเน้นการพฒันาให้เกิด
การสร้างระบบการสนบัสนุนภาคเอกชนท่ีเหมาะสม การสร้างความต่ืนตวัของการพฒันานวตักรรม
ส าหรับประเทศไทย รวมถึงมุ่งหวงัให้เกิดการพฒันาระบบนิเวศนวตักรรมแห่งชาติท่ีย ัง่ยืน ดงันั้นเพื่อ
เป็นแนวทางการขบัเคล่ือนระบบนวตักรรมของประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรม กลยุทธ์การด าเนินงาน
ของ สนช. จึงประกอบดว้ย 3 แผนหลกั 6 แผนงาน ไดแ้ก่ 

1. แผนยกระดบันวตักรรม ประกอบด้วย 2 แผนงาน ได้แก่ แผนงานท่ี 1 การพฒันา
โครงการนวตักรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Innovation Programme) ซ่ึงจะเป็นอุตสาหกรรมคล่ืนลูก
ใหม่ (new wave industry) เพื่ออนาคต ประกอบด้วย อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics 
Industry) และธุรกิจเกษตรอินทรีย ์(Organic Agriculture Business) แผนงานท่ี 2 การพฒันาโครงการ
นวัตกรรมรายอุตสาหกรรม (Sectoral-Industry Innovation Programme) โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจชีวภาพ (Bio-Business) กลุ่มอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-Industry) 
และกลุ่มการออกแบบและการแกไ้ขปัญหา (Design & Solutions) 

2. แผนส่งเสริมวฒันธรรมนวตักรรม ประกอบดว้ย 2 แผนงาน คือ แผนงานท่ี 3 การ
พฒันาความใฝ่รู้ ได้แก่ การฝึกอบรมสัมมนาและหลักสูตรการจัดการนวตักรรมในมหาวิทยาลัย
ต่างๆ  และแผนงานท่ี 4 การส่งเสริมความส าเร็จด้านนวตักรรม เช่น รางวลันวตักรรมแห่งชาติ และ
รางวลันวตักรรมขา้วไทย เป็นตน้ ซ่ึงแผนส่งเสริมวฒันธรรมนวตักรรมน้ีจะเป็นการสร้างทุนทางสังคม 
(social capital) โดยตรง ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนได้อย่างแท้จริง เพราะการสร้างวฒันธรรม
นวตักรรมให้แพร่หลาย จะเป็นการกระตุน้ให้เกิดการต่ืนตวัทั้งในภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ในการ
เพิ่มมูลค่าผลผลิตดว้ยฐานความรู้ เพื่อปรับตวัไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนับนเวทีโลก
บนพื้นฐานของนวตักรรม 

3. แผนสร้างองค์กรและระบบนวตักรรม ประกอบดว้ย 2 แผนงาน คือ แผนงานท่ี 5 
การพฒันาองคก์รนวตักรรม และแผนงานท่ี 6 นโยบายและระบบนิเวศนวตักรรมแห่งชาติ ระบบบริหาร
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จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา รวมทั้งการก่อสร้าง “อุทยานนวตักรรม (Innovation Park)” ซ่ึงแผนงาน
พฒันาองคก์รนวตักรรมจะประกอบดว้ยระบบการบริหารส านกังาน ซ่ึงจะเป็นการสร้างความเขม้แข็ง
ภายใน สนช. เองในการเป็นองค์กรน าเพื่อขบัเคล่ือนการพฒันานวตักรรมของประเทศในเชิงระบบ  
แผนกลยุทธ์ดงักล่าวพบวา่แผนทุกแผนจะมีส่วนสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัและมีความสอดคลอ้งกนั โดย
มีเป้าหมายในการสนับสนุนและพฒันาโครงการนวตักรรม การส่งเสริมความรู้และความต่ืนตวั 
ตลอดจนการสร้างความเขม้แขง็ดา้นนวตักรรมของประเทศ32 

1.4.5 ส านักงานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ได้จดัตั้งข้ึนตาม

พระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม พ.ศ. 2543 มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ  
วสัิยทัศน์ "เป็นผูน้ าในการก าหนดนโยบายและเป็นศูนยก์ลางประสานระบบการ

ท างานเพื่อขบัเคล่ือนการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศ" 
พนัธกจิ   
1. จัดท าแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและแผนปฏิบติัการ

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเสนอแนะนโยบาย การปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

2. ผลักดัน สนับสนุน พัฒนาระบบส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ให้สัมฤทธ์ิผล
ตามแผนแม่บทและแผนปฏิบติัการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

3. จดัท าและพฒันาองคค์วามรู้และฐานขอ้มูล เพื่อประโยชน์ในการเสนอแนะนโยบาย
และการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

4. บริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เป็นเคร่ืองมือในการ
ส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ของประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 33 

                                                           
32 ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ, กลยุทธ์การด าเนินงาน, เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2557, 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.nia.or.th. 
33 ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, วสัิยทัศน์และพนัธกจิ, เขา้ถึงเม่ือ

วนัท่ี 1 สิงหาคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.sme.go.th 
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ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ทรัพยสิ์นทางปัญญา อาทิ  

1. โครงการเครือข่ายการส่งเสริมนวัตกรรมไปใช้เชิงพาณิชย์ โดยการน านวตักรรม
ไปสู่ผูป้ระกอบการ SMEs เพื่อพฒันาความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ 
โดยการน าผลการวิจยัและเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวตักรรมในรูปแบบของผลิตภณัฑ์และบริการท่ี
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาด 

2. โครงการน าร่อง “การสร้างและการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ในหลักสูตร SMEs 
University” โดยการร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีงคลลา้นนา และมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
เปิดหลกัสูตรนอกระบบการศึกษาภาคปกติ เพื่อผลกัดนัและพฒันาทรัพยากรบุคคล ใหเ้ขา้ถึงองคค์วามรู้
ทางทฤษฏีรวมทั้งการฝึกฝนทกัษะในการปฏิบติัท่ีจ  าเป็นต่อการพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการใหม่
ในการด าเนินธุรกิจอยา่งครบวงจร 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพ Smart Project สู่ธุรกิจ SMEs โดยด าเนินงานร่วมกับ
กองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และธพว. (SMEs Bank) เพื่อสร้างนกัศึกษาให้มีความรู้ในการ
ประกอบธุรกิจ และการสร้างโอกาสหรือช่องทางในการพฒันาศกัยภาพของนักศึกษาไปสู่การเป็น
ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีมีความสามารถในการบริหารจดัการธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สสวท.)   จดัตั้งข้ึน
โดยมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ พ.ศ. 2513 ต่อมาไดรั้บอนุมติัให้จดัตั้งอยา่งเป็นทางการ โดยสภาบริหารคณะ
ปฏิวติั เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2515 (ประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 42) ในสถานะสถาบนัของรัฐ เป็น
นิติบุคคลแต่ไม่เป็นส่วนราชการ 

ในช่วงเร่ิมแรกของการก่อตั้ง สสวท. ได้รับการอุดหนุนทางการเงินส่วนหน่ึงจาก
รัฐบาล และอีกส่วนหน่ึงไดรั้บความช่วยเหลือจากโครงการพฒันาการศึกษาแห่งสหประชาชาติ UNDP) 
และองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ทั้ งด้านการเงิน 
ผูเ้ช่ียวชาญต่างประเทศ อุปกรณ์ การดูงาน และการศึกษาเพิ่มเติมของบุคลากร เพื่อเปล่ียนแปลงวิธีการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันสมัยรองรับการพฒันาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนั้นยงัมีบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงมาช่วยพฒันาหลักสูตรของ
สาขาวชิาต่างๆ ประกอบดว้ยอาจารยจ์ากมหาวทิยาลยั วทิยาลยัครู ผูส้อนวทิยาศาสตร์จากโรงเรียนต่างๆ  
การยกร่างพระราชบญัญติัสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงไดเ้ร่ิมตั้งแต่ พ.ศ. 
2535 ต่อมาไดมี้พระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้ตราเป็นพระราชบญัญติัสถาบนัส่งเสริมการสอน
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2541 
สสวท. จึงมิไดมี้ฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจต่อไป ตามพระราชบญัญติัสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2548 ให้สถาบนัเป็นนิติบุคคลและเป็น
หน่วยงานของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน และไม่เป็น
รัฐวสิาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

1. ริเร่ิม ด าเนินการ ส่งเสริม ประสาน และจดัให้มีการศึกษาคน้ควา้ วิจยั และพฒันา
หลกัสูตร วธีิการเรียนรู้ วธีิสอนและการประเมินผลการเรียนการสอนเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยทุีกระดบัการศึกษา โดยเนน้การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลกั 

2. ส่งเสริม ประสาน และจดัใหมี้การพฒันาบุคลากร การฝึกอบรมครู อาจารย ์นกัเรียน 
นิสิตและนกัศึกษา เก่ียวกบัการเรียนการสอนและการคน้ควา้วิจยัทางดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

3. ส่งเสริม ประสาน และจดัให้มีการค้นควา้ วิจยั ปรับปรุง และจดัท าแบบเรียน 
แบบฝึกหดั เอกสารทางวชิาการและส่ือการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้งประดิษฐอุ์ปกรณ์เก่ียวกบั
วทิยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. ส่งเสริมการพฒันาระบบประกันคุณภาพและการประเมินมาตรฐานการศึกษา
ทางดา้นวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีนสถานศึกษา 

5. พฒันาและส่งเสริมผูมี้ความสามารถพิเศษทางดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตลอดทั้งการส่งเสริมการผลิตครู อาจารย์ท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี

6. ให้ค  าปรึกษาแนะน าแก่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชนท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวกบัการจดัการศึกษา หรือสถานศึกษา
เฉพาะในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัอ านาจตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 534 

 
 

                                                           
34 สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ ,แผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559, เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.ipst.ac.th. 
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1.4.6  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ The Thailand Research 
Fund (TRF)    

เป็นองค์กรขนาดเล็กของรัฐ ภายใตก้ ากบัของส านักนายกรัฐมนตรีท่ีมิได้ใช้ระบบ
ราชการเป็นกลไกควบคุมองคก์ร ถือก าเนิดอยา่งเป็นทางการเม่ือรัฐสภาไดใ้ห้ความเห็นชอบในการตรา
พระราชบญัญติักองทุนสนบัสนุนการวิจยั พ.ศ.2535 เพื่อท าหนา้ท่ีสนบัสนุนการสร้างองคค์วามรู้ทั้งใน
ระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ โดยใชก้ารวิจยัเป็นกลไกสร้างฐานความรู้ส าหรับการแกปั้ญหาให้แก่
สังคม 

บทบาทหลกัทีส่ าคัญ 
คือ สร้างคน สร้างองคค์วามรู้ ผา่นกระบวนการสนบัสนุนทุนวิจยั และบริหารจดัการ

งานวจิยั   เนน้การบริหารจดัการแบบครบวงจรผา่นเครือข่ายการท างานท่ีมีอยูท่ ัว่ประเทศ สนบัสนุนการ
สร้างและพฒันาก าลงัคนและนกัวิจยัมืออาชีพ สู่สังคมท่ีอาศยัความรู้ในการแกปั้ญหา ผลกัดนัการใช้
ประโยชน์จากการวิจยัดา้นเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การพฒันาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม การ
สร้างความเขม้แข็งของชุมชนทอ้งถ่ิน รวมถึงผลกัดนัให้เกิดการร่วมทุนกบัภาคเอกชน หน่วยงานใน
ประเทศ และต่างประเทศ 

วิสัยทัศน์  ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยัเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศและเป็น
ผูน้ าดา้นการบริหารจดัการการวิจยัในเอเซีย สนบัสนุนการสร้างองคค์วามรู้และผลงานวิจยัน าไปสู่การ
สร้างสรรคปั์ญญาเพื่อพฒันาประเทศ 

พนัธกจิ 
1. สนบัสนุนทุนวิจยัและพฒันา เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวตักรรม นโยบาย ทรัพยสิ์น

ทางปัญญา 
2. สนบัสนุนการสร้าง การพฒันานกัวจิยัและองคก์รวจิยั 
3. สนบัสนุนการพฒันาระบบวจิยัของประเทศ 
4. สนบัสนุนการน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
5. สนบัสนุนการวจิยัและพฒันาเพื่อสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนทอ้งถ่ิน35 

                                                           
35 ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั, ความเป็นมา, เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2557, 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.trf.or.th 
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1.4.7 ส านักงานคณะกรรมการการวจัิยแห่งชาติ (วช.)  
วิสัยทัศน์ วช.   “วช. เป็นองคก์รหลกัของประเทศท่ีช้ีน าการพฒันาประเทศโดยใชก้าร

วจิยัและพฒันา รวมถึงเป็นผูน้ าการพฒันาระบบวจิยัของชาติ” 
นโยบายคุณภาพ วช. “ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ มุ่งมัน่การน าองคก์รสู่การ

เป็นหน่วยงานกลาง ดา้นการบริหารงานวิจยัของประเทศ ท่ีทุกภาคส่วนยอมรับในบทบาทการก าหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ การส่งเสริมการวิจยัอยา่งมีทิศทาง การวางมาตรฐานดา้นการ
วิจยั การเช่ือมโยงฐานขอ้มูลการวิจยัของประเทศ และการจดัการความรู้จากการวิจยัโดยการบริหาร
จดัการอยา่งมืออาชีพ” (โครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพของ วช.) 

พนัธกจิ 
1. จดัท านโยบายและยทุธศาสตร์การวจิยัของชาติ 
2. พฒันามาตรฐานการวจิยั ระบบวจิยั และติดตามประเมินผล 
3. จดัท ารายงานสถานภาพการวจิยั และดชันีการวจิยัของประเทศ 
4. เป็นศูนยก์ลางขอ้มูลการวจิยั โดยมีระบบสารสนเทศท่ีมีเครือข่ายทัว่ประเทศเพื่อใช ้

ประโยชน์ในการเสนอแนะต่อรัฐบาลและการบริการผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
5. ส่งเสริมความร่วมมือการวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมและเก้ือกูล

การวิจยั การประดิษฐ์คิดคน้ การถ่ายทอดนวตักรรมและเทคโนโลยีไปสู่ภาคสังคม อุตสาหกรรม และ
พาณิชย กรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. จดัท านโยบายยุทธศาสตร์ และกรอบงบประมาณการวิจยัแบบมีส่วนร่วมและทุก

ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งใชน้โยบาย ยทุธศาสตร์และกรอบงบประมาณในการด าเนินงาน 
2. บริหารการพฒันาคุณภาพงานวิจยั มาตรฐานการวิจยั ระบบการวิจยั และการก ากบั

ติดตามประเมินผลอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
3. พฒันาและบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยเพื่อน าเสนอต่อรัฐบาลและสาธารณชนด้วย

สารสนเทศท่ีทนัสมยั 
4. บริหารจดัการแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจยัและ

นวตักรรมท่ีมีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศไปใชป้ระโยชน์  
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5. พฒันาองคก์ารและทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง36 
 
2. นโยบายและแผนปฏิบัติราชการทีเ่กีย่วข้องกบัการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา 
  2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

มาตรา 86 รัฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นวิทยาศาสตร์ ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
และพลงังาน โดยการส่งเสริมการประดิษฐ์หรือการคิดคน้เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ รักษาและพฒันาภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งใหค้วามคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา 37 

 2.2 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับที ่11 พ.ศ. 2555 – 2559  
ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศท่ี  5.4 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ สู่การ

เติบโตอย่างมีคุณภาพและย ัง่ยืน   ยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 5.4.2 การพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และวิจยั นวตักรรม  ให้เป็นพลงัขบัเคล่ือนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและ
ย ัง่ยืน เนน้การน าความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทรัพยสิ์นทางปัญญา วิจยัและพฒันาไปต่อยอด 
ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้ งเชิงพาณิชย์ สังคม และชุมชน โดยสร้างสภาพแวดล้อมท่ี
เอ้ืออ านวยต่อการพฒันาและประยุกตใ์ชว้ิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวตักรรมท่ีส่งเสริมการใช้
ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัภาคการผลิต ตลอดจนพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวตักรรมให้ทัว่ถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพใน
ลกัษณะของความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชน 38  เน่ืองดว้ยความสามารถในการแข่งขนัปัจจุบนั
ของไทย โดยสถาบนัการจดัอนัดับความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของโลก ทั้ง
สถาบนัการจดัการนานาชาติ (International Institute for Management Development : IMD) และการ

                                                           
36 ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ, วสัิยทัศน์ พนัธกจิและยุทธศาสตร์, เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 

15 สิงหาคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.nrct.go.th. 
37“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550,” ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 124, ตอน

ท่ี 47 ก (24 สิงหาคม 2550): 24. 
38 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่11  พ.ศ. 2555-2559, เขา้ถึงเม่ือ 6 กรกฎาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก 
www.nesdb.go.th/Portals/0/news/plan/p11/plan11.pdf 
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ประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) มีขอ้สรุปตรงกนัวา่ ประเทศไทยยงัมีความ
อ่อนแอด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยตวัช้ีวดัหลกัด้านการลงทุนในการวิจยัและพฒันา การ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจ านวนบุคลากรทางการวจิยัและพฒันา จ านวน
สิทธิบตัรและการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา ยงัเป็นขอ้จ ากดัต่อการน าองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาใช้สนบัสนุนการเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศโดยรวม  อีกทั้งหน่วยงานต่างๆ 
ภายใตร้ะบบวิจยัของไทย ยงัขาดการบูรณาการในการท างานระหวา่งกนั ขาดกลไกท่ีมีประสิทธิภาพใน
การสร้างความเช่ือมโยงการวิจัยระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ตลอดจนการจัดสรร
ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการวิจยัและพฒันาในเชิงพาณิชยย์งัไม่ชดัเจน ท าใหไ้ม่สามารถน าผลงานวิจยัไป
ประยุกตใ์ชใ้นเชิงพาณิชยไ์ด ้การพฒันาความสามารถในการแข่งขนัท่ีมีประสิทธิภาพเท่าเทียมและเป็น
ธรรม แนวทางการด าเนินงาน  พฒันาระบบการจดัการทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่ส่งเสริม การจด
ทะเบียน การใช้ไปจนถึงการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสนับสนุนให้มีการน าผลงานวิจัย 
นวตักรรม ความคิดสร้างสรรค ์และภูมิปัญญา ไปใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย ์จนเป็นปัจจยัขบัเคล่ือน
การเติบโตทางเศรษฐกิจ โดย 

 1. สร้างความต่ืนตวัและความตระหนกัของธุรกิจและทุกภาคส่วนถึงความส าคญัของ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา เช่น สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ ลิขสิทธ์ิ เป็นตน้ ท่ีมีต่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อ
ยอดการเติบโตของธุรกิจ ยกระดบัมาตรฐานของสินคา้และบริการ 

2. ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและกลไกการคุม้ครองสิทธิประโยชน์ของทรัพยสิ์น
ทางปัญญา และบงัคบัใชก้ฎหมาย เพื่อควบคุมการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งมีประสิทธิภาพ และ
การแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมการพฒันาระบบสิทธิบตัร การจด
สิทธิบตัร และลิขสิทธ์ิภายในประเทศ 

3. เร่งรัดการลดขั้นตอนและความซบัซอ้นในการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่เจา้ของผูว้ิจยั นวตักรรม ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ ในการครอบครอง
ทรัพยสิ์นทางปัญญาไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของตลาดมากข้ึน 

 2.3 แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที ่11 พ.ศ. 2555-2559  
กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเนน้พฒันาคุณภาพการศึกษา และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้

คนไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มทุกวยัมีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา มีจิตส านึกของความเป็นไทย มีความเป็นพลเมืองท่ีดี  ตระหนักและรู้คุณค่าของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วฒันธรรมท่ีดีงาม มีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง และตอบสนองต่อ
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ทิศทางการพฒันาประเทศ จึงไดจ้ดัท าแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี11 พ.ศ.
2555 – 2559 ข้ึน เพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวทางการด าเนินงาน ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัน้ี 

วสัิยทศัน์   
“คนไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมีคุณภาพ เป็นคนดี มีความสุข มีภูมิคุม้กนั รู้เท่าทนั

ในเวทีโลก” 
พนัธกจิ 
1. ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่สากล 
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่ประชาชนอยา่งทัว่ถึง เท่าเทียม 
3. พฒันาระบบบริหารจดัการการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วน 
วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพคนไทยใหมี้ภูมิคุม้กนัต่อ การเปล่ียนแปลง

และการพฒันาประเทศในอนาคต 
2. เพื่อผลิตและพฒันาก าลงัคนรองรับการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพ การแข่งขนั

ของประเทศ 
3. เพื่อสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวตักรรม สนับสนุนการพฒันาประเทศ อย่าง

ย ัง่ยนื 
4. เพื่อใหค้นไทยไดเ้รียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
5. เพื่อพฒันาระบบบริหารจดัการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลกั ธรรมาภิบาล 

โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
เป้าหมายหลกั 
1. ผูเ้รียนไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
2. สถานศึกษาทุกระดบัทุกประเภทผา่นการรับรองมาตรฐานทางการศึกษา 
3. คนไทยทุกกลุ่มทุกวยัมีโอกาสไดรั้บการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อยา่งทัว่ถึง 

และเป็นธรรม 
4. ผลงานวิจยัและนวตักรรมมีคุณภาพ ไดรั้บการเผยแพร่ น าไปใชป้ระโยชน์ เพื่อการ

พฒันาสังคม ประเทศ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย ์
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5. ผูเ้รียนและก าลงัแรงงานไดรั้บการเตรียมความพร้อมเช่ือมโยงสู่สังคมและประชาคม
อาเซียน 

6. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษา 

ตัวช้ีวดั  
1. ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐานจากการทดสอบระดบัชาติเพิ่มข้ึน  
2. ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดบั/ประเภท ท่ีเขา้รับการประเมินในแต่ละปีและไดรั้บ

การรับรองคุณภาพจาก สมศ.  
3. จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยเพิ่มข้ึน  
4. ร้อยละของก าลงัแรงงานมีการศึกษาระดบั มธัยมศึกษาตอนตน้ข้ึนไป  
5. จ านวนผลงานวิจยัและนวตักรรมท่ีเผยแพร่ในวารสาร หรือน าไปใช้อ้างอิงใน

ระดบัชาติ หรือนานาชาติ หรือน าไปใชป้ระโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย ์ 
6. ร้อยละของผูส้ าเร็จการอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษาท่ีเข้าสู่ตลาดแรงงาน มี

สมรรถนะเป็นท่ีพึงพอใจของผูใ้ช ้และมีงานท าภายใน 1 ปี รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพิ่มข้ึน  
7. สัดส่วนผูเ้รียนมธัยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามญั  
8. สัดส่วนผูเ้รียนในสถานศึกษาของรัฐต่อเอกชน 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
เพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุวสิัยทศัน์ วตัถุประสงค ์และเป้าหมายการพฒันา ท่ีก าหนด

ไว ้กระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดยทุธศาสตร์การด าเนินงาน ดงัน้ี  
1. ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานผูเ้รียน  ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและ

สถานศึกษา  
2. ผลิตและพฒันาคุณภาพก าลังคนรองรับการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพการ

แข่งขนัของประเทศ  
3. ส่งเสริมการวจิยัและพฒันา ถ่ายทอดองคค์วามรู้ เทคโนโลยแีละนวตักรรม  
4. ขยายโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ  
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
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โดยเฉพาะยทุธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการวจิยัและพฒันา ถ่ายทอดองคค์วามรู้ เทคโนโลยี
และนวตักรรม  มีวตัถุประสงค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวตักรรม สนับสนุนการพฒันา
ประเทศ อย่างย ัง่ยืน โดยมีเป้าหมายหลักในการน าผลงานวิจยัและนวตักรรมมีคุณภาพ ได้รับการ
เผยแพร่ น าไปใชป้ระโยชน์ เพื่อการพฒันาสังคม ประเทศ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย ์ และมีตวัช้ีวดัเป็น
จ านวนผลงานวิจยัและนวตักรรมท่ีเผยแพร่ในวารสาร หรือน าไปใชอ้า้งอิงในระดบัชาติ หรือนานาชาติ 
หรือน าไปใชป้ระโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย ์ 39 

 2.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ปรับปรุงคร้ังที่ 2 (พ.ศ. 
2555-2559) 

วตัถุประสงค์ของแผน 
1.  พฒันาคนอยา่งรอบดา้นและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลกัของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
2.  สร้างสั งคมไทยให้ เ ป็นสั งคมคุณธรรม  ภู มิ ปัญญานวัตกรรม  และการ

เรียนรู้ ประชาคมอาเซียนประชาคมโลก 
แนวนโยบาย 
1.  สนบัสนุนการวิจยัและพฒันาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ นวตักรรม พฒันาระบบ

บริหารจดัการความรู้ และสร้างกลไกการน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
2.  พฒันาสภาพแวดล้อมของสังคมให้เป็นฐานในการพฒันาคน และสร้างสังคม

คุณธรรม ภูมิปัญญา นวตักรรม การเรียนรู้ 
3. พฒันาและน าเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ ในการพฒันาคุณภาพ เพิ่มโอกาสทาง

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ40 
 
 
 

                                                           
39ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ

ที ่11 พ.ศ. 2555 – 2559 (กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2555), 26. 
40 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนการศึกษาแห่งชาติ  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ปรับปรุงคร้ังที ่2 (พ.ศ. 2555-2559),  เขา้ถึงเม่ือ 15 กุมภาพนัธ์ 2557 ,  เขา้ถึงไดจ้าก http://www.sasithara. 
com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539511182&Ntype=85 
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3.  กฎหมายเกี่ยวข้องกบัการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา 
 กฎหมายท่ีกรมทรัพยสิ์นทางปัญญารักษาการหรืออยูใ่นความรับผดิชอบ  

1. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 252241 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสิทธิบตัร 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 253542 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 254243 มีกฎหมายล าดับรอง
ประกอบดว้ย  

1.1 กฎกระทรวง  
 1.1.1 กฎกระทรวงฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. 2522  
 1.1.2 กฎกระทรวงฉบบัท่ี 19 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบญัญติัสิทธิบตัรพ.ศ. 2522 
 1.1.3 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. 2522  
 1.1.4 กฎกระทรวงฉบบัท่ี 22 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบญัญติัสิทธิบตัรพ.ศ. 2522  
 1.1.5 กฎกระทรวงฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. 2522  
 1.1.6 กฎกระทรวงฉบบัท่ี 25 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. 2522  
 1.1.7 กฎกระทรวงฉบบัท่ี 26 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. 2522  
  1.1.8 กฎกระทรวงฉบบัท่ี 27 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. 2522  

1.1.9 กฎกระทรวงฉบบัท่ี 28 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. 2522  
1.1.10 กฎกระทรวงว่าด้วยอตัราค่าธรรมเนียมและการยกเวน้ค่าธรรมเนียมส าหรับ

สิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร พ.ศ. 2547  
1.1.11 กฎกระทรวงว่าดว้ยการขอรับความคุม้ครองการประดิษฐ์ตามสนธิสัญญาความ

ร่วมมือดา้นสิทธิบตัร พ.ศ. 2552  
 
 

                                                           
41 “พระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. 2522,” ราชกจิจานุเบกษา เล่มท่ี 96 , ตอนท่ี 35 (16 

มีนาคม 2522) 
42 “พระราชบญัญติัสิทธิบตัร (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 109 , ตอนท่ี 

34 (3 เมษายน 2535) 
43 “พระราชบญัญติัสิทธิบตัร (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2542,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 116 , ตอนท่ี 

22 ก (31 มีนาคม 2542) 
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1.2 ประกาศกระทรวงพาณชิย์  
1.2.1 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง การก าหนดผลิตภัณฑ์ท่ีจะใช้กับแบบ

ผลิตภณัฑท่ี์ขอรับสิทธิบตัร  
1.2.2 ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัท่ี 9/2552 เร่ือง แต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีตาม

พระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. 2522  
1.3 ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา  

1.3.1 ประกาศกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา เร่ือง ก าหนดแบบพิมพค์  าขอแกไ้ขเพิ่มเติม
ค าคดัคา้นค าโตแ้ยง้ ค าอุทธรณ์ เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอดงักล่าว และจ านวนส าเนา  

1.3.2 ประกาศกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา เร่ือง ก าหนดรายช่ือสถาบนัท่ีรับฝากจุลชีพ  
1.3.3 ประกาศกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา เร่ืองการนบัระยะเวลาตามพระราชบญัญติั

สิทธิบตัร พ.ศ. 2522  
1.3.4 ประกาศกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา เร่ือง ก าหนดแบบพิมพค์  าขอรับบ าเหน็จ

พิเศษ ค าขอคน้สิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร หรือเลิกขอ้ถือสิทธิบางขอ้ ค าขอรับใบแทนสิทธิบตัรหรือ
อนุสิทธิบตัร ใบแทนใบอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิตามสิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร  

1.3.5 ประกาศกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา เร่ือง ก าหนดแบบพิมพค์  าขอรับสิทธิบตัร 
ค าขอถือสิทธิวนัยื่นค าขอในต่างประเทศเป็นคร้ังแรก และเอกสารประกอบค าขอดงักล่าว และจ านวน
ส าเนา  

1.3.6 ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา  เร่ือง ก าหนดแบบพิมพ์ค  าขอบนัทึกค า
ยนิยอมใหบุ้คคลอ่ืนใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร ค าขออนุญาตใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรหรืออนุ
สิทธิบัตร ค าขอจดทะเบียนการอนุญาตใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  ค าขอให้ยกเลิก
ใบอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัรค าขอจดทะเบียนการโอนสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัรและค า
ขอจดทะเบียนการรับโอนสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัรโดยทางมรดกและหลกัฐานเก่ียวกบัการรับมรดก  

1.3.7 ประกาศกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา เร่ือง การขอใหห้น่วยงานอ่ืนตรวจสอบการ
ประดิษฐ ์ 

1.3.8 ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา  เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์การขอขยาย
ก าหนดเวลาส่งเอกสาร หลกัฐานเก่ียวกบัค าขอรับสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัร  

1.3.9 ประกาศกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา เร่ือง การแจง้ขอ้มูลตวัแทนรับมอบอ านาจ
ด าเนินคดีละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา พ.ศ. 2548  
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1.3.10 ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา  เร่ือง ก าหนดแบบพิมพ์ค  าขอเสนอ
ค่าตอบแทนและเง่ือนไขการใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัรโดยรัฐ  

1.3.11 ประกาศกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา เร่ือง การขอให้หน่วยงานอ่ืนตรวจสอบ
การประดิษฐ ์(ฉบบัท่ี 2)  

1.3.12 ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา  เ ร่ือง  การข้ึนทะเบียนเป็นตัวแทน
สิทธิบตัร พ.ศ. 2552  

1.3.13 ประกาศกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา เร่ือง หลกัสูตรการฝึกอบรมความรู้วีธี
ปฏิบติัเก่ียวกบัการขอรับสิทธิบตัรและการขอรับความคุม้ครองการประดิษฐ์ตามสนธิสัญญาความ
ร่วมมือดา้นสิทธิบตัร (Patent Cooperation Treaty หรือ PCT) พ.ศ. 2552  

1.3.14 ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบ
ความรู้เพื่อข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นตวัแทนสิทธิบตัร พ.ศ. 2552  

1.3.15 ประกาศกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา เร่ือง ก าหนดค่ายื่นค าขอระหวา่งประเทศ 
ค่าตรวจคน้ระหวา่งประเทศค่าด าเนินการเพื่อจดัส่งค าขอระหวา่งประเทศ และค่าช าระเงินล่าชา้  

1.3.16 ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา  เร่ือง ก าหนดรายช่ือองค์กรตรวจค้น
ระหวา่งประเทศและองคก์รตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหวา่งประเทศ  

1.3.17 ประกาศกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา เร่ือง ก าหนดแบบพิมพ์ ค าขอรับความ
คุม้ครองการประดิษฐ์ในประเทศไทยค าร้องเพื่อขอฟ้ืนสิทธิให้ค  าขอระหว่างประเทศยงัคงมีผลใน
ประเทศไทยค าร้องขอใหท้บทวนผลการพิจารณาค าขอระหวา่งประเทศค าร้องขอใหด้ าเนินการกบัค าขอ
ระหวา่งประเทศก่อนครบก าหนด 30 เดือน  

1.3.18 ประกาศกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบอ านาจ 
แบบพิมพค์  าขอระหวา่งประเทศและค าขอถอนค าขอระหวา่งประเทศ  

1.4 ประกาศคณะกรรมการสิทธิบัตร  
1.4.1 ประกาศคณะกรรมการสิทธิบตัร เร่ือง ก าหนดรายช่ือหน่วยงานท่ีไดรั้บการ

ยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส าหรับการขอรับสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร  
1.4.2 ประกาศคณะกรรมการสิทธิบตัร เร่ือง ก าหนดรายช่ือหน่วยงานท่ีไดรั้บการ

ยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส าหรับการขอรับสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1)  
1.4.3 ประกาศคณะกรรมการสิทธิบตัร เร่ือง ก าหนดรายช่ือหน่วยงานท่ีไดรั้บการ

ยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส าหรับการขอรับสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  
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1.4.4 ประกาศคณะกรรมการสิทธิบตัร เร่ือง ก าหนดรายช่ือหน่วยงานท่ีไดรั้บการ
ยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ส าหรับการขอรับสิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3)  

1.4.5 ประกาศคณะกรรมการสิทธิบตัร เร่ือง ก าหนดรายช่ือหน่วยงานท่ีไดรั้บการ
ยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ส าหรับการขอรับสิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 44)  

1.5 ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการระงับการด าเนินการทางทะเบียน

สิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัรไวช้ัว่คราว  
1.6 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิบัตร  

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิบตัรว่าดว้ยการน าพยานหลกัฐานมาแสดงหรือแถลง
เพิ่มเติม  

1.7 ค าส่ังกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
1.7.1 ค าสั่งกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา ท่ี 33/2548 เร่ือง มอบหมายให้ปฏิบติังานตาม

กฎหมายสิทธิบตัรแทนอธิบดี  
1.7.2 ค าสั่งกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ี 138/2552 เร่ือง ให้ขา้ราชการปฏิบติัหน้าท่ี

ราชการในฐานะพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 พระราชบญัญติัเคร่ืองหมาย
การคา้ พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2543 และ
พระราชบญัญติัการผลิตผลิตภณัฑซี์ดี พ.ศ. 2548  

1.7.3 ค าสั่งกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา ท่ี 286/2552 เร่ือง มอบหมายให้รองอธิบดีท่ี
รับผิดชอบการปฏิบติัราชการของส านกัสิทธิบตัรมีอ านาจลงนามสั่งรับจดทะเบียนในแบบสิทธิบตัร
และอนุสิทธิบตัรแทนอธิบดี  
 2. พระราชบัญญตัิลขิสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 44 

2.1 กฎกระทรวง  
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537  

 
 

                                                           
44 “พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537,” ราชกจิจานุเบกษา เล่มท่ี 111, ตอนท่ี 59 ก (21 

ธนัวาคม 2537) 
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2.2 ประกาศกระทรวงพาณชิย์  
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง การก าหนดรายช่ือประเทศภาคีแห่งอนุสัญญาว่า

ดว้ยการคุม้ครองลิขสิทธ์ิหรืออนุสัญญาวา่ดว้ยการคุม้ครองสิทธิของนกัแสดง  
2.3 ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา  

2.3.1 ประกาศกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2538) เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละ
วธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการขอใชลิ้ขสิทธ์ิในพฤติการณ์พิเศษ  

2.3.2 ประกาศกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2538) เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละ
วิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการขอให้อธิบดีก าหนดค่าตอบแทนในกรณีท่ีมีการน าส่ิงบนัทึกเสียงการแสดงออก
แพร่เสียงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

2.3.3 ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา  เร่ือง การแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิและขอรับ
บริการขอ้มูลลิขสิทธ์ิ  

2.3.4 ประกาศกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา เร่ือง การแจง้ขอ้มูลตวัแทนรับมอบอ านาจ
ด าเนินคดีละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา พ.ศ. 2548  

2.4 ประกาศคณะกรรมการลขิสิทธ์ิ  
ประกาศคณะกรรมการลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2545 เร่ือง ระบบการบริหารลิขสิทธ์ิและสิทธิ

ของนกัแสดง  
2.5 ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา  

2.5.1 ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา  ว่าด้วยวิธีปฏิบติัและพิจารณาค าขอใช้
ลิขสิทธ์ิในพฤติการณ์พิเศษ พ.ศ. 2538  

2.5.2 ระเบียบกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการ
พิจารณาค าขอใหอ้ธิบดีก าหนดค่าตอบแทนในการน าส่ิงบนัทึกเสียงแสดงออกแพร่เสียงหรือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน  

2.5.3 ระเบียบกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา ว่าด้วยการรับแจง้ขอ้มูลลิขสิทธ์ิและการ
ใหบ้ริการขอ้มูลลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2547  

2.5.4 ระเบียบกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา เร่ือง แกไ้ขปรับปรุงระเบียบกรมทรัพยสิ์น
ทางปัญญาวา่ดว้ยการรับแจง้ขอ้มูลลิขสิทธ์ิและการใหบ้ริการขอ้มูลลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2547  

2.5.5 ระเบียบกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา วา่ดว้ยการแจง้ขอ้มูลตวัแทนรับมอบอ านาจ
ด าเนินคดีละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา พ.ศ. 2548  
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4.  แนวทางการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 
 4.1 แนวทางการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 

การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ พบว่า
สหรัฐอเมริกาประเทศท่ีเป็นผูน้ าดา้นการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาและไดส่้งเสริมการด าเนินงานใน
เร่ืองดงักล่าวมาอยา่งยาวนาน ความส าเร็จของนโยบายการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีส่งผลต่อความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะช่วงทศวรรษ 1980 หลงัการประกาศกฎหมาย Bayh-Dole Act ในปี 
พ.ศ. 2523 ไดส้ร้างความต่ืนตวัให้นานาประเทศหนัมาให้ความส าคญักบันโยบายส่งเสริมทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาและการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนัของประเทศ โดยมีสหราชอาณาจกัร (องักฤษ) เป็น
ประเทศแรกๆ ท่ีด าเนินนโยบายตามแนวทางดงักล่าว หลงัจากนั้นประเทศแถบเอเชียโดยเฉพาะประเทศ
ญ่ีปุ่นได้น ารูปแบบการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐอเมริกามาใช้เพื่อเร่งรัดการพัฒนา
ประเทศโดยใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาเป็นพลงัขบัเคล่ือนจนกระทัง่กา้วเขา้มาอยูร่ะดบัแนวหนา้ของโลก   
ดังจะเห็นจากการประกาศกฎหมายพิเศษเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ภาคอุตสาหกรรม (Industrial 
Revitalization Special) ซ่ึงรู้จกักนัในนาม “Jaoancese Bayh-Dole Act” เม่ือปี พ.ศ. 2542 นอกจากน้ี ผล
การศึกษาขององค์กรระหว่างประเทศท่ีเก่ียวกบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศต่างๆ ยงั
เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้เกิดความต่ืนตวัในระดบักวา้ง อาทิ ประเทศออสเตรเลียไดป้ระกาศนโยบาย
และยุทธศาสตร์การพฒันาความรู้และนวตักรรม และการสร้างอนาคตของชาติด้วยวิทยาศาสตร์และ
นวตักรรม ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1990 เป็นตน้มา เม่ือกา้วเขา้สู่ศวรรษ 2000 ซ่ึงเป็นยคุเศรษฐกิจฐานความรู้ 
บรรดานานาประเทศซ่ึงรวมถึงประเทศญ่ีปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และสิงคโปร์ ไดป้ระกาศวิสัยทศัน์ใน
การกา้วสู่ความเป็นผูน้ าดา้นเศรษฐกิจโดยอาศยัฐานความรู้โดยเฉพาะดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวตักรรม ส่งผลใหขี้ดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศเหล่าน้ีไดรั้บการพฒันาข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
สหรัฐอเมริกาซ่ึงเคยเป็นผูน้ าโลกดา้นเศรษฐกิจบนฐานการแข่งขนัและนวตักรรมดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยการประกาศยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของอเมริกนั (American 
Competitiveness Inotiative – ACI) เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2549 เพื่อน าปะเทศก้าวสู่ยุคใหม่แห่ง
นวตักรรมอเมริกนั (A new generation of American Innovation) การส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
สหรัฐอเมริกามีการตรากฏหมาย Stevenson-Wydler Technology Innovation Act 1980 ซ่ึงเป็นกฏหมาย
เก่ียวกบัสถาบนัวิจยัของรัฐกบั Bayh-Dole University and Small Business Patent Procedures Act 1980 
หรือเ รียกสั้ นๆว่า  Bayh-Dole Act ซ่ึ งอนุญาติให้สถาบันการศึกษาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่
ภาคอุตสาหกรรมได้โดยตรงและส่งเสริมให้จัดตั้ งส านักงานอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี 
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(Technology Licensing Office-TLO) ในมหาวิทยาลยัเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทรัพยสิ์น
ทางปัญญาอย่างเป็นระบบ45 ประเทศท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นกรณีศึกษา ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา สหราช
อาณาจกัร (องักฤษ) ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และสิงคโปร์ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

4.1.1. การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา                   
มีระบบทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ียาวนานกา้วหนา้และเป็นระบบท่ีมีอิทธิพลต่อระบบทรัพยสิ์นทางปัญญา
ของโลกโดยเฉพาะระบบสิทธิบตัร ทรัพยสิ์นทางปัญญาได้รับการรับรองและคุม้ครองตามนัยแห่ง
มาตรา 8 รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา การสนบัสนุนของภาครัฐท่ีเก่ียวกบัการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
สถาบนัการศึกษาไปสู่ภาคอุตสาหกรรม และไดมี้การปฏิรูประบบสิทธิบตัรคร้ังส าคญัใน พ.ศ.2523 เม่ือ
มีการตรากฏหมายตรากฏหมาย Stevenson-Wydler Technology Innovation Act 1980 ซ่ึงเป็นกฏหมาย
เก่ียวกบัสถาบนัวิจยัของรัฐกบั Bayh-Dole University and Small Business Patent Procedures Act 1980 
หรือเ รียกสั้ นๆว่า  Bayh-Dole Act ซ่ึ งอนุญาติให้สถาบันการศึกษาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่
ภาคอุตสาหกรรมได้โดยตรงและส่งเสริมให้จัดตั้ งส านักงานอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี 
(Technology Licensing Office-TLO) ในมหาวิทยาลยัเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทรัพยสิ์น
ทางปัญญาอย่างเป็นระบบ นโยบายการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษาของ
สหรัฐอเมริกา การส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัการศึกษาระยะแรกมุ่งไปท่ีการให้ความ
คุม้ครอง ลิขสิทธ์ิในผลงานวิชาการและงานวิจยัเป็นส าคญั และการใชป้ระโยชน์เพื่อการศึกษาคน้ควา้
มากกวา่ เชิงพาณิชยแ์ลว้ ผลงานนั้นจะมีศกัยภาพเชิงพาณิชย ์การเผยแพร่ผลงานวิจยัจึงจ ากดั อยูเ่ฉพาะ
การตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารและการ ประชุมทางวิชาการต่อมาคณาจารยม์หาวิทยาลยั ท่ีมีช่ือเสียงท่ี
ไดรั้บทุนวจิยัจากแหล่งทุนภายนอก จ านวนมาก เช่น มหาวทิยาลยัแห่งแคลิฟอร์เนีย แห่งเบอร์กเล่ยม์หา
วิทยาลยัชิคาโก มหาวิทยาลยั ฮาวาร์ด มหาวิทยาลยัวิสคอนซิน สถาบนัเทค โนโลีแห่งแมสซาจูเซทท์ 
และมหาวิทยาลยั สแตนฟอร์ด เรียกร้องให้มีการก าหนดนโยบาย เก่ียวกบัการแบ่งผลประโยชน์หรือ
รายได้ท่ีเกิด จากสิทธิบัตรและการอนุญาตให้ใช้สิทธิจากผลงาน หลังการประชุมท่ีมหาวิทยาลัย
วสิคอนซิน ใน พ.ศ. 2467 ท่ีประชุมเห็นวา่มหาวิทยาลยัควรมีการก าหนดนโยบายหรือแผนการท่ีชดัเจน
เก่ียวกบัการ ใชน้วตักรรมท่ีจดทะเบียนสิทธิบตัรไดท่ี้คณาจารย ์สร้างสรรคข้ึ์น โดยใหน้โยบาย/แผนการ
ดงักล่าวมี วตัถุประสงคเ์พื่อให้การคุม้ครองบุคคลท่ีมีผลงาน จดสิทธิบตัรให้มีการใชป้ระโยชน์จากงาน

                                                           
45 ชนิตา รักษพ์ลเมือง และคณะ, คู่มือการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา

(กรุงเทพฯ: บริษทั พริกหวานกราฟฟิค จ ากดั, 2550) 
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สิทธิบตัร อยา่งเหมาะสม นโยบายวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิมาตั้งแต่ พ.ศ. 2518 และ แกไ้ขปรับปรุงเร่ือยมาภายใต้
หลักการใช้อย่างเป็นธรรมหรือ “fair use” ในส่วนสิทธิบตัร มี นโยบายให้บุคลากรท่ีได้รับทุนวิจยั
รายงานการ คน้พบนวตักรรมท่ีมีศกัยภาพท่ีจะจดสิทธิบตัรมา ตั้งแต่ พ.ศ. 2469 แต่ไม่มีมาตรการบงัคบั
จน กระทัง่ พ.ศ. 2506 จึงมีการก าหนดให้บุคลากรและนกั วิจยัทุกคนท่ีไดรั้บเงินทุนหรือใชส่ิ้งอ านวย
ความ สะดวกมอบผลงานให้แก่มหาวิทยาลยัต่อมา พ.ศ. 2522 ไดต้ั้งส านกัสิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ 
และลิขสิทธ์ิ เพื่อช่วยเหลือบุคลากรท่ีท าวิจยัตาม ระเบียบของแหล่งทุนภายนอกโดยเฉพาะทุนรัฐบาล 
เม่ือ พ.ศ. 2534 มีภารกิจหลกั ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่เอกชนโดย การอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็น
หลัก มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนียให้ความส าคัญกับภารกิจดังกล่าว โดยเน้นการสร้างภาคีวิชาการ 
(intellectual partnership) ระหวา่งมหาวิทยาลยักบัภาค อุตสาหกรรมซ่ึงไดด้ าเนินการทั้งในดา้นการวจิยั 
การเรียนการสอน และการบริการสังคมโดยเฉพาะ  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด (Stanford University, 1994) ก าหนดวิสัยทศัน์เป็น “มหาวิทยาลยัวิจยัชั้นน า” 
โดยการวา่จา้งคณาจารย ์ท่ีมีช่ือเสียง เสาะหานกัศึกษาท่ีมีความสามารถสูง และเสริมสร้างความสัมพนัธ์
ท่ีดีกบัหน่วยงานภาค รัฐและภาคอุตสาหกรรม46   

4.1.2. การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของประเทศอังกฤษ  การ
ส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาของประเทศองักฤษมีการปฏิรูประบบสิทธิบตัรช่วงปี พ.ศ. 2394 เพื่อแกไ้ข
ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ โดยจดัตั้งส านกังานทรัพยสิ์นทางปัญญาแห่งสหราชอาณาจกัร (The 
UK Intellectual Property Office- UKIPO) เพื่อปรับยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา มีแนวทางในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัอุดมศึกษาโดย 1) การสร้างความ
ตระหนักและความรู้เก่ียวกับทรัพยสิ์นทางปัญญา 2)การพฒันานโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริม
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 3) การบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัการศึกษาโดยมีการจดัตั้ ง
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบทรัพยสิ์นทางปัญญาในมหาวทิยาลยั 4) การส่งเสริมการสร้างสรรคน์วตักรรม47 

                                                           
46 ชนิตา รักษพ์ลเมือง และคณะ, การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของ 

สหรัฐอเมริกา (กรุงเทพฯ : บริษทั พริกหวานกราฟฟิค จ ากดั, 2550) 
47 ชนิตา รักษพ์ลเมือง และคณะ, การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของ 

สหราชอาณาจักร (องักฤษ) (กรุงเทพฯ : บริษทั พริกหวานกราฟฟิค จ ากดั, 2550) 
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4.1.3.  การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย 
การส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาของประเทศออสเตรเลียมีการประกาศยุทธศาสตร์ชาติท่ีส าคญั คือ 
ยุทธศาสตร์ Investing for Growth พ.ศ. 2540 ยุทธศาสตร์Knowledge and Innovation พ.ศ. 2542 และ 
ยุทธศาสตร์ Backing Australia’s Ability: Building Our Future through Science and Innovation พ.ศ. 
2544  โดยมีแนวทางการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา  หน่วยงานหลกัท่ีท าหนา้ท่ีดูแลงานดา้นทรัพยสิ์น
ทางปัญญาของประเทศออสเตรเลีย คือ IP Australia มีแนวทางในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาใน
สถาบนัอุดมศึกษาโดยการจดักลุ่มมหาวิทยาลยัเป็น 4 กลุ่มหลกั คือ มหาวิทยาลยั “กลุ่ม8” (Group of 8-
Go8) เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งออสเตรเลีย (Australian Technology Network-ATN) 
มหาวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมแห่งออสเตรเลีย  ( Innovative Research University Australian – IRU 
Australian) และมหาวิทยาลยัรุ่นใหม่ (New Generation Universities - NGU) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
สร้างความไดเ้ปรียบทางการตลาด สร้างประโยชน์สูงสุดจากความร่วมมือ และเพิ่มอ านาจการต่อรอง48 

4.1.4. การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น การ
ส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาของประเทศญ่ีปุ่นมีการตรากฏหมายพื้นฐานว่าดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญา 
(Basic Law on Intellectual Property) ส่งผลให้มีการจดัตั้งส านกังานใหญ่ดา้นยุทธศาสตร์ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา (Intellectual Property Strategy Headquarters) ก าหนดให้รัฐบาลมีหน้าท่ีส่งเสริมการศึกษาและ
การเรียนรู้เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาต่อสาธารณชน รวมทั้งให้มหาวิทยาลัยมีพนัธกิจด้านการ
สร้างสรรค์ การคุม้ครอง และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญา หน่วยงานหลกัดา้นทรัพยสิ์น
ทางปัญญา คือ ส านักงานสิทธิบตัรแห่งญ่ีปุ่น (Japan Patent Office- JPO) มีแนวทางในการส่งเสริม
ทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบนัอุดมศึกษาโดยการปฏิรูปการอุดมศึกษาโดยการออกกฏหมายปรับ
สถานะมหาวทิยาลยัแห่งชาติเป็นมหาวิทยาลยับรรษทั ใน พ.ศ.2547 โดยการยบุรวมวิทยาลยัเทคโนโลยี
ซ่ึงมีขนาดเล็กทั้ง 55 แห่งเป็นสถาบนัวิทยาลยัเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมทั้งให้การสนบัสนุนการตั้ง
ส านกังานใหญ่/ศูนยท์รัพยสิ์นทางปัญญาในมหาวิทยาลยั ส านกังานอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี 
และหน่วยบ่มเพาะวสิาหกิจ49 

                                                           

48 ชนิตา รักษพ์ลเมือง และคณะ, การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของ 
ออสเตรเลยี (กรุงเทพฯ : บริษทั พริกหวานกราฟฟิค จ ากดั, 2550) 

49 ชนิตา รักษพ์ลเมือง และคณะ, การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของ 
ญีปุ่่น (กรุงเทพฯ : บริษทั พริกหวานกราฟฟิค จ ากดั, 2550) 
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4.1.5. การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี การ
ส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมีการตรากฏหมายคุม้ครองลิขสิทธ์ิและ
สิทธิบตัร รวมทั้งมีกฏหมายส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีส าคญั คือ กฏหมายเพื่อส่งเสริมและ
ยกระดบัความร่วมมือด้านการศึกษาและอุตสาหกรรม (Law for Industrial Education Promotion and 
Collaboration Boost 2003) และกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology 
Transfer Promotion Law 2000) ส่วนหน่วยงานหลกัดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา  คือ ส านกังานทรัพยสิ์น
ทางปัญญาเกาหลี (The Korean Intellectual Property Office- KIPO) มีแนวทางในการส่งเสริมทรัพยสิ์น
ทางปัญญาในสถาบนัอุดมศึกษาโดยการด าเนินยุทธศาสตร์ BK21 โดยคดัเลือกมหาวิทยาลยัจากผลงาน
ดา้นการวิจยัและจ านวนสิทธิบตัรท่ีจดทะเบียนมาพฒันาเป็น “มหาวิทยาลยัชั้นน าระดบัโลก” ส่วนการ
ด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ “Connect Korea” ซ่ึงเร่ิมต้นเม่ือ พ.ศ. 2549 ได้ให้การสนับสนุน
ส านกังานอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีของมหาวิทยาลยัชั้นน า 18 แห่ง และสถาบนัวิจยัชั้นน า 10 
แห่งท่ีผา่นการคดัเลือกมาเป็นศูนยถ่์ายทอดและน าไปใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชยใ์นภูมิภาคท่ีสถาบนันั้น
ตั้ งอยู่ นอกจากน้ี รัฐบาลยงัได้ริเร่ิมโครงการพฒันามหาวิทยาลัยเพื่อนวตักรรมระดับภูมิภาคเพื่อ
เสริมสร้างมหาวิทยาลยัในภูมิภาคนอกเขตกรุงโซลให้มีศกัยภาพในดา้นการส่งเสริมนวตักรรมและการ
พฒันามนุษย์50 

4.1.6. การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของประเทศสิงคโปร์  การ
ส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาของประเทศสิงคโปร์โดยไดป้ระกาศวิสัยทศัน์ในการพฒันาประเทศให้
เป็นศูนยก์ลางทรัพยสิ์นทางปัญญาระดบัโลก (Global IP Hub) ในการประชุมวา่ดว้ยขอ้มูลสิทธิบตัรแห่ง
ยุโรป- เอเซีย (Europe-Asia Patent Information Conference) ส่วนหน่วยงานหลักด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา  คือ ส านกังานทรัพยสิ์นทางปัญญาสิงค์โปร์ (Intellectual Property Office of Singapore- IPOS) 
นอกจากน้ียงัเป็นท่ีตั้งของส านกังานภูมิภาคเอเซียแห่งแรกขององค์การทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (The 
World Intellectual Property Organization- WIPO) ซ่ึงเป็นการด าเนินงานตามวสิัยทศัน์ “Global IP Hub” 
มีแนวทางในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัอุดมศึกษาโดยการด าเนินสร้าง “มหาวิทยาลยั
ผูป้ระกอบการ” (Entrepreneurial University) เพื่อด าเนินการตามนโยบายของการพฒันาประเทศด้วย

                                                           
50 ชนิตา รักษพ์ลเมือง และคณะ, การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของ 

สาธารณรัฐเกาหล ี(กรุงเทพฯ : บริษทั พริกหวานกราฟฟิค จ ากดั, 2550) 
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เศรษฐกิจฐานนวตักรรม ซ่ึงเน้นทุนทางปัญญา (intellectual capital) และการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
ใหก้บัทุนทางปัญญา51 
 4.2 แนวทางการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย                
มีรายละเอียดดงัน้ี 

4.2.1 การก าหนดวสัิยทศัน์เกีย่วกบัทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันการศึกษา 
การด าเนินงานดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาจะประสบความส าเร็จข้ึนอยูก่บัวิสัยทศัน์

ของสถาบนัการศึกษาแต่ละแห่ง ซ่ึงไม่มีจ  าเป็นตอ้งเหมือนกนัข้ึนกบับริบทและความพร้อมของแต่
สถาบนัในการก าหนดวสิัยทศัน์การส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา 

4.2.2 การก าหนดนโยบายเกีย่วกบัทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันการศึกษา 
นโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีชัดเจนมีความส าคญัอย่างยิ่งโดยเฉพาะ

ทรัพย์สินท่ีสร้างสรรค์จากงานท่ีได้รับทุนจากรัฐหรือสถาบนัการศึกษา  นโยบายจะต้องค านึงถึง
วิสัยทศัน์ของสถาบนัการศึกษาและผูมี้ส่วนได้เสีย (stakeholders) ในสถาบนัการศึกษา ได้แก่  คณะ  
สถาบนัวจิยั คณาจารย ์ นกัวจิยั  นกัศึกษา  เป็นตน้ 

ปัจจุบนัองค์การต่างประเทศและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศมีความพยายาม
ก าหนดหลกัการและนโยบายกลาง  เช่น หลกัการแห่งชาติวา่ดว้ยการบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา
ส าหรับงานวิจัย ท่ีได้รับทุนจากรัฐ (National  Principles   of IP Management  for Publicly Funded  
Research) ของประเทศออสเตเลีย52  ขอ้เสนอแนวทางการพฒันานโยบายทรัพยสิ์นทางปัญญาส าหรับ
มหาวิทยาลยัและสถาบนัวิจยัและพฒันา (Guidelines on Developing Intellectual Property  Policy for  
Universities  and  R&D Organizations) ขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO)53  

                                                           
51 ชนิตา รักษพ์ลเมือง และคณะ, การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของ 

สิงคโปร์ (กรุงเทพฯ : บริษทั พริกหวานกราฟฟิค จ ากดั, 2550) 
52 Australian Government, National Principles of Intellectual Property Management 

for Publicly Funded Research, accessed February 24, 2016, available from http://www.arc.gov.au/ 
national-principles-intellectual-property-management-publicly-funded-research 

53 World Intellectual Property Organization, Guidelines on Developing Intellectual 
Property Policy for Universities and R&D Organizations, accessed February 24, 2016, available 
from  http://www.wipo.int/uipc/en/guidelines/pdf/ip_policy.pdf 
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 4.3 การก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา 
  4.3.1 การก าหนดกลยุทธ์เพือ่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา 

4.3.1.1 การสร้างความตระหนกัในทรัพยสิ์นทางปัญญา เช่น การจดัให้มีรายวิชา
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือการฝึกอบเร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญา 

4.3.1.2 การสร้างเครือข่ายการวจิยั 
4.3.1.3 การก าหนดแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรคค์วามรู้ 
4.3.1.4 การจดัตั้งหน่วยงานเพื่อสนบัสนุนการสร้างสรรคค์วามรู้ 
4.3.1.5 การตั้งผูน้  าดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา (IP Leaders) และผูป้ระสานงานดา้น

ทรัพยสิ์นทางปัญญา (IP coordinators) ในระดบัคณะ / หน่วยงาน 
4.3.2 การก าหนดกลยุทธ์เพือ่ส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

4.3.2.1 การเตรียมการเพื่อจดทะเบียนสิทธิบตัร 
4.3.2.2 การคดักรองทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีสามารถจดทะเบียนได ้
4.3.2.3 การตรวจสอบทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีสามารถจดทะเบียนกบัหน่วยงาน

คุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา 
4.3.2.4 การจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา 
4.3.2.5 การคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญากบัการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การ

4.3.3 ก าหนดกลยุทธ์เพือ่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญา 
 4.3.3.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยใีหก้บัภาคอุตสาหกรรม (Technology Transfer) 

4.3.3.2 การน างานวจิยัจากภาคการศึกษาไปจดัตั้งวสิาหกิจ (Spin – off) 
4.3.3.3 การส่งเสริมการร่วมทุน (Venture Capital) ระหว่างภาคอุตสาหกรรมกบั

ภาคการศึกษา 
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 4.4 การก าหนดหน่วยงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
4.4.1 การตั้งหน่วยงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

สถาบันการศึกษาสามารถด าเนินภารกิจด้านการสร้างความตระหนัก การ
สร้างสรรค์ การคุ้มครอง  การน าทรัพย์สินทางปัญญา ไปใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบ  เช่น 
มหาวิทยาลยัอาจมอบหมายให้ฝ่ายวิจยัและบณัฑิตวิทยาลยัเป็นผูดู้แลงานดา้นการสร้างสรรค ์งานวิจยั
และส่ิงประดิษฐ์  โดยควรมีการร่วมปรึกษาหารือกบัหน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม  ซ่ึงจะเป็น
ผูน้ าผลงานวิจยัและส่ิงประดิษฐ์ไปใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชยอ์าจมีการมอบหมายหน่วยงานภายใน  หรือ
จดัตั้งหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาไปใชห้น่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีบริหารจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาโดยเฉพาะ เช่น  ส านกังานอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยี (TLO) หน่วยบ่มเพาะ
วสิาหกิจของมหาวทิยาลยั (UBI) 

หน่วยงานท่ีจดัตั้งข้ึนมีหลายรูปแบบ  โดยอาจเป็น (1)  ส านกังานหรือหน่วยงาน
ภายในของมหาวิทยาลยัในของมหาวิทยาลยั (2)  หน่วยงานภายนอก  ทั้งท่ีเป็นหน่วยงานไม่แสวงหา
รายได้   เ ช่น   The  University  Companies  Association (UNICO)  ในประเทศสหราชอาณาจักร           
ส่วนประเทศญ่ีปุ่นมหาวทิยาลยัแห่งชาติ  มกัตั้งหน่วยงานประเภทน้ีเป็น stock companies โดยคณาจารย์
และนักวิจัยเป็นผูถื้อหุ้น (3)  การท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัยภายนอก (4) 
มหาวทิยาลยัท าสัญญาจา้งหน่วยงานภายนอกใหด้ าเนินเป็นโครงการๆ ไป 

จากการประมวลกรณีศึกษาของประเทศต่าง ๆ มีขอ้สังเกตเก่ียวกบัการตั้งหน่วย
บริการจากทรัพยสิ์นทางปัญญาของสถาบนัการศึกษา  ดงัน้ี 

1. สถาบันการศึกษาเป็นผูล้งทุนตั้ ง (TLO, TTO, TMO หรือ UBI หรือเป็นการ
ลงทุนร่วมกนั (joint venture) ระหวา่งสถาบนัการศึกษากบัภาคเอกชน 

2. สถาบนัการศึกษาแต่ละแห่งไม่ตั้ง TLO, TTO, TMo หรือ UBI ของตนเอง แต่ใช้
หน่วยงานดงักล่าวของสถาบนัการศึกษาหน่ึงท่ีใหบ้ริการอยูแ่ลว้ร่วมกนั 

3. สถาบนัการศึกษาแต่ละแห่งไม่ตั้ง TLO, TTO, TMO หรือ UBI ของตนเอง แต่ใช้
บริการหน่วยบริหารจดัการทรัพยสินทางปัญญาของหน่วยงานรัฐหรือภูมิภาค  

4.4.2 ภารกจิของหน่วยงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา 
4.4.2.1 จ าแนก / คดักรองนวตักรรมท่ีมีศกัยภาพเชิงพาณิชย ์
4.4.2.2 ประเมินส่ิงประดิษฐืท่ีไดรั้บการเปิดเผย 
4.4.2.3 ด าเนินการคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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4.4.2.4 ถ่ายทอดนวตักรรมของมหาวทิยาลยัไปสู่ภาคอุตสาหกรรม 
4.4.2.5 เจรจาตกลงกบัผูข้ออนุญาตใชสิ้ทธิในเทคโนโลย ี
4.4.2.6 พิจารณาตั้งวสิาหกิจใหม่จากการวจิยั 
4.4.2.7 จดัสรรผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญา 

4.4.3 ปัจจัยเง่ือนไขในการด าเนินงานของหน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
ความส าเร็จในการตั้ งหน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาข้ึนกับปัจจัย

เง่ือนไขหลายประการ  รายงานการวจิยัในมหาวทิยาลยัหลายฉบบัไดส้รุปปัจจยัส าคญัท่ีเก่ียวขอ้  เช่น 
4.4.3.1 ปริมาณและคุณภาพของงานวิจยัท่ีมีศักยภาพในการต่อยอดเชิงพาณิชย์

ของมหาวทิยาลยั 
4.4.3.2 อายแุละความมีช่ือเสียงของมหาวทิยาลยั 
4.4.3.3 นโยบายและขั้นตอนของมหาวทิยาลยัเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 
4.4.3.4 โครงสร้างของหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 
4.4.3.5 บุคลากรของหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 
4.4.3.6 การจัดสรรทรัพยากรและส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อกระตุ้นการ

สร้างสรรค ์ การคุม้ครองและการน าทรัพยสิ์นทางปัญญาไปใชป้ระโยชน์ 
4.4.3.7 การสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย ์ นกัวิจยั และนกัศึกษา เพื่อส่งเสริมการ

สร้างสรรค ์ การคุม้ครอง  และการน าทรัพยสิ์นทางปัญญาไปใชป้ระโยชน์ 
4.4.3.8 วฒันธรรมวจิยัและการเป็นผูป้ระกอบการของมหาวทิยาลยั 

 
4.5 การจัดสรรประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญา 

การจัดสรรประโยชน์โดยก าหนดสัดส่วนแบบคงที่ มีสถาบนัการศึกษาในประเทศไทย
หลายสถาบนัท่ีมีการจดัสรรประโยชน์โดยก าหนดสัดส่วนแบบคงท่ี อาทิเช่น 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จดัสรรผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญาจากทรัพยสิ์น
ทางปัญญาตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัว่าดว้ยการจดทะเบียนสิทธิบตัรการประดิษฐ์และการ
จดัสรรผลประโยชน์อนัเกิดจากการประดิษฐ์  พ.ศ. 2547  ซ่ึงก าหนดว่ามหาวิทยาลยัการจดทะเบียน
สิทธิบตัรการประดิษฐ์ พ.ศ. 2547 ซ่ึงก าหนดว่ามหาวิทยาลัยจะจัดสรรประโยชน์อันเกิดจากการ
ประดิษฐ์ภายหลงัหักค่าใช้จ่ายให้กับผูป้ระดิษฐ์  ภาควิชาและ / หรือ คณะตน้สังกดัของผูป้ระดิษฐ์  
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ภาควิชาและ หรือ คณะต้นสังกัดของผูป้ระดิษฐ์ และมหาวิทยาลัย ในสัดส่วนร้อยละ 50 : 25 : 25 
ตามล าดบั 

มหาวิทยาลัยมหิดล  ประกาศเร่ือง หลกัเกณฑ์และอตัราการจดัสรรผลประโยชน์ ใน
งานสิทธิบตัร พ.ศ.  2544 ก าหนดวา่ในกรณีท่ีมหาวิทยาลยัเป็นผูด้  าเนินการขอรับสิทธิบตัร ให้จดัสรร
ผลประโยชน์จากรายได้สิทธิหลงัหักค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขอรับสิทธบตัรและค่าใช้จ่ายของ
เจา้ของทุน (ถา้มี) รวมถึงการแบ่งส่วนแบ่งของเจา้ของทุนในการจดัสรรผลประโยชน์ ระห่างกนัในกรณี
สิทธิบตัรร่วม  ดงัน้ี ผูป้ระดิษฐ์  มหาวิทยาลยั  คณะตน้สังกดัของผูป้ระดิษฐ์  ภาควิชาคตน้สังกดัของผู ้
ประดิษฐ์ ในสัดส่วนร้อยละ 50 : 30 : 10: 10 ตามล าดบั เวน้แต่คณะใดไม่มีแบ่งส่วนเป็นภาควิชา ให้
จดัสรรส่วนน้ีใหค้ณะตน้สังกดัของผูป้ระดิษฐ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีการประกาศระเบียบการบริหารจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาและสิทธิประโยชน์ทั้งจากงานวิจยัและจากงานวิทยานิพนธ์  โดยมีสาระท่ีแตกต่างกัน  คือ 
ระ เ บียบว่าด้วยการบ ริหารจัดการท รัพย์สินทาง ปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิ จัย 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ.  2545  ก าหนดให้จดัสรรผลประโยชน์อนัเกิดจากทรัพยสิ์นทางปัญญา
แก่หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการหรือหน่วยงานท่ีเป็นสถานท่ีท าการวิจยัในทรัพยสิ์นทางปัญญา  
ส่วนผลประโยชน์ท่ีเป็นค่าธรรมเนียมให้จดัสรรแก่ผูป้ระดิษฐ ์ : หน่วยงานของมหาวทิยาลยั ในสัดส่วน
ร้อยละ  50 : 50  ส่วนท่ีจดัสรรแก่หน่วยงานไดก้ระจายประโยชน์ใหห้น่วยงานต่างๆ ดงัน้ี  หน่วยงานตน้
สังกดั : ศูนยพ์ฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน :  หน่วยงานบริหารงานวิจยั : มหาวิยาลยั ใน
สัดส่วนร้อยละ 50 : 20 : 10 : 20 54 

ปัจจัยทีจ่ าเป็นส าหรับการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา มีดังนี้ 
การสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา 
สถาบนัการศึกษาของประเทศไทยส่วนใหญ่มีปัญหาการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาใน

ระดบัมากทุกด้าน โดยการสร้างสรรค์ทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นปัญหามากท่ีสุดล าดบัท่ีสองรองจาก
ปัญหาการใชป้ระโยชน์ทรัพยสิ์นทางปัญญาเชิงพาณิชย ์ประเด็นท่ีเป็นปัญหาในระดบัมาก คือ การขาด
แคลนงบประมาณในการวิจยัและพฒันาภาระงานของอาจารย ์ การจดัโครงสร้างพื้นฐานท่ีส่งเสริมการ

                                                           
54 ชนิตา รักษพ์ลเมือง และคณะ, นโยบายการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาใน

สถาบันการศึกษา (กรุงเทพฯ : บริษทั พริกหวานกราฟฟิค จ ากดั, 2550) 
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สร้างสรรค์ทรัพยสิ์นทางปัญญา (IP Infrastructure) เช่น ส่ิงอ านวยความสะดวกและวสัดุอุปกรณ์การ
วจิยัท่ีทนัสมยั 

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
สถาบนัการศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีปัญหาดา้นการคุม้ครองทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาในระดบัมาก ปัญหาส าคญั คือ ขาดความรู้ความเขา้ใจโดยเฉพาะประเภทของงานวิจยัท่ีสามารถ
จดทะเบียนได ้

การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณชิย์ 
การใช้ประโยชน์ทรัพยสิ์นทางปัญญาเชิงพาณิชยเ์ป็นปัญหาในระดบัมากส าหรับสถาบนั

การศึกษาในประเทศไทยโดยเฉพาะสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาทิ ขาดหน่วยงานบริหารประโยชน์จาก
ทรัพยสิ์นทางปัญญา เครือข่ายภารธุรกิจในการน าทรัพยสิ์นทางปัญญาไปใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์
 

 
ภาพท่ี 2  ปัจจยัท่ีจ  าเป็นส าหรับการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัการศึกษา 
ท่ีมา : ชนิตา รักษพ์ลเมือง และคณะ, รายงานการสังเคราะห์งานวจัิย เร่ือง นโยบายการส่งเสริม
ทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา (กรุงเทพฯ: บริษทัพริกหวานกราฟฟิคจ ากดั , 2551), 235. 
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ยุทธศาสตร์การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา 
การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแบบ “4 Ss” Selection, Stimulation, Support , Synergy 

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาของสถาบนัการศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลยัควรก าหนดข้ึน
อยา่งมีจุดเนน้ (focus) โดยใชห้ลกัการ “4 Ss” ดงัน้ี 

Selection (คัดสรร) สถาบนัการศึกษามีทรัพยากรจ ากดั การสนับสนุนโครงการวิจยัทุก
สาขาวิชาโดยให้คณาจารย์และนักวิจัยเป็นผู ้เสนอโครงการตามความสนใจจึงเป็นไปได้ยาก 
สถาบนัการศึกษาตอ้งคดัเลือกสาขาวิชาท่ีตอ้งการส่งเสริมให้สร้างสรรคท์รัพยสิ์นทางปัญญาเป็นพิเศษ 
โดยสาขาวิชาดงักล่าวควรสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นสาขาวิชาท่ีบุคลากรของสถาบนัมี
ศกัยภาพในการแข่งขนั หลกัจากนั้นควรประกาศให้ประชาคมทราบเพื่อน าเสนอโครงการ หรือมีกลุ่ม 
“แมวมอง” ไปทาบทามคณาจารยแ์ละนกัวิจยัเป็นรายบุคคล ทั้งน้ี “โจทยว์ิจยั” ดงักล่าวอาจก าหนดข้ึน
จากการมีส่วนร่วมของประชาคมมหาวิทยาลยั ศิษยเ์ก่า และบุคคลภายนอก รวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคอุตสหกรรมท่ีคาดวา่จะเป็นผูน้ าทรัพยสิ์นทางปัญญาไปใช ้

นอกจากน้ี สถาบนัการศึกษาควรก าหนดนโยบายวา่ดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญา (IP Policy) ท่ี
ชดัเจน และในบางกรณีอาจตอ้งมีการพิจารณาทบทวนกระบวนการต่างๆ เช่น การสรรหาคณาจารยท่ี์มี
ความเช่ียวชาญมาท างานวจิยัท่ีก าหนด การรับนกัเรียน นกัศึกษาท่ีมีความสามารถดว้ยวธีิพิเศษ และปรับ
กฎระเบียบราชการต่างๆ ท่ีเป็นอุปสรรค 

Stimulation (กระตุ้น) ปัญหาประการหน่ึงท่ีท าให้ประเทศไทยยงัมีจ าวนสิทธิบตัรไม่มาก
นกัมีสาเหตุมาจากการขาดผลงานวิจยัท่ีสามารถจดสิทธิบตัรได ้การท างานวิจยัส่วนใหญ่ยงัเน้นการ
สร้างผลงานวิชาการมากกว่าการน าไปจดสิทธิบตัรหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์ทรัพยสิ์นทางปัญญาตามสาขาวิชาท่ีคดัเลือก สถาบนัการศึกษาตอ้งมีมาตรการกระตุ้นให้
คณาจารย ์นกัวิจยั นกัเรียน นกัศึกษา เกิดความตระหนกั (IP Awareness) มีความสนใจ เห็นประโยชน์ 
และลงมือท าการวจิยัและพฒันาส่ิงประดิษฐ ์

Support (สนับสนุน) เม่ือคณาจารยแ์ละบุคลากรสนใจและลงมือด าเนินงานวิจยัและพฒันา
ส่ิงประดิษฐ์ สถาบนัการศึกษาตอ้งมีมาตรการสนบัสนุนให้ผูป้ระดิษฐส์ามารถสร้างสรรคส่ิ์งประดิษฐท่ี์
มีศกัยภาพเชิงพาณิชยไ์ด้รับการบริการด้านการคุม้ครองหรือการจดสิทธิบตัร จนถึงการน าไปใประ
โยชน์เชิงพาณิชย ์การดูแลผูป้ระดิษฐ์ ตลอดกระบวนการขอจดสิทธิบตัรและการตั้งบริษทัจากการวิจยั 
การสนบัสนุนของสถาบนัการศึกษาอาจด าเนินการ ดงัน้ี 
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- การจดัโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุน (IP Infranstructure) อาทิ ส่ิงอ านวยความสะดวก 
เคร่ืองมือวิจยั ห้องปฏิบติัการท่ีทนัสมยั ฐานขอ้มูลทั้งในและต่างประเทศเพื่อการคน้ควา้ดา้นสิทธิบตัร
และเทคโนโลยี รวมไปถึงการตั้งกองทุนเพื่อต่อยอดทรัพยสิ์นทางปัญญา (IP Fund) เพื่อสนับสนุน
ค่าใชจ่้ายในการจดสิทธิบตัรและการตั้งวสิาหกิจใหม่จากงานวจิยัทั้ง Pre-seed Fund และ Seed Fund หรื
อาจรวมถึงการจดั “ระบบพี่เล้ียง” โดยให้ผูท่ี้มีประสบการณ์ด้านการจดสิทธิบตัรจากงานวิจยัหรือ
บริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญามาใหค้  าแนะน า/ดูแลบุคลากรใหม่ เป็นตน้ 

- การสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา (IP Incentives) ท่ีเหมาะสมและเป็น
ธรรม สถาบนัการศึกษาโดยเฉพาะมหาวทิยาลยัตอ้งใหเ้งินหรือหาแหล่งทุนสนบัสนุนโครงการวิจยัหรือ
โครงการวิจยัร่วมทั้งจากหน่วยงานรัฐและเอกชน วางนโยบายและมาตรการส่งเสริมทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทั้งสถาบนัและผูป้ระดิษฐ์เพื่อจูงใจให้คณาจารย์ นักวิจยั และ
นกัศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา สร้างผลงานวิจยัท่ีมีมูลค่าเชิงพาณิชยม์ากข้ึนหรือน าผลงานไปต่อยอด
เพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ รวมทั้ งวางระเบียบให้เผยส่ิงประดิษฐ์ต่อมหาวิทยาลัยเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย ์เช่น การอนุญาตใหล้าไปท างานวจิยั (Research Release) โดยน าเงินทุนวจิยัมาจา้ง
บุคคลอ่ืนสอนแทน การก าหนดน าผลงานดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา เช่น การจดสิทธิบตัรหรือการตั้ง
บริษทัใหม่ (Start-ups) จากการวิจยัมาเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลการปฏิบติังานของสถาบนัการ
ศึกษุคลากรในสถาบันการศึกษา การให้รางวลั การให้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดสิทธิบัตร 
ตลอดจนมีหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการแบ่งสรรสิทธิประโยชน์และรายไดท่ี้เกิดจากส่ิงประดิษฐ์อย่างเป็น
ธรรม 

- การบริหารจดัการทรัพย์สินทางปัญญา (IP Management) แบบพนัธมิตร การบริหาร
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพต้องมีการบริหารจดัการเชิงรุกด้วยความเป็นมิตรกับ
นกัวจิยั และตอ้งอาศยัทรัพยากรทั้งดา้นทุน บุคลากร และส่ิงอ านวยความสะดวกจ านวนมาก หน่วยงาน
ระดบันโยบายอาจตอ้งพิจารณาความจ าเป็นท่ีจะใหส้ถาบนัการศึกษาแต่ละแห่งมีหน่วยงานดงักล่าวของ
ตนเอง จากการศึกษาหน่วยงานบริหารทรัพยสิ์นทางปัญญารูปแบบต่างๆ เห็นวา่อาจใชก้ารตั้งส านกังาน
อนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีกลาง (TLO กลาง) ท่ีให้บริการสถาบันการศึกษาทั่วไป หรือ
สถาบนัการศึกษาอาจรวมกลุ่มจดัตั้งส านกังานอนุญาตให้ใชสิ้ทธิในเทคโนโลยีท่ีให้บริการภายในกลุ่ม
หรือตั้งในลักษณะบริการเขตพื้นท่ี (area-based TLO) โดยมีมหาวิทยาลัยท่ีมีประสบการณ์ด้านการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นแกนน า หรือร่วมลงทุนกบัภาคเอกชนจดัตั้งส านกังานอนุญาตให้ใช้สิทธิใน
เทคโนโลย ีเป็นตน้ 
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- การผลิต “บุคลากรวิชาชีพด้านทรัพย์สินทางปัญญา” ท่ีเช่ียวชาญ  การขาดแคลน
บุคลากรดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นปัญหาส าคญั มหาวทิยาลยัจึงควรเพิ่มบทบาทในการผลิตบุคลากร
ท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา คุณสมบติัของ
บุคลากรประเภทน้ี นอกจากต้องมีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ และย ังมีความสามารถและ
ประสบการณ์ตรงด้านทรัพยสิ์นทางปัญญาแล้ว ยงัตอ้งสามารถสร้างแรงบนัดาลใจให้ประชาคมใน
สถาบนัการศึกษาสร้างสรรคข์อรับการคุม้ครอง และน าทรัพยสิ์นทางปัญญามาต่อยอดเชิงพาณิชยด์ว้ย 

- การจัดท าคู่มือส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันการศึกษาทุกระดับควรมีคู่มือ
ส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา อาทิ คู่มือการบริหารจดัการส าหรับหน่วยงานบริหารจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา คู่มือส าหรับคณาจารยแ์ละนักวิจยั คู่มือส าหรับนกัเรียนและนักศึกษา มีสาระให้ความรู้ความ
เข้าใจทรัพย์สินทางปัญญา และ “วงล้อทรัพย์สินทางปัญญา” รวมทั้ งมีกรณีศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดี
ประกอบด้วย ทั้งน้ี คู่มือดงักล่าวอาจจดัพิมพ์เป็นรูปเล่มหรือจดัท าในรูปแบบส่ือทางไกลในระบบ
ออนไลน์ก็ได ้

Synergy (ผนึกก าลัง) การผนึกก าลงัหรือสร้างเครือข่ายทรัพยสิ์นทางปัญญา (IP Network) 
เป็นวิถีทางหน่ึงท่ีจะช่วยยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัและส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
สถาบนัการศึกษาทั้งดา้นการสร้างสรรค์ คุม้ครอง และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เครือข่ายดงักล่าวอาจ
เป็นความร่วมมือในรูปแบบทวิภาคี เช่น ระหว่างสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับมหาวิทยาลัยวิทยาลัย
อาชีวศึกษากบัภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัส่วนกลางกบัมหาวิทยาลยัภูมิภาค หรือความร่วมมือใน
รูปแบบไตรภาคีระหว่างมหาวิทยาลยัภาครัฐกบัภาคเอกชน/อุตสาหกรรม โดยร่วมกนัก าหนด “โจทย์
วิจยั” ท่ีจะสร้างผลงานท่ีภาครัฐ/ภาคเอกชนใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง ภาคเอกชนเป็นผูจ้ดัหาหรือร่วมลงทุน
และน าผลงานท่ีจะสร้างสรรคไ์ปใชใ้นเชิงพาณิชย ์มหาวิทยาลยัผูส้ร้างสรรคผ์ลงาน หน่วยงาน ภาครัฐ
ใหก้ารคุม้ครอง ท าใหทุ้กฝ่ายไดป้ระโยชน์แบบ “Win , Win” 

 ยทุธศาสตร์ 4 Ss ท่ีน าเสนอขา้งตน้อาจแสดงเป็นแผนภูมิได ้ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 3 ยทุธศาสตร์ 4 Ss เพื่อการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัการศึกษา 
ท่ีมา : ชนิตา รักษพ์ลเมือง และคณะ, รายงานการสังเคราะห์งานวจัิย เร่ือง นโยบายการส่งเสริม
ทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา (กรุงเทพฯ: บริษทัพริกหวานกราฟฟิคจ ากดั , 2551), 261. 

จากภาพจะเห็นว่ายุทธศาสตร์การส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาแบบ 4 Ss เปรียบเสมือน
ฟันเฟืองท่ีจะช่วยหมุนวงลอ้ของทรัพยสิ์นทางปัญญาใหก้า้วไปขา้งหนา้  การด าเนินการตามยทุธศาสตร์ 
4 Ss ให้บรรลุเป้าหมายยงัมีปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งอีกหลายประการ เช่น ความมุ่งมัน่ของรัฐบาล ผูน้ า
องคก์รท่ีมีความตั้งใจจริงในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา เป็นตน้ การส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา
ในสถาบนัการศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลยัเป็นส่ิงทา้ทาย เน่ืองจากอาจจ าเป็นตอ้งเปล่ียนวฒันธรรม
ของสถาบัน ผูบ้ริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยต้องเป็นผูน้ าในการก าหนดนโยบายและให้การ
สนบัสนุนวฒันธรรมของการเป็นผูป้ระกอบการ (entrepreneurial culture) ท่ีจ  าเป็นต่อการสร้างสรรค์ 
การสร้างมูลค่า และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ แต่ขณะเดียวกันต้องท าให้
ประชาคมมัน่ใจดว้ยวา่การถ่ายทอดเทคโนโลยีจะไม่ท าลายวฒันธรรมดา้นวิชาการ (academic culture) 
ซ่ึงใหคุ้ณค่ากบัการจดัการศึกษา การถ่ายทอด และการพฒันาองคค์วามรู้โดยไม่แสวงก าไร มุ่งประโยชน์
ส่วนรวม สร้างผูน้ าท่ีมีจิตส านึก และเป็นสติใหแ้ก่สังคม55 

                                                           
55 ชนิตา รักษพ์ลเมือง และคณะ, นโยบายการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาใน

สถาบันการศึกษา (กรุงเทพฯ: บริษทั พริกหวานกราฟฟิค จ ากดั, 2550) 
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แนวทางการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีการจดัตั้ง
สถาบนัทรัพยสิ์นทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มีอ านาจหน้าท่ีส าคญัในการดูแลนวตักรรม 
และทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณาจารย ์บุคลากร ตลอดจนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยตั้งแต่มีการ
ก่อตั้งมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เป็นผูน้ าความคิด นวตักรรมสร้างสรรค์ช้ินใหม่ๆ 
เผยแพร่เป็นผลผลิตสร้างช่ือเสียงแก่สังคม ประเทศชาติ และระดบันานาชาติมากมายตลอดมา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มีนโยบายการใชป้ระโยชน์จากงานวิจยั และผลงานทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา การก าหนดฐานข้อมูลสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร รวมถึงระบบการให้บริการจดทะเบียน
ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีมาตรฐาน ในการรองรับคณาจารย ์บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลยัท่ีมี
ศกัยภาพ มีความสามารถสูง เพื่อสามารถพฒันาเขา้สู่การยอมรับในเวทีระดบัชาติและระดบันานาชาติใน
อนาคต 

ผลผลิตทางนวตักรรมและทรัพยสิ์นทางปัญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มีผลงานเป็นท่ี
ประจกัษใ์นตลาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่มากมาย ซ่ึงผลงานทุกช้ินไดรั้บการรับรองถูกตอ้งตามกฎหมาย 
และมีประโยชน์สูงสุดเอ้ือต่อมหาวทิยาลยัและผูป้ระดิษฐ ์หรือนกัวจิยัทุกคน 

การให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Service) 
สถาบันฯ ท าหน้าท่ีประสาน งานและอ านวยความสะดวกแก่คณาจารย์ นักวิจัยของ

มหาวิทยาลยัรวมถึงบุคคล ภายนอก ในการด าเนินการจดอนุสิทธิบตัร สิทธิบตัรและทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา อ่ืนๆ อาทิ เช่น เคร่ืองหมายการค้า เป็นตน้ รวมทั้งการให้บริการสืบคน้ สิทธิบตัร การแปล
สิทธิบตัร การสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานดา้นทรัพยสิ์น ทางปัญญา ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
การให้ค  าปรึกษาในการคุ้มครอง ทรัพยสิ์นทางปัญญาต่างๆ ตลอดจนการให้ค  าปรึกษาและบริการร่าง
สัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 

การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลย ี(Technology Licensing) 
สถาบนัฯ มีบทบาทในการประสาน งานและอ านวยความสะดวกแก่คณาจารยแ์ละนกัวิจยั

ของมหาวิทยาลยั ในการน า ผลงานวิจยัของมหาวิทยาลยัไปใช้ในการพฒันาภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศ โดย สถาบนัฯ จะด าเนินการให้เกิดการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา ศึกษาและ วิเคราะห์
การตลาดของทรัพยสิ์นทางปัญญาในเชิงพาณิชย ์เจรจาเชิงพาณิชย ์ติดตามและอนุญาตใหใ้ชเ้ทคโนโลยี 
หาผูร่้วมลงทุนกบัมหาวิทยาลยัในการ พฒันาผลงานวิจยั จดัท าสัญญาความร่วมมือ ตลอดจนแบ่งปัน
และติดตามผล ประโยชน์ท่ีมหาวทิยาลยัและบุคลากรของมหาวทิยาลยั 
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การวจัิยและฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Research and Training) 
สถาบนัฯ มีการศึกษา วิจยั นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในระดับ

มหาวิทยาลยั สังคมและ ประเทศ ตลอดจนการให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นทรัพยสิ์น 
ทางปัญญา พร้อมกนัน้ีสถาบนัฯ ได้สร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสร้างความ เขา้ใจ รวมทั้งความ
ตระหนักในคุณค่าของทรัพย์สินทางปัญญาแก่บุคลากรของ มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการพฒันา 
สร้างสรรคผ์ลงานวิจยัเชิงพาณิชยแ์ละ ส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสนองความตอ้งการ
ของภาค อุตสาหกรรมของประเทศ นอกจากน้ี ยงัจดัให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพนูความ รู้และทกัษะใน
การเป็นผูป้ระกอบการ รวมทั้งการเผยแพร่ขอ้มูลวิจยัและ องค์ความรู้ใหม่ด้านทรัพยสิ์นทางปัญญา
ใหก้บับุคลากรวจิยัของมหาวทิยาลยั และบุคคลภายนอกอีกดว้ย 

การบ่มเพาะธุรกจิ (Business Incubation) 
สถาบนัฯ ท าหน้าท่ีก ากบัดูแล การด าเนินงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Business Incubator: CUBI) โดยเน้นการรวบรวม ศกัยภาพ
และความเช่ียวชาญของคณะและสถาบนัวิจยัต่างๆ ในมหาวิทยาลยั มา สนบัสนุน CUBI เป็นหน่วยบ่ม
เพาะวสิาหกิจในมหาวทิยาลยัท่ีจะพฒันานิสิต คณาจารย ์ตลอดจนนิสิตเก่าในการใชค้วามรู้และความคิด
สร้างสรรคต์ลอดจน เทคโนโลยท่ีีสร้างข้ึนในมหาวทิยาลยัควบคู่ไปกบัทกัษะในการเป็น ผูป้ระกอบการ
ใหม่56 

แนวทางการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยมหิดล   มหาวิทยาลยัมหิดลมี
ความตระหนกัและเขา้ใจถึงความส าคญัของทรัพยสิ์นทางปัญญา และมีผลงานวิจยั และทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา เพิ่มมากข้ึน ดงันั้น เพื่อให้การบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่ ง ข้ึน  ในปี  2551 มหาวิทยาลัยมหิดล จึ งได้จัดตั้ ง  "ศูนย์บ ริหารทรัพย์สินทางปัญญา 
มหาวทิยาลยัมหิดล" (Mahidol University : Center for Intellectual Property Management :MUCIP) เพื่อ
รับผิดชอบการบริหารจดัการดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาของ มหาวิทยาลยัมหิดล และรับโอนงานด้าน
ทรัพยสิ์นทางปัญญา จากศูนยป์ระยุกต์และบริการวิชาการมาด าเนินการ ศูนยบ์ริหารทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา มีีบทบาทหนา้ท่ีด าเนินการบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาตามนโยบายของมหาวทิยาลยั คือ  

 

                                                           
56 สถาบนับริหารทรัพยสิ์นทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั , เกีย่วกบัสถาบัน,

เขา้ถึงเม่ือ 7 มิถุนายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.cuipi.chula.ac.th/?ct=1&c=10 
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1. การสร้างทรัพยสิ์นทางปัญญา (Creation)  
2. การคุม้ครองและปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญา (Protection)  
3. การน าทรัพยสิ์นทางปัญญาไปใชป้ระโยชน์ (Utilization)  
4. การบงัคบัใชสิ้ทธิ (Enforcement) 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Business Incubator : 
MUBI) จดัตั้งข้ึนโดยการสนบัสนุนจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีวถัตุประสงค์
เพื่อด าเนินการบ่มเพาะธุรกิจ และเทคโนโลยีทั้ ง In wall และ Out wall ซ่ึงให้ความส าคัญในการ
ประกอบธุรกิจ ท่ีใชท้รัพยสิ์นทางปัญญา และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลยัมหิดลในการด าเนินงาน ซ่ึง 
MUBI จะจดัหาสถานท่ีประกอบธุรกิจ ให้ค  าปรึกษา ความช่วยหลือด้านกฎหมาย จดัหาแหล่งทุน 
การตลาด ธุรการ รวมถึงจดัให้มีการอบรมเสริมสร้างความรู้ ทกัษะในดา้นธุรกิจ สนบัสนุนให้เกิดการ
สร้าง Entrepreneurship Culture เพื่อใหบุ้คลากรและนกัศึกษา ไดมี้ความรู้ดา้นธุรกิจ และพร้อมท่ีจะเป็น
ผูป้ระกอบการต่อไปในอนาคต นอกจากน้ี MUBI ยงัด าเนินการเพื่อเสาะหาผลงานวิจยั นวตักรรมของ
บุคลากรของมหาวิทยาลยัมหิดลมาส่งเสริม สนบัสนุน และผลกัดนัให้เกิดการสร้างธุรกิจหรือบริษทั
จัดตั้ งใหม่  (Start up & Spin-off Company) รวมถึงการประสานงานเพื่อให้เ กิดความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการวิจยั และพฒันาเพื่อเสริมช่องวา่งระหว่างการวิจยัในระดบั Lab Scale 
และระดบัอุตสาหกรรม 

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลย ี(TLO) 
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีไดรั้บการสนบัสนุนการด าเนินงานหน่วยจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา

และถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Licensing Office : TLO) จากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 57 

แนวทางก าร ส่ ง เส ริมท รัพ ย์ สินทาง ปัญญาของมหาวิทย าลั ยขอนแ ก่น   โดย
มหาวิทยาลยัขอนแก่นไดจ้ดัตั้งส านกังานบริหารทรัพยสิ์นทางปัญญา เน่ืองจากมหาวิทยาลยัขอนแก่น
เป็นศูนยร์วมการศึกษาแห่งหน่ึงของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ซ่ึงประกอบด้วยบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถในการศึกษา คน้ควา้ วิจยัและพฒันา   สร้างสรรคผ์ลงานการประดิษฐ์ หรือการออกแบบ
ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ซ่ึงงานวจิยัหรือส่ิงประดิษฐท่ี์ไดจ้ากความคิดสร้างสรรคข์องบุคลากรเหล่าน้ี ควรไดรั้บ

                                                           
57 ศูนยบ์ริหารทรัพยสิ์นทางปัญญา มหาวทิยาลยัมหิดล, หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

และถ่ายทอดเทคโนโลย,ี เขา้ถึงเม่ือ 7 มิถุนายน 2557 , เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.ip.mahidol.ac.th 
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ความคุม้ครองและได้มีการถ่ายทอดเทคโน โลยีออกสู่ภาคอุตสาหกรรม  เพื่อประโยชน์แก่ทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง ทรัพยสิ์นทางปัญญาซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นท่ีเกิดข้ึนจากความคิดสร้างสรรคข์องมนุษยน์ั้น  ปัจจุบนั
ไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญักบัชีวิตประจ าวนั โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากเอกสารสิทธิบตัรซ่ึงเป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหน่ึง   โดยใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการถ่ายทอด
เทคโนโลย ี และยงัเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาอุตสาหกรรม ท าใหมี้การประดิษฐคิ์ดคน้ส่ิงประดิษฐ์หรือ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ข้ึน  หากการคิดคน้นั้น สามารถท าให้เกิดผลตอบแทนในทางเศรษฐกิจ หรือในเชิง
พาณิชย ์ก็ถือเป็นการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชาติอีกดว้ย นอกเหนือจากการคุม้ครองป้องกนัมิให้
ผูอ่ื้นแสวงหาประโยชน์จากผล  

มหาวิทย าลัยขอนแ ก่น เ ป็นสถาบันการ ศึกษา ท่ี ใหญ่ ท่ี สุดแ ห่งห น่ึ ง ใน ภู มิภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีความพร้อมทั้งทางดา้นวิชาการและนกัวิจยั  มีผลงานการวิจยัและส่ิงประดิษฐ์
จ  านวนมาก  ไดเ้ล็งเห็นว่า  ส านกังานบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา  มีความส าคญัในการพฒันา
งานวิจยัและส่ิงประดิษฐ์  และยงัส่งผลต่อการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศ นอกจากน้ีผลงานท่ี
ไดรั้บความคุม้ครองดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาเหล่าน้ี  ยงัสามารถน าไปเผยแพร่สู่ ชุมชน เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและถ่ายทอด ทอดเทคโนโลยีไดอี้กดว้ย  โดยมหาวิทยาลยัจะท าการสนบัสนุนการขอรับความ
คุม้ครองงานทรัพยสิ์นทางปัญญาดา้นต่างๆ ไม่ ว่าจะเป็นการจดสิทธิบตัร / อนุสิทธิบตัร การจดแจง้
ขอ้มูลลิขสิทธ์ิ  และจะมีการพฒันาร่วมกบัเอกชนท่ีสนใจเขา้มาสนับสนุนทั้ง ทางด้านการผลิตและ
การตลาดซ่ึงผูป้ระดิษฐ์58 

แนวทางการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  หน่วยจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตไดจ้ดัตั้งข้ึนตามนโยบาย
และการสนบัสนุนจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ.2550 
เพื่อเป็นหน่วยงานท่ีให้องคค์วามรู้แก่บุคลากรและดูแลเก่ียวกบัดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาและต่อมาในปี 
พ.ศ.2556 ได้เปล่ียนช่ือเป็นหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเป็น
หน่วยงานหลกัเก่ียวกบัดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต โยมีภารกิจท่ีส าคญั 

                                                           
58 ส านกังานบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา มหาวทิยาลยัขอนแก่น ,แนวทางการส่งเสริม

ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวทิยาลยัขอนแก่น,  เขา้ถึงเม่ือ 7 มิถุนายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.ip.kku.ac.th/vision.htm 
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ไดแ้ก่ จดัท าระเบียบการบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา สร้างความตระหนกัและการให้ความรู้ดา้น
ทรัพยสิ์นทางปัญญา การขอยืน่จดสิทธิบตัร และการน าทรัพยสิ์นทางปัญหาไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์  

ปรัชญา : คุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา เพื่อสวนดุสิตและสังคม  
วิสัยทัศน์  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการน าความรู้และนวตักรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย ์รวมถึงคุม้ครองสิทธิ รักษาประโยชน์ทรัพยสิ์นทางปัญญาทั้งในระดบัชาติ และนานาชาติ  
พันธกิจ  หน่วยจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีพนัธกิจท่ีจะส่งเสริม 

สนบัสนุน ใหเ้กิดข้ึน  
1. เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา  
2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดแจง้และจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาทั้งในระดบัชาติ

และนานาชาติ  
3. สร้างฐานขอ้มูลทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวทิยาลยั  
4. ส่งเสริมและสนบัสนุนการน าทรัพยสิ์นทางปัญญาไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย ์

และพฒันาสังคม  
5. คุม้ครองสิทธิและรักษาประโยชน์ทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวิทยาลยัทั้งในระดบัชาติ

และนานาชาติ  
วตัถุประสงค์  
1. เพื่อสร้างความตระหนกั และส่งเสริมการสร้างสรรค ์วจิยั คิดคน้ และหรือพฒันางานตาม

ความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลยั อนัอาจขอรับความคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาตามกฎหมาย
วา่ดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญาได ้ 

2. เพื่อประกอบกิจการศึกษา วจิยั รวบรวมขอ้มูลดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา  
3. เพื่อด าเนินการใหไ้ดม้าซ่ึงความคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทต่างๆ  
4. เพื่อการบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาในเชิงพาณิชย ์ก่อใหเ้กิดผลประโยชน์แก่ผูเ้ป็น

เจา้ของผลงานและหรือมหาวทิยาลยั 
5. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่ายโอนองค์ความรู้และผลงานวิจยัจากมหาวิทยาลยัออกสู่สังคม 

ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม  
6. เพื่อก ากบั ติดตามการใชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวิทยาลยัและบุคลากรของ

มหาวทิยาลยั  
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ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. พฒันาความรู้ดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา  
2. พฒันาระบบบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ของหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลย ี  
1. บุคลากรของมหาวิทยาลยัและบุคคลภายนอกท่ีสนใจมีความรู้ดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา

เพิ่มมากข้ึน  
2. มีระบบบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาใหเ้กิดประสิทธิภาพ  
3. มีจ  านวนงานทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีขอจดแจง้และทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาเพิ่มมากข้ึน  
4. ส่งเสริมใหมี้การน าทรัพยสิ์นทางปัญญาใหเ้กิดประโยชน์เพิ่มมากข้ึน 59 
 

5. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยทีเ่ปิดสอนวชิาพยาบาลศาสตร์ 
 การอุดมศึกษาของประเทศไทย ซ่ึงมีความส าคญัมากในการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์อง
ประเทศ รวมถึงพฒันาศกัยภาพของคนไทยให้มีคุณภาพและมีความพร้อมในการแข่งขนักบันานาชาติ  
โดยส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีการจดัการเรียนการสอนใน
สาขาพยาบาลศาสตร์ มีหนา้ท่ีหลกัในการผลิตบุคลากรพยาบาลท่ีเป็นก าลงัส าคญัของทีมสุขภาพ ในการ
ให้บริการด้านสุขภาพตามความตอ้งการของประชาชนและสังคม ตอบสนองต่อนโยบายการพฒันา
มาตรฐานการศึกษาวิชาการ โดยมุ่งเน้นการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพและสนบัสนุนให้ผูเ้รียนมีความรู้
ทางวิชาชีพ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการแกปั้ญหาและตดัสินใจ การจดัการเรียนการสอนในสาขา
พยาบาลศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมใหมี้ความรู้ความสามารถในการปฏิบติัการพยาบาล ท่ีเกิดจากการ
จดัการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบติั เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความเจริญด้านสติปัญญา 
รวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์ทกัษะทางวชิาชีพพยาบาล 
 
 

                                                           
59 ส านกังานบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต, เป้าประสงค์

ของหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี, เขา้ถึงเม่ือ 7 มิถุนายน 2557, เขา้ถึงได้
จาก  http://research.dusit.ac.th/new/upload/library/files 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์  
พ.ศ. 2552 

โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาให้สถาบนัอุดมศึกษา
ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์ และเพื่อ
ประโยชน์ในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดบัปริญญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์ของ
สถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งใหมี้มาตรฐานเทียบเคียงกนัไดท้ั้งในระดบัชาติและระดบัสากลและสอดคลอ้ง
กบัประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  8   และมาตรา  16 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2546 ประกอบกับขอ้ 5  ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2552 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมคร้ังท่ี   9/2552  เม่ือวนัท่ี  3 กนัยายน พ.ศ.  
2552 จึงออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

1. ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552” 

2. ให้ใช้ประกาศน้ีเป็นแนวทางในการพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีสาขา
พยาบาลศาสตร์ ของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป  ส าหรับสถาบนัอุดมศึกษาใดท่ีเปิดสอนหลกัสูตรน้ีอยู่แล้ว จะตอ้ง
ปรับปรุงหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามประกาศน้ีภายในปีการศึกษา 2555 

3. ให้มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 เป็นไป  ตาม
เอกสารแนบทา้ยประกาศ 

4. ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามประกาศน้ี หรือมีความจ าเป็นตอ้งปฏิบติันอกเหนือจาก 
ประกาศน้ี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีจะพิจารณา และให้ถือค า

วนิิจฉยัของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นท่ีสุด 
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มาตรฐานคุณวุ ฒิระดับปริญญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์  พ .ศ . 2552  ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 
1. ช่ือสาขา  พยาบาลศาสตร์  Nursing Science 
2 . ช่ือปริญญา    พยาบาลศาสตรบัณฑิต   (พย .บ .)   Bachelor of Nursing Science 

(B.N.S.) 
3. ลักษณะของสาขา    สาขาพยาบาลศาสตร์เป็นวิชาชีพท่ีตอ้งปฏิบติัโดยตรงต่อชีวิต 

สุขภาพและอนามยัของประชาชนดว้ยความเอาใจใส่ อย่างเอ้ืออาทร จึงจ าเป็นตอ้งใช้ศาสตร์ทางการ
พยาบาล  ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง หลักการและทักษะการปฏิบัติเพื่อให้การพยาบาลแบบองค์รวมแก่
ผูใ้ช้บริการท่ีเป็นบุคคลครอบครัว และชุมชน ในทุกภาวะสุขภาพ ทุกวยั และหญิงตั้งครรภ์ เพื่อให้
ผูใ้ช้บริการสามารถดูแลตนเองได้ทั้ งในภาวะสุขภาพดีและเจ็บป่วย จดัการและตดัสินใจกับภาวะ
สุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม การจดัการเรียนการสอนจึงมุ่งให้ผูเ้รียนสามารถปฏิบัติการ
พยาบาลไดอ้ยา่งมีคุณภาพมีความปลอดภยัต่อชีวิตของผูใ้ชบ้ริการโดยค านึงถึงคุณภาพชีวิต และคุณค่า
ของชีวิตมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน การจดัการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ต้องมีความ
สอดคลอ้งกนั จึงจะช่วยผูเ้รียนให้สามารถน าความรู้ภาคทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบติัได ้ดงันั้นการเรียน
ภาคทฤษฎีการเรียนในห้องปฏิบติัการพยาบาลในสถานการณ์จ าลอง  และการปฏิบติัในสถานการณ์จริง 
จึงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งท่ีจะสร้างบณัฑิตให้มีความรู้ มีทกัษะทางปัญญา มีความรับผิดชอบ และ
สามารถส่ือสารและสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ ตลอดจนปฏิบติัการ
พยาบาลอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชีพ 

4. คุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 
1. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล  และศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง สามารถ

ประยกุตไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมในการปฏิบติัการพยาบาลขั้นพื้นฐาน และศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึน 
2. สามารถให้การพยาบาลไดอ้ยา่งเป็นองคร์วม แก่ผูใ้ชบ้ริการทุกช่วงวยั ทุกภาวะ

สุขภาพทุกระดบัของสถานบริการสุขภาพ  และความหลากหลายทางวฒันธรรม โดยใช้ศาสตร์และ
ศิลปะทางการพยาบาล และหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ภายใตก้ฎหมายและจรรยาบรรณของวชิาชีพ  

3. มีความสามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล  คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคท์ั้งในการปฏิบติัการพยาบาลและสถานการณ์ทัว่ไป 

4. สามารถใชก้ารวเิคราะห์เชิงตวัเลข และใชส้ถิติไดอ้ยา่งเหมาะสมในวชิาชีพ 
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5. มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์มีความรับผิดชอบ 
และมีความเอ้ืออาทร 

6. มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีภาวะผูน้ า ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ท างานเป็นทีมกบั สหวชิาชีพ 

7. มีความสามารถในการบริหารจดัการในองคก์รทางสุขภาพ 
8. สนใจใฝ่รู้และสามารถพฒันาตนเอง วชิาชีพ และสังคมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
9. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการปฏิบติัการพยาบาลและการ

ส่ือสาร 
10. มีศรัทธาในวิชาชีพการพยาบาล รวมทั้งมีความเช่ือมัน่ในการพยาบาล และคุณค่า

แห่งตน 
5. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สาขาพยาบาลศาสตร์ ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ท่ีสอดคล้องกบักรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ และลักษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ของสาขาพยาบาลศาสตร์ท่ี
ก าหนดไว ้ดงัน้ี 

5.1 คุณธรรม จริยธรรม 
5.1.1 มีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัศาสนา หลกัจริยธรรม และจรรยาบรรณ

วชิาชีพตลอดจน สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผูบ้ริโภค สิทธิผูป่้วย ตลอดจนสิทธิของผูป้ระกอบวชิาชีพ
การพยาบาล ท่ีมีความส าคญัต่อการปฏิบติัการพยาบาล 

5.1.2 สามารถแยกแยะความถูกตอ้ง ความดี และความชัว่ได ้
5.1.3 เคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
5.1.4 มีความรับผดิชอบต่อการกระท าของตนเอง 
5.1.5 มีระเบียบวนิยั และซ่ือสัตย ์
5.1.6 ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความสามารถจดัการกบัปัญหา

จริยธรรมในการด ารงชีพ และในการปฏิบติังานในวชิาชีพการพยาบาล 
5.1.7 เป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อผูอ่ื้นทั้งในการด ารงตนและการปฏิบติังาน 
5.1.8 ส่งเสริมให้ผูป่้วย/ผูใ้ช้บริการได้รับรู้ และเข้าใจสิทธิของตนเองเพื่อ

ปกป้องสิทธิของตนเองท่ีจะถูกละเมิด 
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5.2 ความรู้ 
5.2.1 มีความรู้และความเขา้ใจในสาระส าคญัของศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานชีวิต

และพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ท่ีครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมาย
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

5.2.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพการ
พยาบาล ระบบสุขภาพ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมและต่อระบบสุขภาพ 

5.2.3 มีความรู้และความเขา้ใจในสาระส าคญัของกระบวนการพยาบาล  และ
การน าไปใช ้

5.2.4 มีความรู้และความเขา้ใจในสาระส าคญัของกระบวนการแสวงหาความรู้
การจดัการความรู้กระบวนการวจิยั กระบวนการบริหารและการจดัการองคก์ร 

5.2.5 มีความรู้และความเขา้ใจในสาระส าคญัเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการพยาบาล และระบบจ าแนกขอ้มูลทางการพยาบาล 

5.2.6 มีความรู้ ความเข้าใจใน วฒันธรรม สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงของ
ประเทศ และสังคมโลกท่ีมีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพและประชาชน 

5.3 ทกัษะทางปัญญา 
5.3.1 ตระหนกัรู้ในศกัยภาพและส่ิงท่ีเป็นจุดอ่อนของตน เพื่อพฒันาตนเองให้

มีความสามารถเพิ่มมากข้ึน สามารถน าไปสู่การปฏิบติัการพยาบาล การสอน การแสวงหาความรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ และการเป็นผูน้ าท่ีเขม้แขง็ 

5.3.2 สามารถสืบคน้ และวเิคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย 
5.3.3 สามารถน าขอ้มูล และหลกัฐานไปใช้ในการอา้งอิง  และแก้ไขปัญหา

อยา่งมีวจิารณญาณ 
5.3.4 สามารถคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ โดยใชอ้งคค์วามรู้ทางวชิาชีพและท่ี

เก่ียวขอ้ง 
รวมทั้ง ใชป้ระสบการณ์เป็นฐาน เพื่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีปลอดภยัและมีคุณภาพ 

ในการใหบ้ริการการพยาบาล 
5.3.5 สามารถใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจยั และนวตักรรมท่ี

เหมาะสมในการแกไ้ขปัญหา 
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5.3.6 สามารถพฒันาวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
สถานการณ์และบริบททางสุขภาพท่ีเปล่ียนไป 

5.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
5.4.1 มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธ์อย่าง

สร้างสรรคก์บัผูใ้ชบ้ริการ ผูร่้วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา 
5.4.2 สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและสมาชิกทีม  ในทีมการ

พยาบาล ทีมสุขภาพ และทีมในชุมชนของระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับและในบริบทหรือ
สถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั 

5.4.3 สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าในการผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ี
ดีในองคก์ร ในสถานการณ์ท่ีหลากหลายและสถานการณ์เฉพาะหนา้ 

5.4.4 มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ต่อสังคม และรับผิดชอบในการ พฒันา
ตนเองวชิาชีพ องคก์รและสังคมอยา่งต่อเน่ือง 

5.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.5.1 สามารถประยุกต์ใช้หลกัตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิติ ในการพยาบาล

อยา่งเหมาะสม 
5.5.2 สามารถแปลงขอ้มูลให้เป็นข่าวสารท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถอ่าน

วเิคราะห์และถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารแก่ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเขา้ใจ 
5.5.3 สามารถส่ือสารภาษาไทยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การ

อ่านการเขียนและการน าเสนอ รวมทั้งสามารถอ่านวารสาร และต าราภาษาองักฤษอยา่งเขา้ใจ 
5.5.4 สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานท่ีจ าเป็น 
5.5.5 สามารถเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ  ตลอดจนใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
5.6 ทกัษะการปฏิบัติทางวชิาชีพ 

5.6.1 สามารถปฏิบติัทกัษะการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมโดยประยุกต์ใช้
ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล  รวมทั้งใช้กระบวนการพยาบาล หลกัฐานเชิงประจกัษ์ และการ
ส่ือสารเชิงบ าบดัในการพยาบาลบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

5 .6 .2  สามารถปฏิบัติการการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การ
รักษาพยาบาล 
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การบ าบดัและการบรรเทาอาการ  และการฟ้ืนฟูสุขภาพ แก่ผูใ้ช้บริการทุก
ภาวะสุขภาพและทุกช่วงว ัยรวมทั้ งการผดุงครรภ์ ในทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ  ตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  (พ .ศ . 2528) และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัวชิาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2540 

5.6.3 สามารถปฏิบติัการพยาบาลดว้ยความเมตตา กรุณา และเอ้ืออาทร โดย
ยดึมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย และสิทธิของผูป่้วย 

5.6.4 สามารถปฏิบติัการพยาบาลโดยค า นึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และ
ความหลากหลายทางวฒันธรรม 

5.6.5 แสดงภาวะผูน้ าในการปฏิบัติงาน  สามารถบริหารทีมการพยาบาล 
ทีมสหสาขาชีพและการท างานในชุมชน ในหน่วยบริการสุขภาพชุมชน 

6. องค์กรวชิาชีพทีเ่กีย่วข้อง 
สภาการพยาบาลเป็นองคก์รวิชาชีพ ท่ีมีหนา้ท่ีควบคุมมาตรฐานการจดัการศึกษา โดย

ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์  รับรองสถาบันการศึกษาท่ีเปิดสอนหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต และพิจารณาอนุมติัการขอข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ ์แก่ผูส้ าเร็จการศึกษาจากสถาบนัท่ีไดรั้บการรับรองจากสภาการพยาบาล 

7. โครงสร้างหลกัสูตร 
โครงสร้างของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ตอ้งสอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการและสภาการพยาบาล ดงัน้ีจ  านวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่ 140 หน่วยกิต และไม่
เกิน 150 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตขั้นต ่าของแต่ละหมวดวชิา ดงัน้ี 

7.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จ านวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต 
7.2 หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต จ าแนกได้

ดงัน้ี 
7.2.1 กลุ่มพื้นฐานวชิาชีพ จ านวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่ 28 หน่วยกิต 

 7.2.2 กลุ่มวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิตทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีทางการ
พยาบาลและรายวิชาภาคปฏิบติัในสถานการณ์จริงโดยรายวิชาภาคทฤษฎีทางการพยาบาล  มีจ านวน
หน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่ 51 หน่วยกิต รายวิชาภาคปฏิบติัในสถานการณ์จริง มีจ  านวนหน่วยกิตรวมไม่
นอ้ยกวา่ 25 หน่วยกิต โดย 1 หน่วยกิต ภาคปฏิบติัในสถานการณ์จริง ตอ้งจดัการเรียนการสอนไม่ต ่ากวา่ 
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60 ชัว่โมง ทั้งน้ีกลุ่มรายวิชาการพยาบาลมารดาและทารก การผดุงครรภ ์และการวางแผนครอบครัว ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัมีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 7.3 หมวดวชิาเลือกเสรี จ านวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 
8. เนือ้หาสาระส าคัญของสาขา 
เน้ือหาสาระส าคญัประกอบด้วยกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ และกลุ่มวิชาชีพกลุ่มพื้นฐาน

วิชาชีพ ไดแ้ก่ ชีวเคมี ชีววิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ปรสิตวิทยาจุลชีววิทยา พยาธิวิทยา เภสัช
วิทยา ชีวสถิติ จิตวิทยา พฒันาการตามวยั โภชนศาสตร์ และระบาดวิทยากลุ่มวิชาชีพ ประกอบด้วย
วิชาการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัในสถานการณ์จริง โดยมีเน้ือหาสาระส าคญั ไดแ้ก่ (1) 
การประเมินภาวะสุขภาพ (2) มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล (3) สารสนเทศทางการพยาบาล (4) 
หลักการและกระบวนการวิจยัทางการพยาบาล (5) การบริหารการพยาบาลและการบริหารองค์กร
สุขภาพ (6) การพยาบาลผูใ้หญ่ทั้งในภาวะวิกฤติและเร้ือรัง (รวมอายุรศาสตร์ ศลัยศาสตร์และนรีเวช
วิทยา) (7) การพยาบาลเด็กและวยัรุ่น (8) การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์  (9) การพยาบาล
อนามยัชุมชนและการรักษาโรคเบ้ืองตน้(10) การพยาบาลมารดาและทารก (11) การผดุงครรภ ์(12) การ
วางแผนครอบครัว (13) การพยาบาลผูสู้งอาย ุและ (14) กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

9. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 
9.1 กลยทุธ์การสอน 
การจดัการเรียนการสอนใหเ้นน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง และช้ีน าตนเองในการเรียนรู้ 

โดยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการจดัการเรียนการสอนอยา่งเป็นรูปธรรม มีการออกแบบการ
เรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ท่ีสามารถวดัและประเมินการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนไดอ้ยา่งชดัเจน และ
ใช้วิธีการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติัใสถาน
การณ์จริงการสอนในหอผูป่้วย และ การสอนขา้งเตียง โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของผล
การเรียนรู้ทั้ง 6 ดา้นผา่นกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้การคิดวิเคราะห์ และการแกไ้ขปัญหา โดยใช้
ปัญญาและหลกัฐานเชิงประจกัษ ์มีการประเมิน ทั้งความกา้วหนา้ และประเมินผลรวบยอด 

9.2 กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
การวดัและประเมินผลต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ ใช้วิธีการประเมินผลท่ี

หลากหลายสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ผลการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
แบ่งสัดส่วนน ้ าหนกัการประเมินในแต่ละกิจกรรม หรือแต่ละดา้นให้เหมาะสมกบัผลการเรียนรู้ของ
รายวิชานั้น ๆ ทั้งน้ีผูส้อนตอ้งแจง้ให้ผูเ้รียนทราบวิธีการประเมินผล ตลอดจนแจง้ผูเ้รียนทราบผงัการ
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ออกขอ้สอบ ท่ีจะใชใ้นการวดัและประเมินผลวชิาภาคทฤษฎีล่วงหนา้ ส าหรับการประเมินผลการปฏิบติั 
ใชก้ารประเมินโดยการสังเกตการปฏิบติั การสอบภาคปฏิบติัในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง 
โดยวดัและประเมินทกัษะปฏิบติัตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร (TQF Nursing 2552)  
 
6. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

งานวจัิยในประเทศ 
วิศณุ ทรัพยส์มพล และคณะ ได้ท าการศึกษาเร่ืองรูปแบบการบริหารจดัการและการใช้

ประโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวิทยาลยั ไดศึ้กษานโยบายและวิธีการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาของมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ และสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
มหาวิทยาลยัในประเทศ ผลการวิจยัพบว่ารูปแบบหน่วยงานบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
มหาวิทยาลยัท่ีพบอยูมี่ 4 รูปแบบหลกั ไดแ้ก่ รูปแบบท่ีเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั ซ่ึงมีทั้งแบบ
รวมศูนย ์และแบบกระจายศูนย ์รูปแบบการจดัตั้งเป็นมูลนิธิ หรือการจดัตั้งเป็นบริษทั อีกรูปแบบหน่ึง
คือการใช้บริการจากบริษทัภายนอก รวมทั้งรูปแบบการร่วมมือกนัเป็นกลุ่มผูอ้นุญาตให้ใช้สิทธิของ
มหาวิทยาลยัหลายๆแห่งท่ีอยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงกนั ทั้งน้ีปัจจยัท่ีควรค านึงถึงในการพิจารณารูปแบบ
หน่วยงานบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ ความคุม้ค่าในการจดัตั้งหน่วยงาน
โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีเทียบกบัค่าใชจ่้ายของหน่วยงาน ความ
ไดเ้ปรียบเชิงภาษี และงบประมาณสนบัสนุนการด าเนินงานของหน่วยงาน ความคล่องตวัในการบริหาร
จดัการ ความร่วมมือจากนกัวิจยัและบุคลากรของมหาวิทยาลยั รวมทั้งจ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีนโยบายในการ
บริหารจดัการท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทราบและเขา้ใจถึงบทบาทและหนา้ท่ี
ของตนเอง ซ่ึงจะช่วยให้การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ไม่วา่จะเป็นผูป้ระดิษฐ ์มหาวทิยาลยั หรือสังคม60 

วศิณุ ทรัพยส์มพล และคณะไดท้ าการศึกษาเร่ืองการบริหารจดัการและการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ผลการวิจยัพบว่าการบริหารจดัการทรัพย์สินทางปัญญาใน
มหาวิทยาลยัจ าเป็นตอ้งมีนโยบายในการบริหารท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง

                                                           
60 วศิณุ ทรัพยส์มพล และคณะ, “รูปแบบการบริหารจดัการและการใชป้ระโยชน์จาก

ทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวทิยาลยั” (งานวิจยัของสถาบนัทรัพยสิ์นทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2548), ฌ. 
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ทราบและเขา้ใจถึงบทบาทและหนา้ท่ีของตนเอง จึงจะช่วยใหก้ารบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาใน
มหาวิทยาลยัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผูป้ระดิษฐ์ 
มหาวทิยาลยั และสังคม61 

วิภาพร เจริญวฒันาชัยกุล  ได้ท าการศึกษาเร่ืองทรัพย์สินทางปัญญาและสุขภาวะในบริบท
โลกาภิวฒัน์ ศึกษากรณี สิทธิบตัรยาและความเส่ียงดา้นสุขภาพของผูป่้วยเอดส์ ผลการวิจยัพบว่าในบริบท
โลกาภิวฒัน์ทรัพยสิ์นทางปัญญามีความเช่ือมโยงกบัสุขภาวะอยา่งชดัเจนในเร่ืองของการเขา้ถึงยาและบริการ
สุขภาพ โดยผ่านระบบการคุม้ครองในเร่ืองของสิทธิบตัร ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าเป็นการคุ้มครองเกินกว่า
ศกัยภาพเทคโนโลยีและการพฒันาประเทศ นอกจากน้ียงัพบว่าในสังคมปัจจุบนัท่ีจดัเป็นสังคมความเส่ียง 
ทรัพย์สินทางปัญญามีความสัมพนัธ์กบัหลักประกนัสุขภาพถ้วนหน้า โดยโครงการหลักประกันสุขภาพ
ระดบัชาติ ไดรั้บผลกระทบอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้เพราะเม่ือพิจารณาในระดบัหน่วยยอ่ย คือ ประชาชนทุกคน
จ าเป็นตอ้งใชย้า โดยเฉพาะยาท่ีมีสิทธิบตัร ท าใหง้บประมาณดา้นสุขภาพเพิ่มสูงข้ึน ดงันั้นการเปิดเสรีทางการ
คา้ส่งผลให้ยาราคาสูง อนัเน่ืองมาจากการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาดว้ยระบบสิทธิบตัรท่ีเขม้งวดและนาน
เกินไป สุขภาพกอ้จะไดรั้บผลกระทบ ในสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเป็นอยู ่ผลต่อเน่ืองดงักล่าวจึงเส่ียงต่อสุขภาพ
ของผูป่้วยเอดส์ท่ีจ  าเป็นตอ้งเขา้ถึงยาตา้นไวรัสและบริการสุขภาพอยา่งต่อเน่ืองท าให้การเขา้ถึงวิธีการรักษา
สุขภาพท่ีจะช่วยใหคุ้ณภาพชีวติท่ีดียากยิง่ข้ึน62 

ชนิตา รักษ์พลเมือง และคณะ ได้ท าการศึกษาเร่ืองการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาใน
สถาบนัการศึกษาของไทย  ผลการวิจยัพบว่า ประเทศไทยมีนโยบายในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาใน
สถาบนัการศึกษา โดยมีกรอบยุทธศาสตร์ท่ีวางแนวทางในการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาให้เหมาะกบัการ
พฒันาประเทศอยู่ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบั 9 (พ.ศ.2545-2549) โดยส่งเสริมการใช้
ทรัพยสิ์นทางปัญญาในเชิงพาณิชยเ์พื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัผลิตภณัฑ์ และพฒันาต่อยอดองคค์วามรู้และภูมิ
ปัญญา ประเทศไทยมีกฏหมายหลกัดา้นลิขสิทธ์ิและสิทธิบตัร ไม่มีกฏหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเป็นการเฉพาะ นอกจากน้ีพบว่ามหาวิทยาลยัของรัฐส่วนใหญ่ยงัไม่มีนโยบายในเร่ืองการส่งเสริม

                                                           

61 วศิณุ ทรัพยส์มพล และคณะ, “การบริหารจดัการและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาของมหาวทิยาลยั” (งานวจิยัของสถาบนัทรัพยสิ์นทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2548) 

62 วภิาพร เจริญวฒันาชยักุล, “ทรัพยสิ์นทางปัญญาและสุขภาวะในบริบทโลกาภิวฒัน์ 
ศึกษากรณี สิทธิบตัรยาและความเส่ียงดา้นสุขภาพของผูป่้วยเอดส์” (วทิยานิพนธ์หลกัสูตรสังคมบณัฑิต
วทิยามหาบณัทิต บณัฑิตวทิยาลยั สาขาวชิาสังคมวทิยา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2549) 
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ทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัการศึกษาอย่างชดัเจน และมีการจดลิขสิทธ์ิ สิทธบตัร ในจ านวนท่ีน้อยมาก 
รวมทั้งนโยบายของมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐยงัช่วยผลกัดนัใหม้หาวทิยาลยัตอ้งใหค้วามสนใจกบัการสร้าง
รายได้จากการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัการศึกษามากข้ึน ในขณะเดียวกนัมหาวิทยาลยัยงัมี
ปัญหาดา้นความรู้ของบุคลากรและการขาดแคลนงบประมาณในการจดัตั้งหน่วยงานส่งเสริมทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาในสถาบนัการศึกษา63 

ชนิตา รักษ์พลเมือง และคณะ ได้ท าการศึกษาเร่ืองการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาใน
สถาบนัการศึกษาของสิงค์โปร์ ผลการวิจยัพบว่าประเทศสิงคโปร์มีการประกาศวิสัยทัศน์  “Thinking 
School, Learning Nation” โดยให้ความส าคญักบัการเรียนรู้บนฐานความคิดสร้างสรรค์และการสร้าง
นวตักรรม โดยเนน้ความร่วมมือร่วมใจในการส่งเสริมให้การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความ
ทา้ทายและเป็นการแสวงหาแนวทางการพฒันาจนน าไปสู่การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตเก่ียวกบั
การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาในประเทศสิงค์โปร์ พบว่าส านักงานทรัพยสิ์นทางปัญญาสิงคโปร์ 
(Intellectual Property Office of Singapore-IPOS) เป็นหน่วยงานส าคัญด้านทรัพย์สินทางปัญญาใน
สิงคโปร์ ส านกังานน้ีมีพนัธกิจหลกัในการจดัโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการสร้างสรรค ์การคุม้ครอง และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยการก าหนดวิสัยทศัน์ ดงัน้ี “สนบัสนุนให้สิงคโปร์เป็น
ประเทศแห่งการสร้างสรรค ์ให้คุณค่า พฒันา และใชป้ระโยชน์จากความคิดและทรัพยสิ์นทางปัญญา” 
โดยโครงสร้างส านกังานทรัพย์สินทางปัญญาสิงคโปร์มีหนา้ท่ีหลกัคือ พฒันากรอบแนวคิดการบริหาร
จดัการเพื่อการส่งเสริมและการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา รวมทั้งการจดัท าและทบทวนนโยบายท่ี
เก่ียวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสิงคโปร์ นอกจากน้ีเพื่อบรรลุเป้าหมายตาม
วสิัยทศัน์การส่งเสริมความคิดสร้างสรรคแ์ละการสร้างนวตักรรม กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ได้
สนบัสนุนทรัพยากรในการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานและสภาพแวดลอ้มท่ีสามารถ
ตอบสนองต่อวิสัยทศัน์ ดงัน้ี การสนับสนุนการบริหารจดัการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ท า
ภาระกิจหลกั (1) วางแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน(2)บริหารจดัการดา้นทรัพยากร ทั้งทรัพยากรบุคคล 
การเงินอสังหาริมทรัพย์ และธุรการ(3)ดูแลและจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานและสารสนเทศ

                                                           

 63 ชนิตา รักษพ์ลเมือง และคณะ, การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของ
ไทย (กรุงเทพฯ: บริษทั พริกหวานกราฟฟิค จ ากดั, 2550) 
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(4)สนบัสนุนการริเร่ิมงานดา้นคุณภาพ การสร้างนวตักรรมและวสิาหกิจ เพื่อตอบสนองต่อวสิัยทศัน์ใน
การผลกัดนัใหน้วตักรรมเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 64 

ชนิตา รักษ์พลเมือง และคณะ ได้ท าการศึกษาเร่ืองการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาใน
สถาบนัการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ผลการวิจยัพบว่านโยบายการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาใน
สถาบนัอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา การสนบัสนุนของภาครัฐท่ีเก่ียวกบัการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
สถาบนัการศึกษาไปสู่ภาคอุตสาหกรรม และไดมี้การปฏิรูประบบสิทธิบตัรคร้ังส าคญัใน พ.ศ.2523 เม่ือ
มีการตรากฏหมายตรากฏหมาย Stevenson-Wydler Technology Innovation Act 1980 ซ่ึงเป็นกฏหมาย
เก่ียวกบัสถาบนัวิจยัของรัฐกบั Bayh-Dole University and Small Business Patent Procedures Act 1980 
หรือเ รียกสั้ นๆว่า  Bayh-Dole Act ซ่ึ งอนุญาติให้สถาบันการศึกษาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่
ภาคอุตสาหกรรมได้โดยตรงและส่งเสริมให้จัดตั้ งส านักงานอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี 
(Technology Licensing Office-TLO) ในมหาวิทยาลยัเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทรัพยสิ์น
ทางปัญญาอยา่งเป็นระบบ  การส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัการศึกษาระยะแรกมุ่งไปท่ีการ
ให้ความคุม้ครอง ลิขสิทธ์ิในผลงานวชิาการและงานวิจยัเป็นส าคญั และการใชป้ระโยชน์เพื่อการศึกษา
คน้ควา้มากกวา่ เชิงพาณิชยแ์ลว้ ผลงานนั้นจะมีศกัยภาพเชิงพาณิชย ์การเผยแพร่ผลงานวิจยัจึงจ ากดั อยู่
เฉพาะการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารและการ ประชุมทางวิชาการต่อมาคณาจารย์มหาวิทยาลยั ท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีได้รับทุนวิจยัจากแหล่งทุนภายนอก จ านวนมาก เช่น มหาวิทยาลยัแห่งแคลิฟอร์เนีย แห่ง
เบอร์กเล่ยม์หาวิทยาลยัชิคาโก มหาวิทยาลยั ฮาวาร์ด มหาวิทยาลยัวิสคอนซิน สถาบนัเทค โนโลีแห่ง
แมสซาจูเซทท์ และมหาวิทยาลยั  สแตนฟอร์ด เรียกร้องให้มีการก าหนดนโยบาย เก่ียวกบัการแบ่ง
ผลประโยชน์หรือรายไดท่ี้เกิด จากสิทธิบตัรและการอนุญาตให้ใช้สิทธิจากผลงาน หลงัการประชุมท่ี
มหาวิทยาลยัวิสคอนซิน ใน พ.ศ. 2467 ท่ีประชุมเห็นว่ามหาวิทยาลยัควรมีการก าหนดนโยบายหรือ
แผนการท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการ ใชน้วตักรรมท่ีจดทะเบียนสิทธิบตัรไดท่ี้คณาจารย ์สร้างสรรคข้ึ์น โดยให้
นโยบาย/แผนการดงักล่าวมี วตัถุประสงคเ์พื่อให้การคุม้ครองบุคคลท่ีมีผลงาน จดสิทธิบตัรให้มีการใช้
ประโยชน์จากงานสิทธิบตัร อย่างเหมาะสม นโยบายว่าด้วยลิขสิทธ์ิมาตั้งแต่ พ.ศ. 2518 และ แก้ไข
ปรับปรุงเร่ือยมาภายใต้หลักการใช้อย่างเป็นธรรมหรือ “fair use” ในส่วนสิทธิบตัร มี นโยบายให้
บุคลากรท่ีไดรั้บทุนวิจยัรายงานการ คน้พบนวตักรรมท่ีมีศกัยภาพท่ีจะจดสิทธิบตัรมา ตั้งแต่ พ.ศ. 2469 

                                                           
64 ชนิตา รักษพ์ลเมือง และคณะ, การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของ 

สิงคโปร์ (กรุงเทพฯ : บริษทั พริกหวานกราฟฟิค จ ากดั, 2550) 
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แต่ไม่มีมาตรการบงัคบัจน กระทัง่ พ.ศ. 2506 จึงมีการก าหนดให้บุคลากรและนกั วิจยัทุกคนท่ีไดรั้บ
เงินทุนหรือใช้ส่ิงอ านวยความ สะดวกมอบผลงานให้แก่มหาวิทยาลยัต่อมา พ.ศ. 2522 ได้ตั้งส านัก
สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ และลิขสิทธ์ิ เพื่อช่วยเหลือบุคลากรท่ีท าวิจยัตาม ระเบียบของแหล่งทุน
ภายนอกโดยเฉพาะทุนรัฐบาล เม่ือ พ.ศ. 2534 มีภารกิจหลกั ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่เอกชนโดย 
การอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นหลกั มหาวิทยาลยั แคลิฟอร์เนียให้ความส าคญักบัภารกิจดงักล่าว โดยเน้น
การสร้างภาคีวิชาการ ( intellectual partnership) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาค อุตสาหกรรมซ่ึงได้
ด าเนินการทั้ งในด้านการวิจัย  การเรียนการสอน และการบริการสังคมโดยเฉพาะ  สาขาวิชา
วศิวกรรมศาสตร์และแพทยศาสตร์65 

ชนิตา รักษ์พลเมือง และคณะ ได้ท าการศึกษาเร่ืองการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาใน
สถาบนัการศึกษาของญ่ีปุ่น ผลการวิจยัพบวา่ประเทศญ่ีปุ่นมีนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมทรัพยสิ์น
ทางปัญญาได้ประกาศให้ “การเป็นประเทศท่ีสร้างบนฐานทรัพย์สินทางปัญญา” (Nation Built on 
Intellectual Property or Intellectual Property-based Nation)ห รือ เ รียกสั้ นๆว่า  IP Nation เ ป็นวาระ
แห่งชาติ โดยมีเป้าหมายท่ีจะเสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัดา้นอุตสาหกรรมของประเทศ ควบคู่ไป
กบัการสร้างวงจรการสร้างสรรค์ทางปัญญา (Intellectual creation cycle)โดยมีนโยบายและแผนการ
ส่งเสริมการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาในการพฒันาบุคลากรด้านการศึกษาและการวิจยัเพื่อ
สนบัสนุนการสร้างสรรคผ์ลงาน เช่นให้มหาวิทยาลยัและบณัฑิตวิทยาลยัมีบทบาทในการสร้างนกัวจิยั
ชั้นน าท่ีมีความช านาญท่ีหลากหลาย รวมทั้งมีนโยบายและแผนการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและการสร้างความตระหนกัใหแ้ก่สาธารณะ66 

ชนิตา รักษ์พลเมือง และคณะ  ไดท้  าการศึกษาเร่ืองนโยบายการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาใน
สถาบนัการศึกษา  ผลการวจิยัพบวา่ นโยบายดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาไดป้รับจุดเนน้จากการบงัคบัใชก้ฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์มากข้ึน กล่าวคือใน
ระยะแรกมหาวทิยาลยัจะเนน้ใหค้วามคุม้ครองลิขสิทธ์ิในผลงานวิชาการและงานวิจยัเป็นหลกั โดยยงัไม่ไดใ้ห้
ความสนใจต่อการพัฒนาต่อยอดหรือจดสิทธิบัตรมากนัก การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาใน

                                                           
65 ชนิตา รักษพ์ลเมือง และคณะ, การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของ 

สหรัฐอเมริกา (กรุงเทพฯ : บริษทั พริกหวานกราฟฟิค จ ากดั, 2550) 
66 ชนิตา รักษพ์ลเมือง และคณะ, การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของ 

ญีปุ่่น (กรุงเทพฯ : บริษทั พริกหวานกราฟฟิค จ ากดั, 2550) 
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สถาบนัอุดมศึกษาของประเทศไทย พบวา่ในภาพรวมมหาวิทยาลยัต่างๆ ท่ีมีหน่วยงานส่งเสริมทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 17 แห่งจาก 31 แห่งคิดเป็นร้อยละ 54.8 ท่ีมีนโยบายส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งชดัเจน อีก 14 แห่ง
แทรกอยูใ่นนโยบายอ่ืน ส่วนมหาวิทยาลยัท่ียงัไม่มีการตั้งหน่วยงานทรัพยสิ์นทางปัญญา พบวา่มหาวิทยาลยั
ของรัฐส่วนใหญ่ยงัไม่มีนโยบายท่ีชดัเจน ส่วนมหาวิทยาลยัเอกชนจ านวน 5 แห่ง ระบบวา่มีนโยบายส่งเสริม
ทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งชดัเจน อยา่งไรก็ตาม มหาวิทยาลยัส่วนใหญ่เวน้มหาวิทยาลยัท่ีมีหน่วยงานส่งเสริม
ทรัพยสิ์นทางปัญญาไม่ระบุว่ามีการจดลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร และอนุสิทธิบตัรในช่วงปี 2547-2549  ในปี พ.ศ.
2549 มหาวิทยาลยัท่ีมีหน่วยงานส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา มหาวิทยาลยัของรัฐ 18 แห่ง มหาวิทยาลยัเอกชน 
3 แห่ง ระบุว่ามีแนวทางบริหารจดัการสิทธิประโยชน์ในทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีชัดเจนแต่มกัเป็นแนวทาง
ส าหรับคณาจารยแ์ละนกัวิจยั มหาวิทยาลยัส่วนใหญ่มีกิจกรรมการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา มหาวิทยาลยั
ท่ีมีหน่วยงานส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญามีปัญหาดา้นการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาและการใชป้ระโยชน์
จากทรัพยสิ์นทางปัญญาเชิงพาณิชยอ์ยู่ในระดบัมาก ขณะท่ีมหาวิทยาลยัท่ียงัไม่มีการตั้งหน่วยงานส่งเสริม
ทรัพยสิ์นทางปัญญาหากเป็นมหาวิทยาลยัของรัฐ พบว่ามีป ญหามากทุกดา้นยกเวน้ปัญหาเชิงนโยบาย ส่วน
มหาวทิยาลยัเอกชนมีปัญหามากในดา้นการใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญาเชิงพาณิชย์67 

พรพรรณ อินทรประเสริฐ  ได้ท าการศึกษาเร่ืององค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในทศวรรษหนา้ ผลการวิจยัพบวา่องคป์ระกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษ
หนา้ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1)ดา้นโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานวิชาการ 2) 
ด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 3)ด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารงาน
งบประมาณ 4)ด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานการ 5)ด้านโครงสร้างและกระบวนการ
บริหารงานการจดัองคก์ร ตามล าดบั ผลการตรวจสอบมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยแต่ละ
องคป์ระกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา้ มีความถูกตอ้งเหมาะสมและเป็นไปได ้ 
68 

                                                           
67 ชนิตา รักษพ์ลเมือง และคณะ, นโยบายการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาใน

สถาบันการศึกษา (กรุงเทพฯ : บริษทั พริกหวานกราฟฟิค จ ากดั, 2550), 108-110. 
68 พรพรรณ อินทรประเสริฐ, “องคป์ระกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษ

หนา้” (วทิยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2550), ง. 
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ปรียนุช ชยักองเกียรติ ไดท้  าการศึกษาเร่ืองรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งการจดัการทุน
ทางปัญญา การจดัการความรู้ และประสิทธิผลองค์การของวิทยาลยัพยาบาล สังกดักระทรวงสาธารณสุข  
ผลการวิจยัพบว่า 1) วิทยาลยัพยาบาล มีการจดัการองค์ประกอบทุนมนุษย์อยู่ในระดบัมาก โดยอาจารย์มี
คุณลักษณะด้านความสามารถมากกว่าด้านความผูกพนัธ์ต่อองค์การ ส่วนการจัดการองค์ประกอบทุน
โครงสร้างอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีด้านเทคโนโลยีมากกว่าด้านการจดัการด้านโครงสร้างพื้นฐานมี
กระบวนการจดัการความรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีการกระจายความรู้มากท่ีสุด และมีการดกัจบัความรู้นอ้ย
ท่ีสุด 2) รูปแบบการจัดการทุนทางปัญญาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การประกอบด้วย ทุนมนุษย์ ทุน
โครงสร้าง กระบวนการจดัการความรู้ และประสิทธิภาพองคก์าร โดยมีกระบวนการจดัการความรู้เป็นตวัแปร
คั่นกลางและมีขนาดอิทธิพลทางตรงมากท่ีสุด รูปแบบน้ีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์(Chi- 
Square=13.45 ,p=.20, GFI=.99, AGFI=.97, RMSEA=.03, RMR=.00) และมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากบั 
0.81 3) รูปแบบการจดัการทุนทางปัญญาของวิทยาลยัพยาบาลมี 2 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบท่ีให้ความส าคญักบั
การพฒันาทุนมนุษยโ์ดยตรง และ 2) รูปแบบท่ีให้ความส าคญักบัการพฒันาทุนมนุษยร่์วมกบัทุนโครงสร้าง
ผา่นกระบวนการจดัการความรู้69 

อนันต์ เตียวต๋อย  ได้ท าการศึกษาเร่ือง รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จใน
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ผลการวจิยัพบวา่ องคป์ระกอบของการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ
ในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลมี 7 องคป์ระกอบ คือ 1)การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียและพนกังาน 2)ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าในการน าองค์การ 3)เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหาร
คุณภาพ 4)ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร 5)การใชอ้งคก์รเป็นคู่เทียบเคียง 6)การสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากร 
และ7)การบริหารงานอย่างต่อเน่ือง และรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล ไดแ้ก่ องค์ประกอบ7 องค์ประกอบ คือ 1)การให้ความส าคญักบัผูรั้บบริการ ผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสียและพนักงาน 2)ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าในการน าองค์การ 3)เทคนิคและเคร่ืองมือการ
บริหารคุณภาพ 4)ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร 5)การใช้องค์กรเป็นคู่เทียบเคียง 6)การสร้างคุณภาพชีวิต

                                                           

 
69 ปรียนุช ชยักองเกียรติ, “รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งการจดัการทุนทางปัญญา 

การจดัการความรู้ และประสิทธิผลองคก์ารของวทิยาลยัพยาบาล สังกดักระทรวงสาธารณสุข” 
(วทิยานิพนธ์หลกัสูตรการศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2551) 
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บุคลากร และ 7)การบริหารงานอยา่งต่อเน่ือง และมี 8 กระบวนการ คือ การริเร่ิมจากผูบ้ริหารระดบัสูง 
การจดัโครงสร้างองคก์รและทีมงาน การจดัระบบเคร่ืองมือคุณภาพ การประกาศใชแ้ละการให้ความรู้
แก่บุคลากร การก ากับติดตามและประเมินผล การทบทวนการด าเนินงาน การให้รางวลัผูป้ระสบ
ความส าเร็จในการบริหารคุณภาพ และการเทียบเคียงกบัหน่วยงานท่ีประสบความส าเร็จในการบริหาร
คุณภาพ ซ่ึงรูปแบบไดรั้บการยนืยนัจากผูเ้ช่ียวชาญใหส้ามารถน าไปใชไ้ด้ 70 

อนงค ์สระบวั ได้ท าการศึกษา เร่ืองรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของตวัช้ีวดัการจดัการ
ความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบของตัวช้ีวดัการจัดการความรู้ของ
สถาบนัอุดมศึกษา ประกอบดว้ย 5 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 1)กระบวนการจดัการความรู้ 2)การเรียนรู้ 3)
สมรรถนะ 4)เทคโนโลยแีละ 5)โครงสร้างองคก์าร และรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของตวัช้ีวดัการ
จดัการความรู้ของสถาบนัอุดมศึกษาประกอบด้วย 5 องค์ประกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กันซ่ึงมีความ
เหมาะสม เป็นไปได้  และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกบักรอบแนวคิดทฤษฎีของการ
วจิยั71 

สุภาวดี ลาภเจริญ  ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ภาพอนาคตเครือข่ายความร่วมมือดา้นการวิจยัระหว่าง
สถาบนัอุดมศึกษา ใน 10 ปีขา้งหนา้ (พ.ศ. 2552-2561) ผลการวิจยัพบวา่ ภาพอนาคตเครือข่ายความร่วมมือดา้น
การวจิยัระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษาประกอบดว้ย 4 ประเด็นดงัน้ี 1) ความร่วมมือในการผลิตบณัฑิตดา้นการวิจยั 
มุ่งใหผู้เ้รียนมีโลกทศัน์และวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล รู้จดัคิด วเิคราะห์ แสวงหาความรู้ สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งผลิต
บณัฑิตท่ีมีทกัษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ภาษาองักฤษ ภาษาจีย มีจิตสาธารณะ มีทกัษะใน
กระบวนการคิด และควรจดัการเรียนการสอนแบบทีม เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนร่วมกนัในแต่ละ
โปรแกรมได ้2) ความร่วมมือดา้นโครงสร้างและเครือข่ายความร่วมมือการวิจยั สถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่ง

                                                           
70 อนนัต ์เตียวต๋อย, “รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบด็เสร็จในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคล” (วทิยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2551), ง. 

71 อนงค ์สระบวั, “รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของตวัช้ีวดัการจดัการความรู้ของ

สถาบนัอุดมศึกษา” (วทิยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิต

วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2552), ง. 
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ตอ้งก าหนดเป้าหมายวตัถุประสงค ์แผนงาน และแนวปฏิบติัของตนเองให้สอดคลอ้งกบัหลกัการความร่วมมือ
ระหวา่งสถาบนั เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยผา่นการท างานร่วมกนั ซ่ึงเป็นการท างานแนวราบไม่มีการ
สั่งการจากฝ่ายใดรวมทั้งสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งยอมรับการตรวจสอบจากสังคม 3) การจดัและด าเนินกิจกรรม
ความร่วมมือการวิจยั เป็นการสร้างความรู้และประสบการณ์ใหม่ในลกัษณะบูรณาการกิจกรรมต่าง  ๆใหเ้ขา้กบั
ชีวติจริง ตลอดจนเนน้ให้นกัศึกษามีกิจกรรมร่วมกบัชุมชนให้มากข้ึน  ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ควรมีบทบาทในการประสาน และสนับสนุนงบประมาณบางส่วน กระตุ้นให้จัดกิจกรรม สร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลากรท่ีรับผดิชอบงานความร่วมมือ เช่น จดัน าเสนอผลการวจิยัร่วมกนั ศึกษา
ดูงานร่วมกนั สร้างเครือข่ายท่ีหลากหลาย การเขา้ร่วมเครือข่ายควรเป็นนกัวิจยัท่ีอยูใ่นสาขาเดียวกนั 4) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ผูบ้ริหารและบุคคลากรทางการศึกษาของแต่ละสถาบนัอุดมศึกษาควรให้
ความส าคญักบังานวิจยัมากข้ึน รวมถึงมีการจดัตั้งหน่วยงานเครือข่าย โดยมีผูรั้บผิดชอบเครือข่ายท า
หนา้ท่ีประสานงานช่วยเหลือติดตามและประเมินผลความร่วมมือ จดัท ารายงานการประเมินอยา่งเป็น
ทางการประจ าปีตามระยะวลาด าเนินโครงการ72 

เพช็รี รูปะวิเชตร์ ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความร่วมมือของสถาบนัอุดมศึกษาและสถานประกอบการ
เพื่อพฒันาทกัษะการท างานของบุคคลากรในองคก์รธุรกิจแบบระบบอุตสาหกรรม ผลการศึกษา พบวา่ 1) ความ
ร่วมมือของสถาบนัอุดมศึกษาและสถานประกอบการท่ีเป็นองค์กรธุรกิจแบบระบบอุตสาหกรรมเพื่อพฒันา
ทักษะการท างานของหัวหน้าใหม่ด้วยกระบวนการฝึกอบรมอยู่ในระดับท่ีดีมาก โดยวิทยากรจาก
สถาบนัอุดมศึกษาไดท้  าหน้าท่ีครอบคลุมกระบวนการฝึกอบรมทุกขั้นตอน ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมวางแผน และ
ร่วมกระท า รวมทั้งไดเ้สนอขั้นตอนการติดตามหลงัการฝึกอบรมและการประเมินผลการปฏิบติังาน ซ่ึงสถาน
ประกอบการให้การยอมรับและความร่วมมือ 2) กระยวนการฝึกอบรมหลกัสูตร ทกัษะการบริหารจดัการ
ส าหรับหัวหน้าใหม่ พบขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นหัวหน้างานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31-35 ปี 
ระดบัการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท างานในบริษทัแห่งน้ีเป็นเวล 4-6 ปี รายไดร้ะหวา่ง 10,100-12,000 บาท ความ
คาดหวงัในการเขา้รับการฝึกงานอบรมเพื่อน าไปใชใ้นชีวิตการท างานจริงได ้การประเมินผลการอบรมแยกเป็น 
2 ระดบัคือระดบัปฏิกิริยา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมร้อยละ 100 ส่วนระดบัการเรียนรู้
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผา่นการทดสอบขอ้เขียนทุกคนและเขา้รับการฝึกอบรมครบทุกชัว่โมง  3) การติดตามหลงั

                                                           
72สุภาวดี ลาภเจริญ, “ภาพอนาคตเครือข่ายความร่วมมือดา้นการวจิยัระหวา่ง

สถาบนัอุดมศึกษา ใน 10 ปีขา้งหนา้ (พ.ศ. 2552-2561)” (วทิยานิพนธ์หลกัสูตรการศึกษาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัวงษเ์ชาวลิตกุล, 2554) 
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การฝึกอบรมผา่นไปเป็นเวลา 4 เดือนพบวา่ การปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เน้ือหาในหลกัสูตรช่วยการ
ท างานในต าแหน่งหัวน้างาน ท าให้มัน่ใจมากข้ึน ท างานมีแบบแผน แต่ยงัไม่เพียงพอกบัการท างานให้ดีข้ึน 
กลุ่มตวัอย่างตอ้งการเวลาอบรมเพิ่ม กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นต่อการติดตามหลงัการฝึกอบรมในทางท่ีดีกวา่
วทิยากรและบริษทัเห็นความส าคญัของการฝึกอบรม ส่วนการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีกลุ่มตวัอยา่งประเมิน
ตนเองเป็นรายบุคคลพบว่า โดยรวม  7 ดา้นคือ ปริมาณงาน คุณภาพงาน ความรู้ในงาน คุณลกัษณะส่วนตวั 
ความร่วมมือ ความน่าไวว้างใจ ความริเร่ิมสร้างสรรค์อยู่ในระดบัปานกลาง (3.49) ส่วนการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของหัวหน้างานใหม่ในภาพรวมจากผูจ้ดัการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (3.50) ส่วนการท า
กิจกรรมสนทนากลุ่มกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของหัวหน้างานท่ีเขา้รับการฝึกอบรมพบว่า ในภาพรวมหลงัการ
ฝึกอบรมหัวหน้างานมีการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีดี ทกัษะการสั่งการ การควบคุมงาน มีความชดัเจนด้วย
ท่าทางและค าพูด รับฟังลูกน้องมากข้ึน 4) แนวทางการพฒันาความร่วมมือของสถาบนัอุดมศึกษาและสถาน
ประกอบการเพื่อพฒันาทกัษะการท างานของบุคคลากรในองคก์รธุรกิจแบบระบบอุตสาหรกรรม ทั้งสองฝ่าย
ควรต้องมีการท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในส่วนของการพัฒนาทักษะของบุคคลากร วิทยากรจาก
สถาบันอุดมศึกษาควรมีความรู้ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ และเน้นพัฒนาทักษะด้านสติปัญญา 
ความสามารถ มีโลกทศัน์ กระบวนการฝึกอบรม ส่วนสถานประกอบการควรมีการติดตามหลงัการฝึกอบรมและ
สร้างวฒันธรรมการจดัการท่ีมีการประเมินผลการปฏิบติังาน การจดัการความรู้ โดยเป็นความร่วมมือของ
สถาบนัอุดมศึกษและสถานประกอบการเพื่อความถูกตอ้ง การยอมรับของบุคคลากร และการพฒันาทกัษะท่ี
ย ัง่ยนืขององคก์รและประเทศต่อไป73 

สายสุดา เตียเจริญ  ได้ท าการศึกษาเร่ือง องค์ประกอบของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 
ผลการวิจยัพบวา่องคป์ระกอบของการเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั ประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบ คือ ระบบบ
การบริหารจดัการ การน าผลงานวิจยัไปใชแ้ละการสร้างเครือข่ายการวิจยั การพฒันาบุคลากรดา้นการ
วจิยั คุณภาพของอาจารย/์นกัวิจยั การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจยั การจดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศทางการวิจยั 
การเช่ือมโยงการวิจยักบัการเรียนการสอน และการบริหารทรัพยสิ์นทางปัญญา  ตวัแปรท่ีสามารถ
จ าแนกกลุ่มมหาวิทยาลยัวิจยั ประกอบดว้ย 6 ตวัแปร ไดแ้ก่ โครงสร้างพื้นฐานในการวิจยั การบริหาร
งานวจิยั การบริหารทรัพยสิ์นทางปัญญา การตีพิมพเ์ผยแพร์ผลงานวิจยั แรงจูงใจในการท าวจิยั และการ

                                                           
73 เพช็รี รูปะวเิชตร์, “ความร่วมมือของสถาบนัอุดมศึกษาและสถานประกอบการเพื่อ

พฒันาทกัษะการท างานของบุคคลากรในองคก์รธุรกิจแบบระบบอุตสาหกรรม” (งานวจิยัโดย ผศ.ดร. 
เพช็รี รูปะวเิชตร์ สาขาวชิาบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2554) 
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เช่ือมโยงการวิจยักบัการเรียนการสอน ซ่ึงองค์ประกอบด้านการน าผลงานวิจยัไปใช้และการสร้าง
เครือข่ายการวิจยัเป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัต่อการเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั
ควรส่งเสริมและสนบัสนุนในเร่ืองการผลิตผลงานวิจยัท่ีตรงกบัความตอ้งการของสังคม ชุมชน และ
ประเทศ รวมทั้งการน าผลงานวิจยัไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อแก้ปัญหา หรือเพื่อเพิ่มมูลค่า 
นอกจากน้ีควรส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือกบัภาคเอกชนอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานราชการอ่ืนเพื่อให้
เกิดการท างานวิจยัในลกัษณะเครือข่ายกนัสร้างและพฒันาให้เกิดองค์ความรู้หรือนวตักรรมใหม่ๆท่ี
ตอบสนองต่อความตอ้งการของสังคม ชุมชน รวมทั้งเป็นการใชท้รัพยากรร่วมกนัเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและสร้างความเขม้แขง็ทางวชิาการ74 

งานวจัิยต่างประเทศ 
โกลด์ (Gold)  ท า ก า ร ศึ กษ า วิ จั ย เ ร่ื อ ง  “Knowledge Management: An Organization 

Capabilities Perspective” ผลการวิจยัพบว่า 1) การบริหารสมยัใหม่ คือความตระหนักในคุณค่าของ
สินทรัพยแ์ห่งความรู้(Knowledge assets) 2) การกระจายของผลิตภณ์ัในองค์กรเป็นส่ิงจ าเป็น 3) การ
แข่งขนัจะเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับองค์กร 4) เป็นเร่ืองยากท่ีจะพฒันาองค์กรภายใตร้ะบบการจดัการ
ความรู้ เน่ืองจากองค์กรยงัมีประวติัศาสตร์และกระบวนการท างานภายใตค้วามส าเร็จของวฒันธรรม
แบบดั้งเดิมอยู่ 5) การลงทุนดา้นเทคโนโลยีและการปรับเปล่ียนวฒันธรรมไปในทิศทางเดียวกนัเป็น
เง่ือนไขแรกท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจดัการความรู้ในองคก์ร75 

แมคคาร์ธี (McCarthy) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “Measuring the validity of task-Technology fit 
for knowledge management system” พบวา่ 1) มีปัจจยั 3 ประการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชก้ารจดัการความรู้ 
คือ วฒันธรรมองคก์ร ความสามารถของพนกังาน คุณลกัษณะของผูใ้ชร้ะบบการจดัการความรู้ 2) ภาระ
งานขององค์กร ความสามารถของพนักงาน คุณลักษณะของผูใ้ช้ระบบการจดัการความรู้เก่ียวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา 2) ภาระงานขององค์กรและความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้ระบบโดยมี

                                                           
74 สายสุดา เตียเจริญ, “องคป์ระกอบของการเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั” (วทิยานิพนธ์ปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2554), ง. 
75 Andrew H. Gold, “Knowledge Management: An Organization Capabilities 

Perspective” (Ph.D. dissertation, Faculty of Management Information System, University of Carolina, 
2001), 23. 
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ความสัมพนัธ์ปริมาณท่ีสูง 3) วฒันธรรมองค์กรเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการใช้ประโยชน์จากการ
บริหารจดัการความรู้76 

 อาเธอร์ (Arthur) ได้ศึกษาเก่ียวกับผลของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ต่อผลการ
ปฎิบติังานและอตัราการออกจากงาน พบว่าการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษยท่ี์เน้นการเพิ่มความ
ผกูพนัธ์ของพนกังานต่อองคก์าร ไดแ้ก่ การกระจายอ านาจการตดัสินใจ การฝึกอบรม การเพิ่มเงินเดือน 
และการมีส่วนร่วมของพนกังาน มีความสัมพนัธ์กบัผลการปฎิบติังานท่ีสูงข้ึน ในทางตรงกนัขา้มพบวา่
การด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ท่ีเน้นการควบคุม การเพิ่มประสิทธิภาพและการลดทกัษะของ
พนกังานและอ านาจในการตดัสินใจ จะสัมพนัธ์กบัการเพิ่มของอตัราการลาออกของพนกังานและผล
การปฎิบติังานจะลดลง77 

 โฮ ซอยวา โดรา (Ho, Choi-wa Dora) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง Human Resource Management 
in Hong Kong Preschools: The Impact of Falling Rolls on Staffing ผลการวิจยัพบว่า การจดัการเรียน
การสอนระดบัก่อนวยัเรียนนั้นการลดจ านวนของพนกังานเพื่อแก้ปัญหาการขาดงบประมาณในการ
บริหารจดัการนั้นส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานและมีผลกระทบต่อคุณภาพ
การสอนและการให้บริการ งานวิจยัน้ีแสดงให้เห็นความส าคญัระหวา่งการจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละ
การพฒันาโรงเรียนเพื่อเสนอการจดัการความรู้เก่ียวกบัวิชาชีพทีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน
และควรมีการเช่ือมต่อนโยบายขององค์การในการประเมินพนกังานเพื่อให้บรรลุคุณภาพบริการท่ีดี 
ดงันั้นขอ้เสนอแนะพนกังานมีส่วนร่วมในกระบวนการก าหนดนโยบายและการจดัการเรียนการสอน 
และเป็นการเสริมสร้างภาวะผูน้ าเพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงและตอ้งเปล่ียนวฒันธรรมการจดัการเรียน
การสอนก่อนวยัเรียน78 

                                                           
76 Richard  McCarthy,  Measuring the validity of task-Technology fit for knowledge 

management system , accessed September 14, 2015, available from http://www.search.proquest. 
com/docview 

77 Arthur, Jeffrey B, “Gainsharing and Organization Learning: an Analysis of Employee 
Suggestions over time,” Academy of Management Journal 44, 4 (April 15, 2001): 737-754. 

78 Choi-wa Dora Ho, “Human Resource Management in Hong Kong Preschools: The 
Impact of Falling Rolls on Staffing,” International Journal of Education Management 23, 3 
(March 20, 2009): 217-226. 
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 วลิเล่ียม อลัแลน และคณะ (William Allan et al.) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง Human Resource 
Management: Managerial in Recruiting and Retaining Teachers National Implications ผลการวจิยัพบวา่ 
เป้าหมายสูงสุดของแผนกทรัพยากรมนุษยคื์อการจดัการทุนมนุษยแ์ละวฒันธรรมองค์การเพื่อมุ่งสู่
ความส าเร็จ ในเวทีการศึกษาการเลือกผูบ้ริหารโรงเรียนท่มีประสิทธิภาพเป็นส่ิงส าคญัในการรักษาและ
สนบัสนุนส่ิงแวดลอ้มส าหรับครู วตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ีคือการศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิภาพการ
บริหารในการสรรหาและรักษาครู การสรรหามีโอกาสเลือกจากคุณสมบติัดของผูส้ัมคร การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นการวางแผนท่ีจะธ ารงรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไวใ้นองคก์ารเพื่อช่วยให้องค์การ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ในขอ้สรุปกล่าวว่าเป้าหมายสูงสุดของการบริหารทรัพยากรมนุษยจ์ะ
มัน่ใจว่าองค์การท่ีดึงดูดและรักษาพนักงานท่ีผ่านการรับรองตามกระบวนการไวไ้ด้ ขอ้เสนอแนะ
ส าหรับผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพควรธ ารงรักษาและสรรหาจา้งพนกังานท่ีมาตรฐานในการท างานหลาย
ดา้น พร้อมทั้งควบคุม ติดตาม และพฒันาอาชีพเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้วิชาชพี และวฒันธรรมองคก์าร
และช่วงเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นการสรรหาและการรักษาครู79 

 โอลากูเลฮิน และฟีลิค (Olakulehin and Felix Kayode) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “Human 
Capital Key Worry for Reformers” จากการศึกษาพบว่าการพฒันาทุนมนุษยเ์ป็นองค์ประกอบส าคญั
ท่ีสุดของทุกปัจจยัในธุรกิจการผลิตตั้งแต่ 1960  ไนจีเรียจึงเนน้ในการฝึกอบรมและการศึกษาการสะสม
ทุนมนุษยเ์ป็นอย่างมาก แต่การศึกษาในการพฒันทรัพยากรมนุษยเ์ป็นสนองตอบความตอ้งการของ
ประเทศ ในการวิจยัน้ีจึงตรวจสอบผลกระทบและระยะการเรียนรู้ในการพฒันาทุนมนุษยท่ี์มีผลต่อ
การศึกษาของครูในไนจีเรีย การน าเสนอภาพรวมของความพยายามในการพฒันาทุนมนุษยใ์นไนจีเรียมี
ความส าค ญในระบบการศึกษาระดบัอุดมศึกษา และมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ระบบ การฝึกอบรมและ
การพฒันาบุคลากรทางการส าหรับภาคอุตสาหกรรมและองค์การของเศรษฐกิจ ในการวิจยัน้ียงัเป็น
แนวทางในการเรียนรู้เป็นกลยุทธ์พื้นฐานส าหรับการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทางปัญญา
ในประเทศต่อไป80 

                                                           
79 William Allan et al., “Human Resource Management: Managerial in Recruiting and 

Retaining Teachers National Implications,” Campus-Wide Information Systems 26,3 (March 20, 
2009): 201-231. 

80 Felix Kayode Olakulehin, “Human Capital Key Worry for Reformers,” Education 
Week 28,14 (December 14, 2008): 1,13. 
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 เฟดแมน และคณะ (Feldman et al) ได้ท าการศึกษาเ ร่ือง Equity and the technology 
transfer strategies of American Research Universities พบว่า ปัจ จุบันมหาวิทยาลัย มีการแบ่ ง ปัน
ผลประโยชน์ในการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับทรัพยสิ์นทางปัญญาให้แก่อาจารย/์นกัวิจยั/ผูป้ระดิษฐ์เพิ่ม
มากข้ึน ซ่ึงถือวา่เป็นกลยทุธ์ใหม่ในการบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ซ่ึงแต่เดิมมหาวิทยาลยัยอมรับในเร่ืองค่าธรรมเนียมจากใบอนุญาตจากการใช้สถานท่ีว่าเป็นเพียงการ
จ่ายค่าตอบแทนท่ีเสนอโดยบริษทัซ่ึงเป็นหุ้นส่วนในผลประโยชน์จากการใชสิ้ทธิบตัรของมหาวทิยาลยั
เท่านั้น นอกจากน้ียงัพบวา่การแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวิทยาลยัมีจ านวน
เพิ่มข้ึน ดูไดจ้ากการจดัตั้งส านกังานขออนุญาตใชเ้ทคโนโลยซ่ึีงเป็นกลไกในการดึงดูดความสนใจท่ีจะ
น าเสนอผลประโยชน์กบัมหาวทิยาลยัทั้งสองดา้นคือ การเพิ่มศกัยภาพในการหารายไดข้องมหาวทิยาลยั 
และการจดัการผลประโยชน์ระหว่างมหาวิทยาลยักบับริษทั การประยุกต์ใชก้ารแบ่งปันผลประโยชน์
ดงักล่าวอาจเป็นส่วนหน่ึงของแนวโน้มท่ีมหาวิทยาลยัใช้โอกาสหรือเปล่ียนแปลงเพื่อท่ีจะเขา้สู่เชิง
พาณิชย์81 

 ลี และ วนิ (Lee and Win) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง “Technology transfer between university 
research centers and industry in Singapore” โดยการเปรียบเทียบการด าเนินการท่ีเก่ียวกบัการถ่ายทอด
เทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรมของศูนยป์ฎิบตัการดา้นการวิจยัในสังกดัมหาวิทยาลยัในประเทศสิงคโปร์ 
จ านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ 1) Kent Ridge Digital Lab (KRDL), the National University of Singapore(NUS), 
2)  Gintic Institute of Manufacturing Technology (GINTIC) , the Nanyang Technological University 
(NTU), 3) Center for Advanced Constraction Studies (CACS),  the Nanyang Technological University 
(NTU)  ผลการวิจยัพบวา่ ประเทศสิงคโปร์มีการด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีห้องปฏิบติัการการวิจยั
ของมหาวิทยาลยัสู่ภาคอุตสาหกรรมท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะประสบผลส าเร็จ คือ การจดัท าโครงการ
ความร่วมมือในการวิจยัและพฒันาระหวา่งมหาวิทยาลยัและภาคอุตสาหกรรม (Joint venture of R&D) 
โดยมีภาคอุตสาหกรรมท่ีมีความสามารถในการสนับสนุนดา้นโครงสร้างพื้นฐานในการท าวิจยั และ
มหาวิทยาลยัมีความสามารถในดา้นการมีองคค์วามรู้และความเช่ียวชาญในสาขาต่างๆ ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีได้
จากความร่วมมือในการวิจยัและพฒันาระหว่างมหาวิทยาลยัและภาคอุตสาหกรรมท าให้มหาวิทยาลยั
สามารถช่วยเหลือบริษทัภายในประเทศ รวมถึงยงัสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยัและพฒันามาจด

                                                           

81 Maryann Feldman and others, “Equity and the technology transfer strategies of American 
Research Universities,” Management Science vol 48, no 1 (Jan 2002): 105-121. 
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สิทธิบตัรร่วมกบัภาคอุตสาหกรรมได ้ส าหรับแรงจูงใจท่ีใช้เพื่อให้มหาวิทยาลยัและภาคอุตสาหกรรม
ท าโครงการ คือ การลงทุนในการท าวจิยัร่วมกนัทั้งน้ีเพื่อลดความเส่ียงดา้นการเงินของทั้งสองฝ่าย และ
รัฐบาลควรมีบทบาทในการสนบัสนุนทุนวจิยัและทรัพยากรต่างๆในโครงการดว้ย82 

 มาคสั (Marcus)ไดท้  าการศึกษาเร่ือง  นวตักรรมและทรัพยสิ์นทางปัญญา:กลยทุธ์
การบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาและเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยี ผลการศึกษาพบว่าการจดัการ
เชิงกลยุทธ์ดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาตอ้งมีการพฒันาและบูรณาการกบัเทคโนโลยีและการการบริหาร
จดัการองค์กรในการท่ีจะส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จในระดับจุลภาคของ บริษทั และจึงยงัอยู่ใน
ระดบัมหภาค และการพฒันาในทกัษะการจดัการดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา(เช่นการจดัหาการควบคุม
การคา้, การออกใบอนุญาตการประเมินมูลค่าการก าหนดราคา) และสัญญาดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา 
จากนั้นจะน าไปสู่การมีแนวโน้มมากท่ีสุดท่ีจะมีประสิทธิภาพท่ีเพิ่มข้ึนของระหว่างองค์กรด ังนั้นจึง
ตอ้งมีการพฒันาและบูรณาการกบัเทคโนโลยีและการบริหารจดัการองคก์รในการท่ีจะส่งเสริมให้เกิด
ความส าเร็จในระดบัจุลภาคของ บริษทั และจึงยงัอยูใ่นระดบัมหภาคการพฒันาในทกัษะการจดัการไอพี 
(เช่นการจดัหาการควบคุมการคา้, การออกใบอนุญาตการประเมินมูลค่าการก าหนดราคา) และสัญญา IP 
จากนั้ นจะน าไปสู่การมีแนวโน้มมากท่ีสุดท่ีจะมีประสิทธิภาพท่ีเพิ่มข้ึนของระหว่างองค์กร
ความสัมพนัธ์ทางเทคโนโลยแีละก่ึงบูรณาการรูปแบบองคก์รและจึงยงัเพิ่มข้ึนนวตักรรมและการพฒันา
เศรษฐกิจ83 

 นิโคล (Nicole)ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง  Intellectual Property Management: Internal 
Organization and External Exploitation ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัหลกัท่ีมีอิทธิพลภายนอกต่อการบริหาร
จดัการการใช้ประโยชน์ทรัพยสิ์นทางปัญญา (สิทธิบัตร) คือ ประการแรกเก่ียวกบัแรงจูงใจว่าท าไม 
บริษทั ท่ีตอ้งการท่ีจะใชป้ระโยชน์จากภายนอกสิทธิบตัรประเภทของมูลค่า บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างผา่น
การแสวงหาผลประโยชน์จากภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อวิธีท่ีจะมีการจัดการ ประการท่ีสองการจัด
โครงสร้างองคก์รของบริษทัเป็นส าคญั. ผลการวจิยัช้ีใหเ้ห็นวา่โครงสร้างดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาแบบ

                                                           
82 J. Lee and H.N. Win, “Technology transfer between university research centers and 

industry in Singapore,” Technovation  no. 24(November 20, 2004): 433-442. 
83 Marcus Holgersson, “Innovation and Intellectual Property: Strategic IP Manaagement 

and Economics of Technology,” (Dissertations and Thesis, CHALMERS University of Technology, 
2012), accessed October 19, 2015, available from http://www.search.proquest.com 
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ส่วนกลางหรือกระจายอ านาจไม่ไดมี้ผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารจดัการของสิทธิบตัรภายนอกการ
แสวงหาผลประโยชน์ แต่มนัดูเหมือนวา่ความเป็นจริงถา้ขอบเขตและส่ิงท่ีบริษทั มีท่ีจดัตั้งข้ึนฟังก์ชัน่ท่ี
อุทิศตนเพื่อประโยชน์สิทธิบัตรภายนอกเป็นส่ิงส าคัญ ประการท่ีสามสถานท่ีความคิดริเร่ิมของ
โครงการการแสวงหาผลประโยชน์สิทธิบตัรภายนอกการก าหนดจุดของกระบวนการท่ี บริษทั เร่ิมตน้
อยา่งแขง็ขนัในการจดัการการแสวงหาผลประโยชน์ภายนอก ประการท่ีส่ีความตอ้งการของ บริษทั คู่คา้
เก่ียวกบัเพิ่มเติมความรู้พร้อมกบัสิทธิบตัรไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่เป็นส่ิงส าคญั84 
 
 สรุป 

จากการศึกษาวรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
คณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พบว่ามีตวัแปรหลายตวัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริม
ทรัพยสิ์นทางปัญญา ผูว้ิจยัไดน้ า 1) แนวคิดแนวคิดหลกัและองคก์ารท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 2) 
นโยบายและแผนปฏิบติัราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา 3) กฎหมายเก่ียวขอ้งกบั
การส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา  4) แนวทางการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาของสถาบนัการศึกษาใน
ประเทศไทยและในต่างประเทศ และ 5) สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยท่ีเปิดสอนวิชา
พยาบาลศาสตร์ 6) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาเป็นแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ี จากการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้พบ
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบของการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา แสดงใหเ้ห็นถึงองคป์ระกอบของ
การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของสถาบนัการศึกษาไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการวิเคราะห์หาองค์ประกอบของการจดัการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถเป็นแนวทางให้กบัสถาบนัอุดมศึกษา
ทั้งของรัฐและเอกชนในประเทศใชป้ระโยชน์ในการพฒันาคุณภาพต่อไป 

                                                           
84 Nicole Ziegler,  “Intellectual Property Management: Internal Organization and 

External Exploitation,” (Dissertations and Thesis, Dissertation no. 4125, University of St. Gallen, 
2012), accessed October 19, 2015, available from http://www.search.proquest.com 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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บทที ่3 

การด าเนินการวจัิย 

 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบองคป์ระกอบของการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
คณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ทราบรูปแบบของการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
คณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน และผลการยืนยนัองคป์ระกอบและรูปแบบของการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยั
แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ซ่ึงใช้ทั้ งระเบียบวิจยัเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) 
และระเบียบวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative Research)โดยใช้ผูใ้ห้ข้อมูลเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of 
Analysis) ประกอบดว้ยขั้นตอนการด าเนินการวิจยัและระเบียบวธีิการวจิยั ดงัน้ี 
 
ขั้นตอนการด าเนินการวจัิย 
 เพื่อใหก้ารด าเนินการวิจยัเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินงานวจิยัออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนที ่1 การจัดเตรียมโครงการวจัิย 
 ผูว้ิจยัจดัเตรียมโครงการวิจยัโดยการศึกษาวิ เคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ จากเอกสาร ต ารา ขอ้มูล สถิติ ผลงานวิจยั บทความวิชาการ วารสาร และ
เวบ็ไซดต่์างๆ และน ามาก าหนดกรอบแนวคิดการวจิยั เสนอโครงการวจิยัเพื่อขออนุมติัโครงการวิจยั 
 ขั้นตอนที ่2 การด าเนินการวิจัย 
 ผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนของการด าเนินการวิจยัดงัต่อไปน้ี 
 ขั้นที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัอุดมศึกษา  
ผูว้จิยัไดก้  าหนดวธีิการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

1.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง กบัองคป์ระกอบของการจดัการ
ทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษาทั้ งของรัฐและเอกชน จากเอกสาร ต ารา ข้อมูล สถิติ 
ผลงานวจิยั บทความวชิาการ วารสาร และเวบ็ไซดต่์างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
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1.2 สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีมาจากองคก์ารต่างๆและคณะพยาบาลศาสตร์
ในสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง มีเกณฑ์การพิจารณาจากคุณวุฒิ และ
ประสบการณ์ดา้นการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษา จ านวน 
7 สถาบนั และองคก์รต่างๆของภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา จ านวน 3 แห่ง 

1.3 น าบทสรุปองค์ประกอบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษา  ท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (Document Study)  และการสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีมาจากองค์การต่างๆและคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน มาวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพื่อไปสร้างขอ้ค าถามของแบบสอบถามความคิดเห็น   

ขั้นที ่2 การวเิคราะห์องคป์ระกอบและรูปแบบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษา ซ่ึงใชท้ั้งระเบียบวจิยัเชิงปริมาณ(Quantitative Research 
Methodology) มีขั้นตอนดงัน้ี  

2.1 น าองค์ประกอบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษา มาจดัท าเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnair) เพื่อวดัระดบัความคิดเห็น
แบบลิเคอร์ท (Likert Scale)76 ของผูเ้ก่ียวขอ้งในระดบันโยบายและระดบัปฏิบติัการในดา้นการส่งเสริม
การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

2.2 ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจยั โดยการตรวจสอบความตรง (Content Validity) 
ของแบบสอบถามความคิดเห็น โดยหาค่าดชันีความสอดคล้องรายขอ้ ท่ีเรียกว่า IOC (Index of Item-
Objective Congruence) น ามาปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือ และทดลองใช้เคร่ืองมือ (Try Out) กับกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มท่ีใชว้จิยั และน ามาวเิคราะห์หาค่าความเท่ียง (Reliability)  โดยวธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)77 

2.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นฉบบัสมบูรณ์ไปเก็บขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบ
การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน จากผูใ้ห้ขอ้มูลคือ 
บุคคลากรในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน และหน่วยงานหลกัตามโครงสร้างการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนจ านวน 361 คน  

                                                           
76 Rensis Likert, The Human Organization (New York : McGraw-Hill, 1961), 74. 
77 Lee J. Cronbach., Essentials of Psychological Testing, 4th ed. (New York: Harper & 

Row Publishers, 1984), 161. 
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2.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีไดก้ลบัคืนมาไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบเชิงส ารวจ
(Exploratory Factor Analysis: EFA) ด้วยวิธีการสกัดปัจจัยแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 
(Principal Component Analysis: PCA) และรูปแบบของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ด้วยการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
องคป์ระกอบ (Path Analysis)  
 ขั้นที่ 3  การยืนยนัองค์ประกอบและรูปแบบของการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน เป็นขั้นตอนการน าผลการวิจยัท่ีได้จาการศึกษาเอกสาร 
และการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณมายืนยนัความเหมาะสม (propriety standards) ความเป็นไปได ้
(feasibility standards) ความเป็นประโยชน์ (utility standards) และความถูกตอ้งครอบคลุม (accuracy 
standards) ดว้ยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ผูท้ทรงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 7 ท่าน 
เพื่อยืนยนัองค์ประกอบและรูปแบบของการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี  
 ขั้นตอนที ่3 การรายงานผลการวจัิย 
 ผู้วิจัยน าผลการวิจัย ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะมาจัดท ารายงานการวิจัย น าเสนอ
คณะกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง ปรับปรุง และแกไ้ขขอ้บกพร่องตาม
ขอ้เสนอแนะ จดัท ารายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณ์เสนอบณัฑิตวิทยาลยัเพื่อขออนุมติัเป็นส่วนหน่ึงของ
การศึกษาตามหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษาต่อไป 
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     ขั้นที ่1 การศึกษาองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษา   
 
 
 
 

 
ขั้นที ่2 การวเิคราะห์องคป์ระกอบและรูปแบบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นที ่3  การยนืยนัองคป์ระกอบและรูปแบบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์
ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

 
 

ภาพท่ี 4  ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 

ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม 
ทฤษฎี งานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
ในและต่างประเทศ และ
สมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุจาก
สถาบนัอุดมศึกษา   และองคก์ร
ภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

วเิคราะห์เนือ้หาด้วยวธิี
Content  Analysis 

น าตวัแปรการจดัการ

ทรัพยสิ์นทางปัญญาของ

คณะพยาบาลศาสตร์ใน

สถาบนัอุดมศึกษา  มาจดัท า

เป็นแบบสอบถามความ

คิดเห็น (Opinionnaire) เพื่อ

วดัระดบัความคิดเห็นแบบ

ลิเคอร์ท (Likert  Scale) 

ตรวจสอบความ
ตรง หาค่า IOC  
ท ด ล อ ง ใ ช้
เค ร่ืองมือ (Try 
Out) 
หาค่าความเท่ียง 
(Reliability) 

ยนืยนัความเหมาะสม ความ

เป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ 

และความถูกตอ้งครอบคลุม โดย

ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ 

จ านวน 7 ท่าน 

เ ก็ บ ข้ อ มู ล เ ชิ ง
ปริมาณจากผู ้ตอบ
แ บ บ ส อ บ ถ า ม
จ านวน 361  คน 

วิเคราะห์
องคป์ระกอบ
เชิงส ารวจ  
(Exploratory 
Factor Analysis 
:EFA) 

รูปแบบการจดัการ
ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน   

ผลการยนืยนัองคป์ระกอบและ

รูปแบบการจดัการทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์

ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

ตัวแปรการจัดการทรัพย์สิน

ทางปัญญาของคณะพยาบาล

ศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา   

วิเคราะห์ความสมัพนัธ์
เชิงสาเหตุของ
องคป์ระกอบ (Path 
Analysis) 

องคป์ระกอบและรูปแบบการ

จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของ

คณะพยาบาลศาสตร์ใน

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
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ระเบียบวธีิวจัิย 
เพื่อใหก้ารวจิยัคร้ังน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ผูว้จิยัจึงก าหนดรายละเอียด

เก่ียวกบัระเบียบวธีิวจิยั ซ่ึงประกอบดว้ยแผนแบบการวจิยั ประชากร ตวัแปรท่ีศึกษา การสร้างเคร่ืองมือ 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 
แผนแบบการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method) ท่ีมีการศึกษากลุ่มตวัแปร
เดียว โดยศึกษาจากทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การสัมภาษณ์ และสอบถามระดบัความคิดเห็นแบบ
กลุ่มตวัอยา่งเดียว ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (the one shot, non- experimental case study design) 
ซ่ึงแสดงเป็นแผนผงั (Diagram) ไดด้งัน้ี  
 

 

 

 

ภาพท่ี 5 แผนแบบการวจิยั  

เม่ือ R  หมายถึง กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการสุ่ม 
 X  หมายถึง ตวัแปรท่ีศึกษาไดแ้ก่ ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทรัพยสิ์น

ทางปัญญาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
O  หมายถึง ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง 

 
 
 
 
 
 
 

R 

O 

X

1 
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ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีคณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งหมด 20 

สถาบนั   
 กลุ่มตัวอย่าง                                                                                                                                                              

กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัย  คือ สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน จ านวน 20 สถาบนั โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากประชากรโดยค านวณสัดส่วน
จากตารางของเครจซ่ี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ท่ีจ  านวนประชากร 20 สถาบนั ได้กลุ่ม
ตวัอย่าง 19 สถาบนั  หลงัจากนั้นจึงได้ท าการคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลด้วยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) ไดแ้ก่ 1) อธิการบดี  2) ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั/ การส่งเสริม
ทรัพยสิ์นทางปัญญาในมหาวิทยาลยั 3) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 4) ผูช่้วยคณบดีฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การวิจยั/ การส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในคณะพยาบาลศาสตร์ และ 5) คณาจารยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการ
วิจยั/ การส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในมหาวิทยาลยั  ซ่ึงเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวร้วม
ทั้งส้ินสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนละ 19 คน ดงันั้น จึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน 361 
คน  ดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาในแต่ละสถาบนัอุดมศึกษา 

ที่ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง(คน) รวม(คน) 

ผู้บริหาร คณาจารย์ 
1 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัสยาม 4 15 19 
2 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 4 15 19 
3 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกลุ 4 15 19 
4 คณะพยาบาลศาสตร์  วทิยาลยัเซนตห์ลุยส์ 4 15 19 
5 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 4 15 19 
6 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัพายพั 4 15 19 
7 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัคริสเตียน 4 15 19 
8 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยันานาชาติ-เอเชียแปซิฟิก   4 15 19 
9 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัรังสิต 4 15 19 
10 คณะพยาบาลศาสตร์  วทิยาลยับณัฑิตเอเชีย 4 15 19 
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ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาในแต่ละสถาบนัอุดมศึกษา (ต่อ) 

ที่ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง(คน) รวม(คน) 

ผู้บริหาร คณาจารย์ 
11 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย   4 15 19 
12 คณะพยาบาลศาสตร์  วทิยาลยันานาชาติเซนตเ์ทเรซา  4 15 19 
13 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น 4 15 19 
14 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัปทุมธานี 4 15 19 
15 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชธานี   4 15 19 
16 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 4 15 19 
17 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงราย 4 15 19 
18 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัเฉลิมกาญจนา-ศรีสะเกษ  4 15 19 
19 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชธานี วทิยาเขตอุดรธานี 4 15 19 

 รวม 76 285 361 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ความคิดเห็น 
การเก็บขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญเพื่อน ามา

สรุปรวมกบัหลกัการแนวคิด ทฤษฎี ในการก าหนดตวัแปรท่ีศึกษา ประชากรไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวุฒิ และ
ผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีมาจากองค์การต่างๆ และสถาบนัการศึกษา กลุ่มตวัอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Samplings) จ านวน 7 คน โดยมีเกณฑใ์นการเลือก  

1. เป็นผูท่ี้มีต าแหน่ง/มีประสบการณ์โดยตรงกับการส่งเสริมการจดัการทรัพย์สินทาง
ปัญญาของสถาบนัอุดมศึกษา หรือองคก์รภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา  

2. มีส่วนเก่ียวขอ้งในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของสถาบนัอุดมศึกษา 
หรือองคก์รภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา     

3. ผูมี้ผลงานเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาของสถาบนัอุดมศึกษาหรือองค์กรภาครัฐและ
เอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา    

4. เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาศึกษา ท่ีปฏิบติัในสถานศึกษานั้นมาอยา่งนอ้ย 5 ปี   
โดยผูว้ิจยัมีวตัถุประสงค์ในการน าแนวคิดท่ีมาจากความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ท่ี

เก่ียวขอ้ง น าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ผนวกเขา้กบัแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งตาม
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วตัถุประสงคก์ารวิจยั เพื่อสรุปเป็นขอ้กระทงค าถามในแบบสอบถามความคิดเห็นในการเก็บขอ้มูลเชิง
ปริมาณ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญทีใ่ช้ในการยืนยนัผลการวจัิย 
 การยนืยนัองคป์ระกอบและรูปแบบของการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน โดยใชว้ธีิเลือกแบบเจาะจง (Purposive Samplings) จ านวน 7 คน โดยมีเกณฑด์งัน้ี  

1.  เป็นผูท่ี้มีต าแหน่ง/ มีประสบการณ์โดยตรงกบัการบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา
ของสถาบนัอุดมศึกษา 

 2. มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

 3. จบการศึกษาวฒิุปริญญาเอก 
  4. เป็นผู ้มีทัศนคติท่ีดีและมีวิสัยทัศน์ด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ

พยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
ตัวแปรทีศึ่กษา  

ตวัแปรท่ีศึกษาวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ยตวัแปรพื้นฐานและตวัแปรศึกษาดงัน้ี 
1.  ตวัแปรพื้นฐาน คือตวัแปรท่ีเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ เพศ อายุ

ระดบัการศึกษา ต าแหน่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน ประสบการณ์ในการท างาน 
2.  ตวัแปรศึกษา คือ ตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกับองค์ประกอบของการจดัการทรัพย์สินทาง

ปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ซ่ึงไดจ้ากการสรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของรูปแบบการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน และการยืนยนัองคป์ระกอบ
และรูปแบบจากผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญ  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือในแต่ละขั้น ดงัน้ี 
 ขั้นที่ 1 การศึกษาตัวแปรองค์ประกอบของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาล
ศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผูว้ิจยัใช้การศึกษาเอกสารและแบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง ในการ
วเิคราะห์เน้ือหา  
 ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบและรูปแบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผูว้ิจ ัยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) 
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สอบถามความคิดเห็น ของบุคลากรในสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  หน่วยงานหลักตาม
โครงสร้างการบริหารของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเอกชน จากสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในประเทศ
ไทยท่ีเปิดสอนวชิาพยาบาลศาสตร์ทั้งหมด 20 สถาบนั  
 ขั้นที่ 3 การยืนยันองค์ประกอบและรูปแบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผูว้ิจ ัยใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้างในการยืนยนั
องค์ประกอบและรูปแบบของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวจัิย 
 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัโดยใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณ และการวิจยัเชิง
คุณภาพ ผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี 

การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 
1. การศึกษาตวัแปรองค์ประกอบของการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาล

ศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง (Semi-
Structured Interview) 

 1.1 ศึกษาวิเคราะห์หลักการแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อให้ได้กลุ่มตัวแปร
องคป์ระกอบการบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนและน ามาสร้างแบบ
สัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ภายใตก้ารแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 1.2 น าแบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ ไปสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 7 
คน จากองคก์รต่างๆและสถาบนัการศึกษา 

2.  การวเิคราะห์องคป์ระกอบและความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเคร่ืองมือในการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม
ความคิดเห็น (Opinionnaire) ผูว้จิยัด าเนินการสร้างดงัน้ี 

2.1 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) ให้ครอบคลุมตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนโดยใช้ข้อ
ค าถามจากตวัแปรท่ีไดจ้ากการสรุปผลวิเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุในขั้นท่ี 1 และน าเสนอใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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2.2 น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสร้างข้ึนให้ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน 5
คน พิจารณาตรวจสอบความตรง (Content Validity) แล้วน าไปหาค่าดชันีความสอดคล้องรายข้อ ท่ี
เรียกว่า IOC (Index of Item-Objective Congruence) แล้วพิจารณาเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC มากกว่า 
0.05 ข้ึนไป และน ามาปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถาม ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ และค าแนะน าของ
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

2.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลองใช ้ (Try Out) แลว้น าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์
เพื่อหาค่าความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีของ
ครอนบราค (Cronbach’s Alpha Coefficients)78 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าความเ ท่ียงของ
แบบสอบถามทั้งฉบบั มีค่าเท่ากบั 0.986 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีผูว้จิยั ไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลโดย 
 1.  การสัมภาษณ์ 
 2.  การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั มีดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์องคป์ระกอบของการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร (Document synthesis) และการ
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพื่อรวบรวมขอ้มูล
แลว้น าไปก าหนดเป็นตวัแปรในการวจิยัคร้ังน้ี 

2. การวิเคราะห์ความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) ส าหรับข้อ
ค าถามในร่างแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

3. การวิเคราะห์ค่าระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการทรัพยสิ์น
ทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ใชส้ถิติ ดงัน้ี 

                                                           
78 Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 4th ed. (New York: Harper & 

Row Publishers, 1984), 161. 
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3.1 วิเคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถ่ี (Frequency) และค่า    
ร้อยละ (Percentage)  

3.2 วิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั โดยใชค้่ามชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
โดยน าค่ามชัฌิมเลขคณิตเปรียบเทียบกบัเกณฑต์ามแนวคิดของเบสท ์(Best)79 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ค่ามชัฌิมเลขคณิต 4.50-5.00 แสดงวา่ ความเห็นเก่ียวกบัการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา
ของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด 

 ค่ามชัฌิมเลขคณิต 3.50-4.49 แสดงวา่ ความเห็นเก่ียวกบัการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา
ของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนอยูใ่น
ระดบัมาก 

 ค่ามชัฌิมเลขคณิต 2.50-3.49 แสดงวา่ ความเห็นเก่ียวกบัการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา
ของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 

 ค่ามชัฌิมเลขคณิต 1.50-2.49 แสดงวา่ ความเห็นเก่ียวกบัการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา
ของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนอยูใ่น
ระดบันอ้ย 

 ค่ามชัฌิมเลขคณิต 1.00-1.49 แสดงวา่ ความเห็นเก่ียวกบัการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา
ของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนอยูใ่น
ระดบันอ้ยท่ีสุด 

4. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป ดว้ยวธีิสกดัปัจจยัแบบการวิเคราะห์องคป์ระกอบหลกั (Principal Component Analysis: PCA) 
และการหมุนแกนแบบแวริแมกซ์ (varimax rotation) โดยถือวา่ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบ โดย
พิจารณาค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalue) ท่ีมากกว่า 1 และถือเอาค่าองค์ประกอบท่ีใช้ค่า 

                                                           
79 John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc., 1970), 

190. 
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factor loading ของตวัแปรของแต่ละองคป์ระกอบท่ีมีค่าท่ี 0.60 ข้ึนไป และตอ้งมีการรวมกลุ่มกนัตั้งแต่ 
3 ตวัแปรข้ึนไป ตามวธีิของไกเซอร์ (Kaiser)80 

5. น าผลท่ีได้จากการสกัดองค์ประกอบท่ีใช้ค่า factor loading ของตัวแปรของแต่ละ
องค์ประกอบท่ีมีค่าท่ี 0.60 ข้ึนไป ไปวิเคราะห์รูปแบบความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบด้วยวิธีการ
วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององคป์ระกอบ (Path Analysis) การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติท่ีใชใ้น
การตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างรูปแบบสมมติฐานการวิจยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Goodness of 
Fit Measures) ดงัน้ี  

5.1 ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi –Square Statistics)  ค่าสถิติไค-สแควร์ ไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ (p > 0.05) แสดงวา่รูปแบบสมมติฐานการวจิยัสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์  

5.2 ดชันีวดัระดบัความสอดคล้อง (Goodness of Fit Index : GFI)  ดชันี GFI จะมี
ค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1 ถา้ค่าเขา้ใกล ้1 แสดงวา่รูปแบบสมมติฐานการวิจยัมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์ดชันี GFI ควรมีค่าตั้งแต่ 0.90 ข้ึนไป 

5.3 ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแลว้ (Adjusted Goodness-of –Fit Index : 
AGFI)  ดชันี AGFI  มีคุณสมบติัเช่นเดียวกบัดชันี GFI นัน่คือ จะมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1 ถา้ค่าเขา้ใกล ้1 
แสดงวา่รูปแบบสมมติฐานการวิจยัมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ ดชันี AGFI ควรมีค่าตั้งแต่ 
0.90 ข้ึนไป 

5.4 ค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณค่า 
(Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA)  ค่ า  RMSEA ท่ี ถื อว่ า รูปแบบท่ีส ร้าง ข้ึน
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษค์วรมีค่าไม่เกิน 0.08 

6.  การวิเคราะห์เพื่อยืนยนัองค์ประกอบและรูปแบบของการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา
ของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนจากการให้ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ ใช้การ
วิเคราะห์ด้วยค่าความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) และการวิเคราะห์เน้ือหา (content 
analysis) 

 
 

                                                           
80 S.M. Kaiser, “Mapping the Learning Organization : Exploring a Model of 

Organization Learning” (Ph.D. Dissertation, Louisiana State University U.S.A.,1987), 123.  
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 สรุป 
 วตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ีเพื่อทราบองคป์ระกอบของการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา
ของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน เพื่อทราบรูปแบบของการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนและเพื่อยืนยนัองค์ประกอบและรูปแบบ
การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนการด าเนินการวิจยั
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาตวัแปรองค์ประกอบของการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ขั้นตอนท่ี 2 การวเิคราะห์องคป์ระกอบและ
รูปแบบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ขั้นตอนท่ี 
3 การยืนยนัองค์ประกอบและรูปแบบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจากผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้เ ช่ียวชาญ  ในขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาตัวแปร
องคป์ระกอบของการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
เป็นการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีงานวิจยัเก่ียวขอ้ง และการสัมภาษณ์ดว้ยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา  
(Content Analysis)  ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาองค์ประกอบของการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนไปวิเคราะห์หาองคป์ระกอบเชิงส ารวจ(Exploratory Factor 
Analysis: EFA) ด้วยวิธีการสกัดปัจจัยแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component 
Analysis: PCA) และรูปแบบของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ด้วยการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบ (Path 
Analysis)  และน ามายืนยนัองค์ประกอบและรูปแบบของการจดัการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน เป็นขั้นตอนการน าผลการวิจยัท่ีได้จาการศึกษาเอกสาร 
และการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณมายืนยนัความเหมาะสม (propriety standards) ความเป็นไปได ้
(feasibility standards) ความเป็นประโยชน์ (utility standards) และความถูกตอ้งครอบคลุม (accuracy 
standards) ดว้ยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ผูท้ทรงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 7 ท่าน 
เพื่อยืนยนัองค์ประกอบและรูปแบบของการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน และขั้นตอนท่ี 3 การน าเสนอองค์ประกอบและรูปแบบของการจัดการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ในขั้นท่ี 2 มาน าเสนอเป็น
องคป์ระกอบและรูปแบบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนและจดัท ารายงานการวจิยั 
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บทที ่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจยัเร่ือง “รูปแบบการจดัการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน” มีวตัถุประสงค์เพื่อ1)ทราบองค์ประกอบของการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 2)ทราบรูปแบบการจดัการทรัพยสิ์น
ทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน และ3)เพื่อทราบผลการยืนยนั
องค์ประกอบและรูปแบบของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูว้จิยัไดร้วบรวมผลการวิจยั 
ประมวลขอ้มูลการวิจยัและวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์เพื่อทราบองค์ประกอบของการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
คณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ดงัน้ี 

1. การวเิคราะห์ขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

2. การวเิคราะห์ตวัแปรจากเอกสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และจากการสัมภาษณ์

ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ 

3. การวเิคราะห์องคป์ระกอบของการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะ

พยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

ตอนท่ี 2  การวเิคราะห์เพื่อทราบรูปแบบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะ

พยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

ตอนท่ี 3  การวเิคราะห์เพื่อทราบผลการยนืยนัองคป์ระกอบและรูปแบบการจดัการ

ทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  จากผูท้รงคุณวฒิุและ

ผูเ้ช่ียวชาญ 
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ตอนที ่1 การวเิคราะห์เพือ่ทราบองค์ประกอบของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาล
ศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

1. การวเิคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีคณะพยาบาลศาสตร์ 
จ านวน 20 สถาบนั โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างจากประชากรโดยค านวนสัดส่วนจากตารางของเครจซ่ี 
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ท่ี ท่ีจ  านวนประชากร 20 สถาบนั ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 19 สถาบนั  
ผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ 1) อธิการบดี  2) ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั/ การส่งเสริมทรัพยสิ์น
ทางปัญญาในมหาวิทยาลยั 3) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 4) ผูช่้วยคณบดีฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
วิจยั/ การส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในคณะพยาบาลศาสตร์ และ 5) คณาจารยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการ
วิจยั/ การส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในมหาวิทยาลยั  ซ่ึงเป็นผูใ้ห้ข้อมูล
ตามเกณท์ท่ีก าหนดไวร้วมทั้งส้ินสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนละ 19 คน ดงันั้น จึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งใน
การตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน 361 คน  โดยส่งแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีขอ้ค าถามจ านวน 128 
ขอ้ ไปยงัผูใ้หข้อ้มูลจ านวน 361 ฉบบั ไดรั้บกลบัคืนมาจ านวน 342 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 94.74 ผูว้จิยั
น าแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์มาวเิคราะห์ผล ดงัน้ี 

ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 342 คน  ซ่ึงเป็นผูใ้ห้
ขอ้มูลตามเกณทท่ี์ก าหนดไวร้วมทั้งส้ินสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนละ 19 คน ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 4 
คน และคณาจารยท่ี์เก่ียวขอ้ง 15 คนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั/ การส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
คณะพยาบาลศาสตร์ในมหาวทิยาลยั  เม่ือแยกพิจารณาตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งหนา้ท่ี
ในการปฏิบติังาน และประสบการณ์ในการปฏิบติังาน โดยการแจกแจงความถ่ี (frequency) และการ
หาค่าร้อยละ (percentage) ดงัรายละเอียดดงัตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี  2 ขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
        ชาย 
        หญิง 

 
24 

318 

 
  7.02 
92.98 

รวม 342 100 
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ตารางท่ี  2 ขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
อาย ุ
         20 – 30 ปี 
         31– 40 ปี 
         41 – 50 ปี  
         50 ปีข้ึนไป 

 
10 
72 

197 
63 

 
   2.92 
21.05 
57.60 
18.43 

รวม 342 100 
ระดบัการศึกษา 
        ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 
        ปริญญาตรี 
        ประกาศนียบตัรบณัฑิต 
        ปริญญาโท 
        ปริญญาเอก  

 
0 

10 
7 

243 
82 

 
0.00 
2.92 

   2.05 
71.06 
23.97 

รวม 342 100 
ต าแหน่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน 
        อธิการบดี 
        ผูช่้วยอธิการบดี 
        คณบดี 
        รองคณบดี 
        อาจารย ์

 
18 
18 
18 
18 

270 

 
  5.26 
  5.26 
  5.26 
  5.26 
78.96 

รวม 342 100 
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
        ไม่เกิน 5 ปี  
        มากกวา่ 5 ปีแต่ไม่ถึง 10 ปี 
        มากกวา่ 10 ปีแต่ไม่ถึง 15 ปี 
        มากกวา่ 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี  
        20 ปี ข้ึนไป 

 
10 
62 

112 
116 
42 

 
 2.92 
18.13 
32.75 
33.92 
12.28 

รวม 342 100 
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จากตารางท่ี 2   พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามความคิดเห็นรวมทั้งส้ิน 342 คน ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง  จ านวน  318  คน คิดเป็นร้อยละ 92.98  และเป็นเพศชาย  จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 7.02  
ตามล าดบั  สภานภาพเก่ียวกบัอายุ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี จ  านวน  197  คน 
คิดเป็นร้อยละ 57.60  รองลงมา มีอายุ  31 – 40  ปี จ  านวน 72  คน คิดเป็นร้อยละ 21.05  มีอายุ 50 ปี จ  านวน 63  
คน คิดเป็นร้อยละ 18.43 และ มีอายุ  20 – 30 ปี จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.92 ตามล าดบั สภา
นภาพเก่ียวกบัระดบัการศึกษา  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีวฒิุการศึกษาในระดบัปริญญาโท 
จ านวน  243  คน คิดเป็นร้อยละ 71.06  และรองลงมา มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาเอก  จ านวน 82  คน คิด
เป็นร้อยละ 23.97  มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี  จ านวน 10  คน คิดเป็นร้อยละ 2.92 และ มีวุฒิการศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต จ านวน 7  คน คิดเป็นร้อยละ 2.05  ตามล าดบั  สถานภาพเก่ียวกบัต าแหน่งหนา้ท่ี
ในการปฏิบติังาน พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามด ารงต าแหน่งอาจารย ์ จ  านวน  270  คน คิดเป็นร้อยละ 78.96   
รองลงมามีต าแหน่งรองคณบดี  จ  านวน  18  คน คิดเป็นร้อยละ 5.26  มีต าแหน่งอธิการบดี  จ  านวน  18  คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.26  มีต าแหน่งคณบดี จ านวน  18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26  และมีต าแหน่งผูช่้วยอธิการบดี 
จ านวน  18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 ตามล าดบั  และสภานภาพเก่ียวกบัประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
พบวา่ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมากกวา่ 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 
ปี  จ  านวน  116  คน คิดเป็นร้อยละ 33.92  รองลงมา มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมากกวา่ 10 ปี
แต่ไม่ถึง 15 ปี  จ  านวน 112  คน คิดเป็นร้อยละ 32.75 มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมากกวา่ 5 ปีแต่
ไม่ถึง 10 ปี  จ  านวน 62  คน คิดเป็นร้อยละ 18.13   มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมากกวา่ 20 ปีข้ึน
ไป  จ านวน 42  คน คิดเป็นร้อยละ 12.28  และมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานไม่เกิน 5 ปี จ  านวน 10  
คน คิดเป็นร้อยละ 2.92 ตามล าดบั  

2.  การวิเคราะห์ตัวแปรจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ (content analysis) สรุปสาระส าคญัได้ดงัน้ี ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัได้
การศึกษาองคป์ระกอบของการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัอุดมศึกษา  โดย
ผูว้จิยัไดก้  าหนดวธีิการด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 1) ศึกษาวเิคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัองค์ประกอบของการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัอุดมศึกษาทั้งของรัฐ
และเอกชน จากเอกสาร ต ารา ขอ้มูล สถิติ ผลงานวิจยั บทความวิชาการ วารสาร และเวบ็ไซด์ต่างๆ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2) สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีมาจากองคก์ารต่างๆและ
คณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษา โดยใชว้ิธีการคดัเลือกแบบเจาะจง มีเกณฑ์การพิจารณา
จากคุณวุฒิ และประสบการณ์ดา้นส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์
ในสถาบนัอุดมศึกษา จ านวน 7 สถาบนั และองค์กรต่างๆของภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับ
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ทรัพยสิ์นทางปัญญา จ านวน 3 แห่ง เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
(Unstructured interview) เพื่อถามความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 3) น าบทสรุปองคป์ระกอบการส่งเสริม
การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษา  ท่ีไดจ้ากการศึกษา
เอกสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (Document Study)  และการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีมา
จากองคก์ารต่างๆและคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน มาวเิคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) เพื่อไปสร้างขอ้ค าถามของแบบสอบถามความคิดเห็น   
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ตารางท่ี 3 การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาขององคก์ารในประเทศและต่างประเทศ 
 

การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
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มีการก าหนดวสิยัทศัน์ขององคก์รเก่ียวกบัการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา            √ √  

มีการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ท่ีเก่ียวกับการส่งเสริม
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

√      √     √ √  

มีนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการส่งเสริมทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 

            √  

มีโครงสร้างองคก์ารท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา  √ √  √  √ √    √ √ √ 

มีโครงสร้างคณะท างานท่ีก าหนดหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ √           √ √ √ 

มีโครงสร้างองคก์ารท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา          √ √  √ √ 

ผูบ้ริหารองคก์ารใหค้วามส าคญัต่อการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √ √   √ √ √   √ √ √   

ผูบ้ริหารองค์การแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายท่ีชัดเจนต่อการส่งเสริม
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

    √ √ √  √ √ √ √   

ผูบ้ริหารองคก์ารใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากรต่อการส่งเสริมทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

 √ √        √    

ผูบ้ริหารองค์การสร้างบรรยากาศและกฏเกณฑ์ท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริม
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

   √        √ √ √ 
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ตารางท่ี 3 การส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาขององคก์ารในประเทศและต่างประเทศ (ต่อ) 
 

การส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
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มีการส่งเสริมการจดัการความรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา            √   

มีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √ √          √   

กระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา            √   

มีงบประมาณในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √   √   √     √   

มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลกัในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √        √   √ √  

มีการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √ √          √   

มีการสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา   √    √        

มีการจัดระบบขอ้มูล/การแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกับการส่งเสริม
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 √             

มีกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √  √  √   √   √ √ √ √ 

ความสามารถในการเขา้ถึงความรู้ในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √ √             

การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √ √             

มีการก าหนดและสร้างทีมงานจดัการความรู้ในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา  √             

องคก์ารมีการสร้างความรู้ใหม่ท่ีจ าเป็นต่อการบรูณาการการส่งเสริม
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 √             
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ตารางท่ี 3 การส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาขององคก์ารในประเทศและต่างประเทศ (ต่อ) 
 

การส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
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มีการจดัระบบของความรู้ √  √  √   √   √ √ √ √ 

มีการเปิดกวา้งในการเขา้ถึงคววามรู้ระดบัทัว่ไปขององคก์าร √ √             

มีการจัดสถานท่ีเผยแพร่ความรู้ หรือเข้าถึงกลุ่มความรู้ในเร่ืองการ
ส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา 

√ √             

มีการส่งเสริมใหบุ้คลากรน าความรู้ท่ีมีอยูใ่นเอกสารมาเพ่ิมความสามารถ  √             

มีโครงสร้างองคก์รท่ียดืหยุน่และเอ้ือต่อการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา            √   

มีการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย สร้างฐานขอ้มูลในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √ √          √   

องคก์ารมีการสร้างความรู้ใหม่ท่ีจ าเป็นต่อการบรูณาการการส่งเสริม
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

           √   

มีการจดัระบบของความรู้ √   √   √     √   

มีกระบวนการและเทคโนโลยใีนการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา            √ √  

ก าหนดเทคโนโลยสีนบัสนุนในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √      √     √ √  

มีกระบวนการติดตามผลการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา            √ √  

มีการบริหารจดัการการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √  √ √  √  √    √ √ √ 

มีการยกระดบัความรู้ในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา            √ √ √ 
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ตารางท่ี 3 การส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาขององคก์ารในประเทศและต่างประเทศ (ต่อ) 

การส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
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มีการชมเชยและใหร้างวลั          √ √ √ √ √ 

มีการฝึกอบรมและการเรียนรู้  √   √ √ √     √   

มีการประมวลและกร่ันกรองความรู้ในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √ √   √  √  √ √ √ √   

การมีส่วนร่วมของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย(stakeholder)ในการส่งเสริม
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 √ √        √    

มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √   √        √ √ √ 

มีการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา               

มีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา  √          √   

มีกระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √           √   

มีบุคลากรเพียงพอในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √   √   √        

มีหุน้ส่วนและทรัพยากรหลกัในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา         √   √ √  

มีการท างานเป็นทีมในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา  √          √   

บุคลากรมีความรู้ในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √  √    √        

บุคลากรได้รับการเสริมสร้างทศันคติท่ีดีต่อการส่งเสริมทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

 √             



128 
 

 

 

128 

ตารางท่ี 3 การส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาขององคก์ารในประเทศและต่างประเทศ (ต่อ) 

การส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

กร
มท

รัพ
ย์สิ

นท
าง
ปัญ

ญา
 

สก
อ. 

สว
ทช

. 

สน
ช.
 

สส
ว. 

สส
วท

 

สก
ว. 

วช
. 

สน
ง.พ

ฒั
นา
นว

ตัก
รร
ม 

สพ
ร. 

สน
ง.น

วัต
กร
รม

แห่
งช
าต
ิ 

IP
PA

T 

W
IP

O 

W
TO

 

มีการจดัสรรงบประมาณท่ีเก่ียวขอ้งการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √  √  √   √   √ √ √ √ 

มีการใชเ้ทคโนโลยส่ืีอสารการเขา้ถึงความรู้ในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

√ √             

มีการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √ √             

มีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรไดพ้ฒันาศักยภาพในการส่งเสริม
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 √             

มีเอกสารและเคร่ืองมือเพ่ือช่วยในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √           √ √  

มีการศึกษาดูงานจากหน่วยงานท่ีปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นเลิศ (Best practice)   √    √     √ √  

มีการประเมินเพ่ือติดตามกระบวนการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √            √  

มีการก าหนดการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา   √  √  √ √    √  √ 

มีการวดัและประเมินผลลพัธ์ และผลกระทบของการส่งเสริมทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 

            √ √ 

การส่งเสริมหน่วยงานหรือบุคลากรท่ีมีการบริหารจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

√         √  √  √ 

มีการประเมินอุปสรรคและปัญหาของการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา  √     √   √     

มีการแสวงหาความรู้จากองคก์ารภายนอก √ √   √ √ √  √  √ √   
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ตารางท่ี 3 การส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาขององคก์ารในประเทศและต่างประเทศ (ต่อ) 
 

การส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

กร
มท

รัพ
ย์สิ

นท
าง
ปัญ

ญา
 

สก
อ. 

สว
ทช

. 

สน
ช.
 

สส
ว. 

สส
วท

 

สก
ว. 

วช
. 

สน
ง.พ

ฒั
นา
นว

ตัก
รร
ม 

สพ
ร. 

สน
ง.น

วัต
กร
รม

แห่
งช
าต
ิ 

IP
PA

T 

W
IP

O 

W
TO

 

มีการเปิดรับข่าวสารจากส่ือท่ีหลากหลาย อาทิ ส่ือส่ิงพิมพ ์วดีีทศัน์  √ √        √    

องค์การมีการสร้างความรู้ใหม่ท่ีจ าเป็นต่อการบรูณาการการส่งเสริม
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

√   √         √ √ 

มีการจดัระบบของความรู้            √   

มีการเปิดกวา้งในการเขา้ถึงคววามรู้ระดบัทัว่ไปขององคก์าร √ √             

มีการจัดสถานท่ีเผยแพร่ความรู้ หรือเข้าถึงกลุ่มความรู้ในเร่ืองการ
ส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา 

√           √   

มีการส่งเสริมใหบุ้คลากรน าความรู้ท่ีมีอยูใ่นเอกสารมาเพ่ิมความสามารถ √   √   √     √   

มีโครงสร้างองคก์รท่ียดืหยุน่และเอ้ือต่อการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา         √    √  

มีการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย สร้างฐานขอ้มูลในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √ √          √   

มีการสนบัสนุนดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกต่อการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา   √    √        

มีองคค์วามรู้ของบุคลากรในองคก์ารในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √ √             

มีวฒันธรรมองคก์รท่ีส่งผลต่อการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา   √  √   √   √  √ √ 

มีกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา  √             

ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร √ √             
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ตารางท่ี 4 การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของสถาบนัการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ  
 

การส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
ของสถาบันการศึกษา 
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มี เอกสารและเคร่ืองมือเพ่ือช่วยในการส่งเสริม
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

√ √ √ √ √ √          √ √ √   

มีการศึกษาดูงานจากหน่วยงานท่ีปฏิบติัไดอ้ย่างเป็น
เลิศ (Best practice) 

√ √ √ √ √                

มีการประเมินเ พ่ือติดตามกระบวนการส่งเสริม
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

√ √   √  √     √         

มีการก าหนดการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 

√ √              √ √ √ √ √ 

มีการวดัและประเมินผลลพัธ์ และผลกระทบของการ
ส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา 

√ √ √ √ √ √               

การส่งเสริมหน่วยงานหรือบุคลากรท่ีมีการบริหาร
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

√ √ √ √ √ √          √ √ √ √ √ 
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ตารางท่ี 4  การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของสถาบนัการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ (ต่อ) 
 

การส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
ของสถาบันการศึกษา 
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มีการประเมินอุปสรรคและปัญหาของการส่งเสริม
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

√           √         

มีการแสวงหาความรู้จากองคก์ารภายนอก √ √   √ √ √  √ √ √ √         

มีการเปิดรับข่าวสารจากส่ือท่ีหลากหลาย อาทิ ส่ือ
ส่ิงพิมพ ์วดีีทศัน์ 

 √ √        √     √ √ √ √  

องคก์ารมีการสร้างความรู้ใหม่ท่ีจ าเป็นต่อการบรูณา
การการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา 

√   √                √ 

มีการจดัระบบของความรู้ √                    

มีการเปิดกวา้งในการเขา้ถึงคววามรู้ระดบัทัว่ไปขององคก์าร √ √                   

มีการจัดสถานท่ีเผยแพร่ความรู้ หรือเข้าถึงกลุ่ม
ความรู้ในเร่ืองการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา 

√               √ √ √   

มีการส่งเสริมให้บุคลากรน าความรู้ท่ีมีอยูใ่นเอกสาร
มาเพ่ิมความสามารถ 

                 √   
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ตารางท่ี 4  การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของสถาบนัการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ (ต่อ) 
 

การส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
ของสถาบันการศึกษา 
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มีโครงสร้างองคก์รท่ียืดหยุน่และเอ้ือต่อการส่งเสริม
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

√                 √ √ √ 

มีการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย สร้างฐานขอ้มูลใน
การส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา 

√ √                   

มีการสนับสนุนด้านส่ิงอ านวยความสะดวกต่อการ
ส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา 

  √    √          
√ √ √ √ 

องค์ความรู้ของบุคลากรในองค์การในการส่งเสริม
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

√ √             
√ √ √ 

   

วฒันธรรมองค์กรท่ีส่งผลต่อการส่งเสริมทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

  √                  

 

 



133 
 

 

 

133 

 ตารางท่ี 5 สรุปตวัแปรท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อความชดัเจนของรายการอา้งอิงจากเอกสาร ผูว้ิจยัไดก้  าหนดหมายเลขและ
ค าอธิบายไวด้งัน้ี  

หมายเลข 1  หมายถึง นโยบายการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัการศึกษา 
หมายเลข 2  หมายถึง การวจิยัการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัการศึกษาของประเทศไทย   
หมายเลข 3  หมายถึง คู่มือการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัการศึกษา 
หมายเลข 4  หมายถึง ยทุธศาสตร์ดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาของไทยในทศวรรษใหม่ 
หมายเลข 5 หมายถึง การสะสมองคค์วามรู้วเิคราะห์สิทธิบตัร 
หมายเลข 6 หมายถึง รายงานการวจิยัการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัการศึกษา ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หมายเลข 7 หมายถึง รายงานการวจิยัการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัการศึกษา ของสหราชอาณาจกัร(องักฤษ) 
หมายเลข 8 หมายถึง รายงานการวจิยัการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัการศึกษา ของประเทศออสเตรเลีย 
หมายเลข 9 หมายถึง รายงานการวจิยัการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัการศึกษา ของประเทศญ่ีปุ่น 
หมายเลข 10 หมายถึง รายงานการวจิยัการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัการศึกษา ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
หมายเลข 11 หมายถึง รายงานการวจิยัการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัการศึกษา ของประเทศสิงคโปร์ 
หมายเลข 12 หมายถึง รายงานการวจิยัเร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญาและสุขภาวะในบริบทโลกาภิวฒัน์ กรณีศึกษา สิทธิบตัรยา 
หมายเลข 13 หมายถึง รายงานการวจิยั ภาพอนาคตเครือข่ายความร่วมมือดา้นการวจิยัระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษาใน 10 ปีขา้งหนา้ (พ.ศ.2552-2561) 
หมายเลข 14 หมายถึง รายงานการวิจยัความร่วมมือของสถาบนัการศึกษาและสถานประกอบการเพ่ือพฒันาทกัษะการท างานของบุคลากรในองคก์รธุรกิจแบบระบบ

อุตสาหกรรม 
หมายเลข 15  หมายถึง Intellectual Property Management: Assessing Stakeholder Knowledge Regarding Obtaining Valid Patent Rights 
หมายเลข 16 หมายถึง Intellectual Property Paradoxes in Developing Countries : The Case of Software IP Protect in Iran 
หมายเลข 17 หมายถึง Comparative Analysis of Intellectual Property between China and the West : A Cultural Perspective 
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ตารางท่ี 5  สรุปตวัแปรท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง   
 

การส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

องคก์ารมีการสร้างความรู้ใหม่ท่ีจ าเป็นต่อการบรูณาการการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ 

มีการจดัระบบของความรู้ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ 

มีการเปิดกวา้งในการเขา้ถึงคววามรู้ระดบัทัว่ไปขององคก์าร    √    √ √  √ √  √ √   

มีการจดัสถานท่ีเผยแพร่ความรู้ หรือเขา้ถึงกลุ่มความรู้ในเร่ืองการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ 

มีการส่งเสริมใหบุ้คลากรน าความรู้ท่ีมีอยูใ่นเอกสารมาเพ่ิมความสามารถ √ √ √   √ √ √ √ √ √   √   √ 

มีโครงสร้างองคก์รท่ียดืหยุน่และเอ้ือต่อการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √ √      √ √ √ √ √ √    √ 

มีการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย สร้างฐานขอ้มูลในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √    √ √ √     √ √     

วสิยัทศัน์ขององคก์าร Vision √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √  √   

พนัธกิจขององคก์าร Missions  √           √     

ค่านิยมหลกัขององคก์าร Core Value √   √          √   √ 

นโยบายขององคก์าร Policy/Strategic      √ √ √ √ √ √       

ผูบ้ริหารองคก์าร CEO/Leadership √ √                

โครงสร้างองคก์าร √ √    √ √ √ √ √ √ √    √  

Knowledge Management √ √                

Information Technology √ √    √ √ √ √ √ √       

Human Capital √ √    √ √ √ √ √ √       

Knowledge Economy   √    √           

Human Resources √  √   √ √ √ √ √ √       
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ตารางท่ี 6 การสรุปเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา เพ่ือความชดัเจนของรายการอา้งอิงจากเอกสาร ผูว้จิยัไดก้ าหนดหมายเลขและค าอธิบายไวด้งัน้ี 
หมายเลข 1 หมายถึง Intellectual Property Ownership Model in Academia : An Analysis 
หมายเลข 2 หมายถึง A Study on Global Intellectual Property Right Governance : From the Perspective of Structure-Functionalism  
หมายเลข 3 หมายถึง Status of national intellectual property right (IPRs) systems and its impact to agricultural development : a time series cross section data 

analysis of TRIPS member-countries  
หมายเลข 4 หมายถึง Intellectual property (IP) governance in ICT firms : strategic value seeking through proprietary and non-proprietary IP transactions  
หมายเลข 5 หมายถึง สถานการณ์ระบบยาประเทศไทยรู้เท่าทนักระแสโลก(ประเด็นระบบทรัพยสิ์นทางปัญญา) 
หมายเลข 6 หมายถึง การศึกษาสถานภาพการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาในประเทศไทย 
หมายเลข 7 หมายถึง ผลกระทบจากกรณีกฎหมายการคา้สหรัฐอเมริกา และทรัพยสิ์นทางปัญญา อนัมีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย 
หมายเลข 8 หมายถึง การยกระดบัศกัยภาพวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญา 
หมายเลข 9 หมายถึง ศึกษาวจิยัระบบทรัพยสิ์นทางปัญญาเพ่ือการเขา้สู่สงัคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ 
หมายเลข 10 หมายถึง Key Elements of Technology Commercialization: A Case Study of a License of Rubber Latex Technology in Thailand 
หมายเลข 11 หมายถึง การพฒันานวตักรรมและทรัพยสิ์นทางปัญญา 
หมายเลข 12 หมายถึง โครงการศึกษานโยบายบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา เพื่อสร้างแรงจูงใจในการวิจยัและพฒันาเทคโนโลย ี
หมายเลข 13 หมายถึง โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร: ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
หมายเลข 14 หมายถึง  โครงการจดัท าแนวทางการจดัตั้งหน่วยงานตน้แบบ และคู่มือการบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาส าหรับสถาบนัการศึกษาหรือองคก์ร

นวตักรรมภาครัฐ 
  
 
 
  

http://www.tnrr.in.th/rir/index.php?page=researching&nid=279121
http://www.tnrr.in.th/rir/index.php?page=researching&nid=296765
http://www.tnrr.in.th/rir/index.php?page=researching&nid=304104
http://www.tnrr.in.th/rir/index.php?page=researching&nid=332102
http://www.tnrr.in.th/rir/index.php?page=researching&nid=333800
http://www.tnrr.in.th/rir/index.php?page=researching&nid=334038
http://www.tnrr.in.th/rir/index.php?page=researching&nid=334365
http://www.tnrr.in.th/rir/index.php?page=researching&nid=334365
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ตารางท่ี 6  การสรุปเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 
การส่งเสริมการจดัการทรัพย์สินทางปัญญา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

มีการก าหนดวิสยัทศันข์ององคก์รเก่ียวกบัการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √  √  √  √  √   √ √ √ 
มีการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยทุธ์ท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √  √  √  √  √   √ √ √ 
มีนโยบาย เป้าหมาย และกลยทุธ์ท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา   √ √ √    √     √ 
มีโครงสร้างองคก์ารท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √ √    √  √    √   
มีโครงสร้างคณะท างานท่ีก าหนดหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ √ √    √  √    √ √  
มีโครงสร้างองคก์ารท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา    √     √ √   √  
ผูบ้ริหารองคก์ารใหค้วามส าคญัต่อการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา    √     √ √     
ผูบ้ริหารองคก์ารแสดงวิสยัทศัน์และนโยบายท่ีชดัเจนต่อการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา  √ √ √     √      
ผูบ้ริหารองคก์ารใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากรต่อการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา     √ √   √    √ √ 
ผู ้บริหารองค์การสร้างบรรยากาศและกฏเกณฑ์ท่ีเ อ้ือต่อการส่งเสริม
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 √ √ √     √      

มีการส่งเสริมการจดัการความรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √ √       √      
มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา   √ √ √ √    √ √    
กระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา   √    √  √  √ √ √ √ 
Information Technology √    √ √ √ √   √ √ √ √ 
Human Capital √    √ √ √ √   √ √ √ √ 
Knowledge Economy               
Human Resources √    √ √ √ √ √   √ √ √ 
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ตารางท่ี 7 การสรุปงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา  เพ่ือความชดัเจนของรายการอา้งอิงจากเอกสาร ผูว้จิยัไดก้ าหนดหมายเลขและค าอธิบายไวด้งัน้ี 
หมายเลข 1 หมายถึง การศึกษาผลกระทบท่ีไดจ้ากการท่ีประเทศไทยจะเขา้ร่วมเป็นสมาชิกสนธิสญัญาบูดาเปสทว์า่ดว้ยการเก็บรักษาจุลินทรียเ์พ่ือการตรวจสอบค า

ขอรับสิทธิบตัร 

หมายเลข 2 หมายถึง โครงการศึกษาการจดัสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีไดจ้ากการวจิยั 

หมายเลข 3 หมายถึง ระบบทรัพยสิ์นทางปัญญา เพ่ือการเขา้สู่สงัคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ : รายงานการศึกษา 

หมายเลข 4 หมายถึง ทรัพยสิ์นทางปัญญาและจีโนม 

หมายเลข 5 หมายถึง The Experience of, and Constrains on, Technology Transfer Practice in Thai Government and University Sector 

หมายเลข 6 หมายถึง In the Absence of a Clear Intellectual Property Policy, What Lessons Can We Learn? A Thai University Case Study 

หมายเลข 7 หมายถึง Parallel Imports in Pharmaceuticals: Increase Access to HIV Drugs 

หมายเลข 8 หมายถึง การคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญากบัเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

หมายเลข 9 หมายถึง การวจิยัเพ่ือวางแนวทางการบงัคบัสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา: การละเมิดลิขสิทธ์ิโดยการบรรเลงหรือขบัร้องเพลง 

หมายเลข 10 หมายถึง นโยบายการบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

หมายเลข 11 หมายถึง การเเผยแพร่ผลงานวจิยัเร่ืองการบริหารจดัการและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวทิยาลยั 

หมายเลข 12 หมายถึง มาตรการกกัสินคา้ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา ณ จุดผา่นแดน 

หมายเลข 13 หมายถึง ความรู้ ทศันคติและพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขโมยคดัลอกผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตนผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตเพ่ือประโยชน์ทางวชิาการ

ของนิสิตนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
หมายเลข 14 หมายถึง โครงการประชุมสมัมนาเร่ือง "การจดสิทธิบตัรและทรัพยสิ์นทางปัญญา" 
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ตารางท่ี 7   การสรุปงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา   
 

การส่งเสริมการจดัการทรัพย์สินทางปัญญา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
มีการก าหนดวสิยัทศัน์ขององคก์รเก่ียวกบัการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √ √ √    √ √ √ √ √ √ √ √ 

มีการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยทุธ์ท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา    √ √ √    √ √ √   

มีนโยบาย เป้าหมาย และกลยทุธ์ท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √ √   √ √ √   √ √ √   

มีโครงสร้างองคก์ารท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √ √ √    √ √ √ √ √  √ √ 

มีโครงสร้างคณะท างานท่ีก าหนดหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ √ √ √     √ √ √ √ √ √  

มีโครงสร้างองคก์ารท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √ √ √     √ √ √  √ √ √ 

ผูบ้ริหารองคก์ารใหค้วามส าคญัต่อการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา    √ √ √         

องคก์ารมีวสิยัทศัน์และนโยบายท่ีชดัเจนต่อการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √ √ √       √ √ √   

ผูบ้ริหารองคก์ารใหก้ารสนิ   สนุนทรัพยากรต่อการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √ √ √    √ √ √ √ √ √   

ผูบ้ริหารองคก์ารสร้างบรรยากาศและกฏเกณฑท่ี์เอ้ือต่อการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา               

มีการส่งเสริมการจดัการความรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา        √ √ √     

มีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √ √ √    √ √ √ √ √ √   

มีกระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา     √ √         

มีงบประมาณในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √ √ √     √ √ √  √ √ √ 

มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลกัในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา    √ √ √         

การมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา          √ √ √   

มีการสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา               

มีการจดัระบบขอ้มูล/การแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √ √ √    √ √ √ √ √ √   
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ตารางท่ี 8  การสรุปบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา  เพ่ือความชดัเจนของรายการอา้งอิงจากเอกสาร ผูว้จิยัไดก้ าหนดหมายเลขและค าอธิบายไวด้งัน้ี 

หมายเลข 1 หมายถึง การติดตามประเมินผลโครงการการบริหารจดัการตลาดกลางทรัพยสิ์นทางปัญญาและการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาในเชิงพาณิชย ์
หมายเลข 2 หมายถึง แนวทางการส่งเสริมการวจิยัในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
หมายเลข 3 หมายถึง กระบวนการส่งเสริมการวจิยัในสถานศึกษา 
หมายเลข 4 หมายถึง European Intellectual Property Developments (Bird & Bird LLP, 15 Fetter Lane, London, EC4A 1JP, UK 
หมายเลข 5 หมายถึง Overview of Changes to the Indian Copyright Law (Zakir Thoms, Open Source Drug Discovery (OSDD) & DG’s Technical Cell, Council of Scientific 

and Industrial Research, 
หมายเลข 6 หมายถึง The Heart of the Deal : Intellectual Property Asperity in the Law and Business of Entertainment 
หมายเลข 7 หมายถึง The Intellectual Property Audit (Shanel Punnoose, Karnataka State Law University’s Law School, Navanagar, Hubli, 
หมายเลข 8 หมายถึง Business Value from Intellectual Property 
หมายเลข 9 หมายถึง The Future of Copyright Protection in the European Union 
หมายเลข 10 หมายถึง TRIPS Agreement and Public Health : The Post Doha Crises 
หมายเลข 11 หมายถึง Impact of IP Health : The Development Country Scenario   

 
 
 
 
 
 
 

http://www.tnrr.in.th/rir/index.php?page=researching&nid=365754
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ตารางท่ี 8  การสรุปบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา   
 

การส่งเสริมการจดัการทรัพย์สินทางปัญญา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
มีการก าหนดวิสัยทศัน์ขององคก์รเก่ียวกบัการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √ √ √  √ √ √  √ √ √ 

มีการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยทุธ์ท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา   √ √ √   √ √ √  

มีนโยบาย เป้าหมาย และกลยทุธ์ท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √ √   √ √ √     

มีโครงสร้างองคก์ารท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา  √ √ √     √ √ √ 

มีโครงสร้างคณะท างานท่ีก าหนดหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ   √ √ √   √ √ √  

มีโครงสร้างองคก์ารท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา   √ √ √    √ √ √ 

ผูบ้ริหารองคก์ารใหค้วามส าคญัต่อการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา     √ √ √     

ผูบ้ริหารองคก์ารแสดงวิสัยทศัน์และนโยบายท่ีชดัเจน √ √ √      √ √ √ 

ผูบ้ริหารองคก์ารใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากรต่อการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √ √ √   √ √ √    

ผูบ้ริหารองคก์ารสร้างบรรยากาศและกฏเกณฑท่ี์เอ้ือต่อ    √ √ √      

มีการส่งเสริมการจดัการความรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √ √ √      √ √ √ 

มีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา       √ √ √   

กระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา  √ √ √        

มีงบประมาณในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา    √ √ √  √ √ √  

การมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ √ √ √  √ √ √  √ √ √ 

การสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา      √ √ √    

การจดัระบบขอ้มูล/การแลกเปล่ียนเรียนรู้ √ √ √         

กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา    √ √ √   √ √ √ 

ความสามารถในการเขา้ถึงความรู้ในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา √ √ √    √ √ √   
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ตารางท่ี 9 การสรุปผลการสัมภาษณ์จากผูเ้ช่ียวชาญและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 

การส่งเสริมการจดัการทรัพย์สินทางปัญญา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
ม.แมคคอมิค พายัพ 

คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ ม.สยาม 

คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ ม. คริสเตียน 

คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ ม. อัสสัมชัญ 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ส านักงานส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ 

วสิัยทศัน์ขององคก์าร Vision √ √ √ √ √ √ 
พนัธกิจขององคก์ารMissions     √  
ค่านิยมหลกัขององคก์าร Core Value  √     
นโยบายขององคก์าร Policy/Strategic √ √ √ √ √ √ 
ผูบ้ริหารองคก์าร CEO/Leadership √  √ √ √ √ 
โครงสร้างองคก์าร   √ √ √ √ 
Knowledge Management √   √   
Information Technology √ √ √ √ √ √ 
Human Capital √   √   
Knowledge Economy √   √   
Talent Management     √  
Human Resources  √   √ √ 
งบประมาณ √ √     
กระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์HR    √   
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบหลกั √   √  √ 
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 ตารางท่ี 9 การสรุปผลการสัมภาษณ์จากผูเ้ช่ียวชาญและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา (ต่อ)  
 

การส่งเสริมการจดัการทรัพย์สินทางปัญญา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
ม.แมคคอมิค พายัพ 

คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ ม.สยาม 

คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ ม. คริสเตียน 

คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ ม. อัสสัมชัญ 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ส านักงานส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ 

การมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ √    √  
การสร้างแรงจูงใจ √ √ √   √ 
Delegating/ Empowering    √ √  
กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง √ √ √ √  √ 
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สรุปไดว้า่จากการวิเคราะห์เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ
และผูเ้ช่ียวชาญ มีตวัแปรท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เอกสารจ านวน  ตวัแปร  ตวัแปรท่ีไดจ้ากงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง ตวัแปร และตวัแปรท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ ตวัแปร รวม
จ านวนตวัแปรทั้งหมด 150   ตวัแปร เน่ืองจากข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสาร งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง และการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ มีตวัแปรหลายตวัท่ีมีความสอดคลอ้งกนั
หลายประเด็น ผูว้ิจยัจึงน ามาบรูณาการเขา้ดว้ยกนั แลว้น าไปให้ผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 5คน พิจารณา
ตรวจสอบความตรง (Content Validity) แลว้น าไปหาค่าดชันีความสอดคลอ้งรายขอ้ ท่ีเรียกวา่ IOC 
(Index of Item-Objective Congruence) แลว้พิจารณาเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC มากกวา่ 0.05 ข้ึนไป 
และน ามาปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถาม ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ และค าแนะน าของอาจารย์
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผูท้รงคุณวุฒิไดเ้สนอแนะให้ปรับแกข้อ้ค าถามบางขอ้ ผูว้ิจยัไดท้  าการ
ปรับแกต้ามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ จนไดข้อ้ค าถามทั้งส้ิน 128 ขอ้ หลงัจากนั้นน าไปทดลอง
ใช้กบักลุ่มตวัอยา่งจากสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ จ านวนทั้งส้ิน 38 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลจริง 
และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability)  โดยใชว้ธีิสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficients) พบวา่ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.986 
 
3. การวิเคราะห์องค์ประกอบของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
 ผูว้ิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบของการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
คณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ตามขั้นตอนดงัน้ี 
 3.1   การวิเคราะห์ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาล
ศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์จากค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยน าค่ามชัฌิมเลขคณิตท่ีได้มาเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) 
รายละเอียดดังตารางท่ี 11 
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ตารางท่ี 10 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดบัของแต่ละตวัแปรของ
  การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

(n=342) 
ตัวแปรของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ

พยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
มัชฌิม
เลข
คณติ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการ
ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.61 1.155 มาก 

2. มีการถ่ายทอดวิสัยทศัน์และพนัธกิจสู่บุคลากรทุกระดบั
ของมหาวทิยาลยั 

3.64 1.064 มาก 

3. มีการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ท่ีเก่ียวกบั
การส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.61 1.131 มาก 

4. มีการส่ือสารนโยบายความคาดหวงัเก่ียวกบัการส่งเสริม
การจดัการทรัพย์สินทางปัญญาของผูบ้ริหารให้บุคลากร
รับทราบตามส่ือต่างๆ 

3.43 1.101 ปาน
กลาง 

5. มีการประชุมช้ีแจงนโยบายเก่ียวกับการส่งเสริมการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบอย่าง
เฉพาะเจาะจง 

3.39 1.027 ปาน
กลาง 

6. มีคู่มือนโยบายเก่ียวกบัการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์น
ทางปัญญาเพื่อก าหนดทิศทางและแนวทางการปฏิบติังาน
ตามกลยทุธ์ 

3.91 1.327 มาก 

7. มีการจดัระบบการก ากบัและติดตามกลยุทธ์เก่ียวกบัการ
ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งต่อเน่ือง 

3.33 1.233 ปาน
กลาง 

8. มีงบประมาณในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

3.73 1.254 มาก 

9. มีการประเมินอุปสรรคและปัญหาของการส่งเสริมการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.30 1.215 ปาน
กลาง 

10. มีโครงสร้างองค์การท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.54 1.235 มาก 
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ตารางท่ี 10 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดบัของแต่ละตวัแปรของ
  การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (ต่อ) 
 

ตัวแปรของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

มัชฌิม
เลข
คณติ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

11. มีโครงสร้างองคก์ารท่ีมีหน่วยงานเก่ียวกบัการส่งเสริม
การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งชดัเจน 

3.29 1.239 ปาน
กลาง 

12. มีโครงสร้างองค์การเก่ียวกับการส่งเสริมการจัดการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีสามารถปรับเปล่ียนได้ทนัตามการ
เปล่ียนแปลง 

3.56 1.218 มาก 

13. มีการมอบอ านาจให้ผูรั้บผิดชอบหลกัมีอ านาจในการ
บริหารจดัการโดยประสานความร่วมมือกบัผูรั้บผิดชอบ
ร่วม 

3.44 0.903 ปาน
กลาง 

14. มีการกระจายอ านาจให้บุคลากรในระดบัต่างๆ สามารถ
ตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.50 0.911 มาก 

15. หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยร่วมมือกันในการ
ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.40 1.122 ปาน
กลาง 

16. มหาวิทยาลัยมีกฎระเบียบ  ข้อบังคับท่ีส่งเสริมการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาโดยเฉพาะ 

3.72 1.073 มาก 

17. มีการจดัการความรู้ทางด้านกฏหมายท่ีเก่ียวข้องการ
ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.72 1.297 มาก 

18. มีการน าความรู้ทางวิชาชีพท่ีสอดคลอ้งกบักฏระเบียบ
มหาวทิยาลยัไปสร้างสรรเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.82 1.111 มาก 

19. มีระบบการจัดการเพื่อให้การส่งเสริมทรัพย์สินทาง
ปัญญาไดด้ าเนินงานไปควบคู่กบัการท างานประจ า 

3.71 1.206 มาก 

20. มหาวิทยาลัยมีระบบจดัเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการ
ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีบุคลากรสามารถ
เขา้ถึงได ้

3.54 1.126 มาก 
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ตารางท่ี 10 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดบัของแต่ละตวัแปรของ
  การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (ต่อ) 
 

ตัวแปรของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

มัชฌิม
เลข
คณติ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

21. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.69 1.175 มาก 

22. มีการติดตั้งระบบขอ้มูลข่าวสารเพื่อช่วยเหลือบุคลากร
ในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.47 1.307 ปาน
กลาง 

23. มีการน าเทคนิคการบริหารความเส่ียงมาใช้ควบคู่กบั
การส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.36 1.202 ปาน
กลาง 

24. มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆในการ
ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.41 1.170 ปาน
กลาง 

25. มีการจดัระบบขอ้มูล/การแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.53 1.167 มาก 

26. มีระบบฐานขอ้มูลสนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้งการส่งเสริมการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งครบถว้น 

3.64 1.167 มาก 

27. มีกระบวนการและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.66 1.138 มาก 

28. มีการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย  สร้างฐานข้อมูล
คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการจัดการความรู้ เ ก่ียวกับ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.57 1.250 มาก 

29. มีการส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า  ประดิษฐ์  คิดค้น 
นวตักรรมใหม่ๆเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.86 0.859 มาก 

30. มหาวทิยาลยัน้ีเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในการส่งเสริม
การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.50 1.203 มาก 

31. มีทีมงานจดัการความรู้ (KM Team) ในการส่งเสริมการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.47 1.152 ปาน
กลาง 
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ตารางท่ี 10 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดบัของแต่ละตวัแปรของ
  การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (ต่อ) 
 

ตัวแปรของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

มัชฌิม
เลข
คณติ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

32. ทีมงานจัดการความรู้  (KM Team) มีความรู้และมี
ประสบการณ์ในการส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

3.45 1.338 ปาน
กลาง 

33. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือชุมชนนักปฏิบติัในการ
ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.56 1.183 มาก 

34. มีการบรูณาการองคค์วามรู้ใหม่ท่ีจ  าเป็นกบัการส่งเสริม
การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.35 1.120 ปาน
กลาง 

35. มีการออกแบบระบบหรือรูปแบบในการจดัเก็บองค์
ความรู้ท่ีไดจ้ากการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.41 1.147 ปาน
กลาง 

36. เปิดโอกาสใหผู้ท่ี้คิดคน้นวตักรรมสามารถท่ีจะใส่ช่ือใน
ผลงานของตวัเองลงไปได ้

3.69 0.893 มาก 

37. มีวิธีการแบ่งปันความรู้เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา
และส่ง เส ริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาทั่วทั้ ง
มหาวทิยาลยั 

3.54 0.984 มาก 

38. มีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญากบัองคก์รต่างๆ 

3.27 1.269 ปาน
กลาง 

39. มีการท าขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริม
การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญากบัองคก์รต่างๆ 

3.03 1.114 ปาน
กลาง 

40. มีการเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสีย(stakeholder)เขา้
มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.30 1.226 ปาน
กลาง 

41. ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย(stakeholder)ท่ีเป็นองค์การต่างๆ
ทางเศรษฐกิจ มีส่วนในการส่งเสริมการจดัการทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

3.28 1.176 ปาน
กลาง 
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ตารางท่ี 10 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดบัของแต่ละตวัแปรของ
  การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (ต่อ) 
 

ตัวแปรของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

มัชฌิม
เลข
คณติ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

42. มีหน่วยงานให้ค  าปรึกษาส าหรับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก เก่ียวกับการส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

3.38 1.037 ปาน
กลาง 

43. มีการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้กบัองคก์ารต่างๆทั้งในและต่างประเทศ 

3.54 1.181 มาก 

44. หุน้ส่วน (Partner) และแหล่งท่ีมาของทรัพยากรหลกัใน
การส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.18 1.084 ปาน
กลาง 

45. มีการศึกษาดูงานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์น
ทางปัญญาท่ีปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นเลิศ(Best practice) 

3.17 1.186 ปาน
กลาง 

46. มีการหาความรู้จากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง หรือองค์กรอ่ืนๆ
ในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.31 1.006 ปาน
กลาง 

47. องค์การมีการสร้างความรู้ใหม่ท่ีจ  าเป็นต่อการบูรณา
การการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.37 1.038 ปาน
กลาง 

48. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น กระดานสนทนา
(web board) เวบ็บล็อก(web blog) 

3.16 1.138 ปาน
กลาง 

49. มีการสร้างค่านิยมให้บุคลากรตระหนกัถึงความส าคญั
ของการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.36 1.087 ปาน
กลาง 

50. มีความเข้าใจในวฒันธรรมองค์การของมหาวิทยาลยั
และระบบการบริหารของมหาวทิยาลยั 

3.46 1.062 ปาน
กลาง 

51. มีการส่ือสารท่ีดีทั้งภายในและภายนอกองคก์ารในการ
ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.21 1.091 ปาน
กลาง 

52. ผู ้บริหารให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมการจัดการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.53 1.111 มาก 



149 
 

 

 

149 

ตารางท่ี 10 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดบัของแต่ละตวัแปรของ
  การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (ต่อ) 
 

ตัวแปรของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

มัชฌิม
เลข
คณติ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

53. ผูบ้ริหารแสดงวิสัยทศัน์และนโยบายท่ีชัดเจนต่อการ
ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.34 1.14 ปาน
กลาง 

54. ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากรต่อการส่งเสริมการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.74 0.881 มาก 

55. ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.60 1.018 มาก 

56. ผู ้บริหารมีความยืดหยุ่นในการมอบอ านาจในการ
ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.66 1.112 มาก 

57. ผูบ้ริหารมีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ในการ
ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.39 1.178 ปาน
กลาง 

58. ผูบ้ริหารมีศกัยภาพในการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงใน
การส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.39 1.057 ปาน
กลาง 

59. ผูบ้ริหารมีการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ใน
การส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.42 1.037 ปาน
กลาง 

60. ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศและกฏเกณฑ์ท่ีเอ้ือต่อการ
ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.61 1.100 มาก 

61. ผูบ้ริหารส่งเสริมการจดัการความรู้เก่ียวกบัการส่งเสริม
การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.57 1.183 มาก 

62. ผูบ้ริหารและบุคลากรมีความสามารถในการท างานเป็น
ทีม 

3.64 1.134 มาก 

63. ผู ้บริหารส่งเสริมการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอตัลกัษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ 

3.37 1.19 ปาน
กลาง 

64. มีการส่งเสริมการน าความรู้ทางวิชาชีพพยาบาลไป
สร้างสรรคเ์ป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.72 1.021 มาก 
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ตารางท่ี 10 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดบัของแต่ละตวัแปรของ
  การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (ต่อ) 
 

ตัวแปรของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

มัชฌิม
เลข
คณติ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

65. มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผูรั้บผิดชอบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

3.82 1.095 มาก 

66. มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.63 1.257 มาก 

67. มีการมอบหมายผูรั้บผิดชอบในการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาตามความเช่ียวชาญของบุคคล 

3.60 1.290 มาก 

68. มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบหลกัและผูรั้บผิดชอบร่วมใน
การส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.54 1.185 มาก 

69. มีกระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาเพื่อการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.58 1.180 มาก 

70. มีการส่ือสารกนัระหวา่งผูป้ฏิบติังานเป็นแบบสองทาง 3.82 0.991 มาก 
71. มีการสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 

3.75 1.252 มาก 

72. มีการสร้างแรงจูงใจโดยการให้เงินรางวลัพิเศษตาม
ผลงานการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.52 1.205 มาก 

73. มีการสร้างแรงจูงใจโดยการเล่ือนต าแหน่งตามผลงาน
การส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.50 1.210 มาก 

74. มีการชมเชยและให้รางวลัแก่ผูท่ี้ปฏิบัติงานด้านการ
ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเป็นเลิศ 

3.69 1.099 มาก 

75. มีการฝึกอบรมและการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมใหมี้การสร้าง
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.54 1.249 มาก 

76. มีการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการส่งเสริมการจัดการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

3.56 0.983 มาก 
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ตารางท่ี 10 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดบัของแต่ละตวัแปรของ
  การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (ต่อ) 
 

ตัวแปรของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

มัชฌิม
เลข
คณติ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

77. มีการท างานเป็นทีมในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 

3.52 1.222 มาก 

78.มีการส่งเสริมใหบุ้คลากรประดิษฐ์คิดคน้นวตักรรมท่ีต่อ
ยอดความรู้มาจากองคค์วามรู้ทางการพยาบาล 

3.77 0.806 มาก 

79. มีการส่งเสริมให้บุคลากรท าวิจยัท่ีต่อยอดความรู้มาจาก
องคค์วามรู้ทางการพยาบาล 

3.61 0.809 มาก 

80. มีบุคลากรเพียงพอต่อการด าเนินการด้านการส่งเสริม
การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.41 1.081 ปานกลาง 

81.บุคลากรในองค์การมีการกระตุน้ให้เพื่อนร่วมงานเกิด
การเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริม
การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.50 1.198 มาก 

82. บุคลากรมีความรู้ในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 3.34 1.055 ปานกลาง 
83. บุคลากรไดรั้บการฝึกอบรมและเรียนรู้วิธีการส่งเสริม
การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.44 1.154 ปานกลาง 

84. บุคลากรไดรั้บการเสริมสร้างทศันคติท่ีดีต่อการส่งเสริม
การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.87 1.141 มาก 

85. บุคลากรมีความรู้และทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยใีนการ
ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.47 1.082 ปานกลาง 

86. บุคลากรมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญากบัหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.40 1.088 ปานกลาง 

87. บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้
ดา้นการพยาบาลและนวตักรรมใหม่ๆเพื่อประโยชน์ในการ
ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.56 0.896 มาก 
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ตารางท่ี 10 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดบัของแต่ละตวัแปรของ
  การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (ต่อ) 
 

ตัวแปรของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

มัชฌิม
เลข
คณติ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

88. บุคลากรสามารถคิดและเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ 3.66 0.773 มาก 
89. บุคลากรมีการปรับปรุงและพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง 3.88 0.761 มาก 
90. บุคลากรสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี เพื่อน ามาประยุกตใ์ชใ้นการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.74 0.955 มาก 

91. บุคลากรมีความมุ่งมัน่และตั้งใจในการคน้ควา้ความรู้
ใหม่เพื่อส่งเสริมการจดัการดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.67 0.843 มาก 

92. บุคลากรมีความยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณ
วชิาชีพ 

3.96 0.787 มาก 

93. บุคลากรสามารถน าความรู้ทางวิชาชีพและเทคโนโลยี
ต่างๆมาประยกุตใ์ชใ้นการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

3.30 0.751 ปาน
กลาง 

94. บุคลากรมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการส่งเสริมการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.68 0.818 มาก 

95. มหาวทิยาลยัมีหลกัเกณฑก์ารจดัสรรส่ิงจูงใจเพื่อให้เกิด
การส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.51 1.098 มาก 

96. มหาวิทยาลัยท าให้บุคลากรเช่ือมั่นว่าทรัพย์สินทาง
ปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากตนจะไดรั้บการส่งเสริม 

3.73 1.141 มาก 

97. บุคลากรมีความเช่ือมัน่วา่ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเกิดข้ึน
จากตนจะไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนท่ีเหมาะสม 

3.67 1.224 มาก 

98. มีการส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์คิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ 
เพื่อต่อยอดในการจดสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร 

3.40 1.061 ปาน
กลาง 

99. มีการส่งเสริมใหมี้การคิดคน้ผลงานวิจยั นวตักรรม เพื่อ
ต่อยอดในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.65 0.988 มาก 
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ตารางท่ี 10 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดบัของแต่ละตวัแปรของ
  การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (ต่อ) 
 

ตัวแปรของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

มัชฌิม
เลข
คณติ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

100. มี ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม รู้ แ ล ะ ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้
ภาษาต่างประเทศใหแ้ก่อาจารยแ์ละนกัศึกษา 

3.86 1.026 มาก 

101. มีความคิดริเร่ิมและพฒันาน าผลงานวิจยั นวตักรรม 
ไปใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์

3.46 1.106 ปาน
กลาง 

102. มีการสนับสนุนด้านส่ิงอ านวยความสะดวกต่อการ
ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.70 1.094 มาก 

103. มีการสร้างวฒันธรรมองค์การท่ีส่งผลต่อการส่งเสริม
การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.54 1.175 มาก 

104. มีการน าทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์
มาใชป้ระโยชน์ทางธุรกิจ 

3.26 1.246 ปาน
กลาง 

105. มีการน าทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์
มาข้ึนทะเบียนเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวทิยาลยั 

3.16 1.203 ปาน
กลาง 

106. มีการส่ง เส ริมการสร้างผลงานวิจัย  และพัฒนา
นวตักรรมท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

3.55 1.072 มาก 

107. มีการส่ง เส ริมการสร้างผลงานวิจัย  และพัฒนา
นวัตกรรมท่ีข้ึนทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวทิยาลยั 

3.41 1.180 ปาน
กลาง 

108. มีการสร้างผลงานวิจัย  และพัฒนานวตักรรมท่ีข้ึน
ทะเบียนเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวิทยาลยัไปสู่การ
ใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย ์

3.37 1.222 ปาน
กลาง 

109. มีการสนับสนุนการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 

3.44 1.249 ปาน
กลาง 
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ตารางท่ี 10 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดบัของแต่ละตวัแปรของ
  การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (ต่อ) 
 

ตัวแปรของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

มัชฌิม
เลข
คณติ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

110. มีการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจยัท่ีไดข้ึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงวิชาการภายใต้ขอบเขตท่ี
เหมาะสม 

3.59 1.070 มาก 

111. มีการสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีไม่มีผลประโยชน์ทบัซอ้น 

3.61 1.300 มาก 

112. มีการสนับสนุนหน่วยงานท่ีขอรับการคุ้มครอง
ทรัพยสิ์นทางปัญญาในมหาวทิยาลยั 

3.47 1.114 ปาน
กลาง 

113. มีการสนับสนุนความร่วมมือในด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญากบัหน่วยงานภายนอกทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน 

3.52 1.142 มาก 

114. มีการก าหนดสิทธิประโยชน์ ท่ี เจ้าของสิท ธิ ใน
ทรัพยสิ์นทางปัญญาจากการน าผลงานไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์

3.47 1.197 ปาน
กลาง 

115. เจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญามีส่วนร่วมในการก าหนด
เง่ือนไขและค่าตอบแทนการน าผลงานไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์

3.59 1.206 มาก 

116. มีหน่วยงานบริการด้านทรัพยสิ์นทางปัญญาเพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการจดทะเบียนและบริการให้ค  าปรึกษาท่ี
เก่ียวขอ้ง 

3.42 1.190 ปาน
กลาง 

117. มีการพฒันาระบบฐานขอ้มูลทรัพยสิ์นทางปัญญาเพื่อ
รองรับการแปลงทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นทุน 

3.50 1.241 มาก 

118. มีการก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการให้ทุนอุดหนุน
การวจิยั และการพฒันานวตักรรมไวอ้ยา่งชดัเจน 

3.49 1.098 ปาน
กลาง 

119. มีการก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการขอรับความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้ งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 

3.40 1.214 ปาน
กลาง 
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ตารางท่ี 10 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดบัของแต่ละตวัแปรของ
  การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (ต่อ) 
 

ตัวแปรของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

มัชฌิม
เลข
คณติ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

120. มีการก าหนดขั้ นตอนการขอรับความคุ้มครอง
ทรัพยสิ์นทางปัญญาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศไว้
อยา่งชดัเจน 

3.45 1.250 ปาน
กลาง 

121. มีคณะกรรมการบริหารจัดการผลงานการวิจัย 
นวตักรรม และทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยการคดัเลือกจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก 

3.42 1.132 ปาน
กลาง 

122. มีการส่งเสริมการบริหารจดัการสิทธิในทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา โดยการสนบัสนุนการจดัตั้งส านกังานอนุญาตให้ใช้
สิทธิในเทคโนโลย ี

3.54 1.240 มาก 

123. มีคณะกรรมการบริหารจดัการผลประโยชน์ท่ีได้จาก
การน าทรัพยสิ์นทางปัญญาไปใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์

3.40 1.393 ปาน
กลาง 

124. มีเอกสารและเคร่ืองมือเพื่อช่วยในการส่งเสริมการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.14 1.212 ปาน
กลาง 

125. มีการจดัสรรงบประมาณเพื่อการพฒันาความรู้ของ
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

3.22 1.218 ปาน
กลาง 

126. มีการสนับสนุนด้านอาคารสถานท่ี  และส่ิงอ านวย
ความสะดวกในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.36 1.298 ปาน
กลาง 

127. มีการจดัสถานท่ีเผยแพร่ความรู้ หรือเขา้ถึงกลุ่มความรู้
ในเร่ืองการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.50 1.253 มาก 

128. มีการจดัสรรผลประโยชน์ท่ีได้จากการน าทรัพย์สิน
ทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้แก่บุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง 

3.48 1.215 ปาน
กลาง 
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 จากตารางท่ี 10  พบวา่ โดยภาพรวมขอ้ค าถามทั้ง 128 ขอ้ มีค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x )  อยู่
ระหวา่ง 3.03-3.96 แสดงวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูลมีความคิดเห็นเก่ียวกบัค่าระดบัของตวัแปร โดยมีค่ามชัฌิม
เลขคณิต ( x )  ตั้งแต่ระดบัปานกลางและมาก ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง 0.773-
1.393  โดยมีตวัแปรท่ีมีค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x )  อยูใ่นระดบัปานกลาง 60 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 46.87 
และมีตวัแปรท่ีมีค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x )  อยูใ่นระดบัมาก 68 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ53.13 
3.  การวิเคราะห์องค์ประกอบของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
 การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป มีข้อตกลงเบ้ืองต้นท่ีส าคัญคือ การตรวจสอบความเหมาะสมท่ีใช้ในการวิเคราะห์
องคป์ระกอบนั้น โคมเรยแ์ละลี(Comrey and Lee) เสนอแนวทางในการพิจารณาจ านวนตวัอย่างท่ี
เหมาะสมต่อการวเิคราะห์องคป์ระกอบวา่ จ  านวนตวัอยา่ง 50 ตวัอยา่ง ไม่เหมาะสมอยา่งยิง่  จ  านวน
ตวัอยา่ง 100 ตวัอยา่ง ไม่เหมาะสม จ านวนตวัอยา่ง 200 ตวัอยา่ง พอใช ้จ านวนตวัอยา่ง 300 ตวัอยา่ง 
ดี จ  านวนตัวอย่าง 500 ตัวอย่าง ดีมาก และจ านวนตัวอย่างมากกว่า 1,000 ตัวอย่าง ดีท่ีสุด ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ทาบาชนิคและไฟเดล (Tabachnik and Fidell) ท่ียืนยนัวา่ การวิเคราะห์องคป์ระกอบ
ตอ้งมีตวัอย่างอย่างน้อย 300 ตวัอย่าง ซ่ึงงานวิจยัน้ีมีกลุ่มตวัอย่าง 342 ตวัอย่าง จึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีมี
ความเหมาะสมท่ีจะน าไปวเิคราะห์องคป์ระกอบต่อไป 
 นอกจากน้ียงัมีการตรวจสอบโดยใชส้ถิติทดสอบ ซ่ึงในท่ีน้ีใชก้ารตรวจสอบโดยสถิติ
ตัวแปรมีความสัมพนัธ์กันโดยพิจารณาจากค่า KMO and Bartlett’s Test โดยค่า Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of Sampling Adequacy (MSA) อยู่ระหว่าง 0-1 และสถิติทดสอบ Bartlett’s Test of 
Sphericity ใช้ทดสอบตวัแปรต่างๆ ว่ามีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
ไดผ้ลดงัตารางท่ี 11 
 
ตารางท่ี 11  ค่า KMO and Bartlett’s Test 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .808 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 49942.115 

df 1540 

Sig. .000 
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จากตารางท่ี 11 ผลการทดสอบ KMO ของขอ้มูลไดเ้ท่ากบั .808 ซ่ึงไคเซอร์และไรซ์

(Kaiser and Rice) ไดท้  าการศึกษาค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 
ในการวดัความเหมาะสมของขอ้มูล วา่ควรใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์องคป์ระกอบหรือไม่ และสรุปได้
วา่ ถา้ค่า KMO ≥0.8 แสดงวา่ขอ้มูลชุดนั้นสามารถใชก้ารวเิคราะห์องคป์ระกอบไดดี้ แสดงวา่ขอ้มูล
ของผูว้ิจยัมีความเหมาะสมท่ีจะใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ดี การทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตวัแปรโดยค่าสถิติ ทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity มีนยัส าคญัทางสถิติ(sig 0.000≤ 
0.05) แสดงวา่เมทริกซ์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ มีความสัมพนัธ์กนั ดงันั้นขอ้มูลจึง
มีความเหมาะสมท่ีจะน าไปวเิคราะห์องคป์ระกอบต่อไป 

การวิเคราะห์โดยใช้การสกัดองค์ประกอบ(factor extraction) ด้วยวิธีการวิเคราะห์
องคป์ระกอบหลกั(Principle Component Analysis: PCA) ดว้ยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก(orthogonal 
rotation) และการหมุนแกนดว้ยวิธีวาริแมกซ์(varimax rotation) ใชเ้กณฑ์ในการเลือกองคป์ระกอบ
ดงัน้ี  

1. มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป ตามท่ีแฮร์และคณะ (Hair et.al.) กล่าววา่
น ้ าหนักองค์ประกอบตั้ งแต่ 0.5 ข้ึนไปเป็นค่าน ้ าหนักท่ีมีนัยส าคัญในทางปฏิบัติด (practically 
significant)81 

2.  ค่าไอเก็น (eigenvalues) มากกวา่ 1 ตามเกณฑข์องไคเซอร์ (Kaiser’s Criterion)82  
3. มีตวัแปรอธิบายองคป์ระกอบมากกวา่ 3 ตวัข้ึนไป (Hatcher)83  
เม่ือพิจารณาเกณฑด์งักล่าวแลว้ ไดจ้  านวนองคป์ระกอบและค่าความแปรปรวนของตวั

แปรดงัตารางท่ี 12 
 
 

                                                 
81 J.F. Hair, and others, Multivariate Data Analysis, 5th ed. (Upper Saddle River, NJ: 

Prentice Hall, 1998), 111. 
82H.F. Kaiser, The application of electronic computers to factor analysis, 

Educational and Psychological Measurement. 20 (January 15, 1960), 141-151. 
83  L. Hatcher, A Step-by-Step Approach to Using the SAS System for Factor 

Analysis and Structural Equation Modeling (Cary, NC: SAS Institute Inc., 1994), 73. 
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ตารางท่ี 12  องคป์ระกอบ ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวน
สะสมขององค์ประกอบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

 
องค์ประกอบ 
(Component) 

Rotation Sums of Squared Loadings 

ค่าความแปรปรวน
ของตัวแปร
(eigenvalues) 

ค่าความแปรปรวน
ร้อยละ (% of 

Variance) 

ค่าความแปรปรวน
สะสมร้อยละ 

(Cumulative%) 
1 25.957 20.279 20.279 
2 19.375 15.137 35.416 
3 18.581 14.516 49.932 
4 12.851 10.039 59.972 
5 8.307 6.490 66.462 
6 7.644 5.972 72.434 
7 5.106 3.989 76.432 
8 4.747 3.709 80.313 
9 3.597 2.810 82.942 

10 2.941 2.297 85.239 
11 2.306 1.802 87.041 
12 2.042 1.595 88.636 
13 1.606 1.255 89.891 
14 1.338 1.045 90.936 
15 1.336 1.044 91.980 

* Extraction Method: Principal Component Analysis. 
  

จากตารางท่ี 12 แสดงจ านวนองค์ประกอบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  พบว่า องค์ประกอบท่ีมีค่าไอเก็นมากกว่า 1 มี 15 
องค์ประกอบ เม่ือหมุนแกนแลว้อธิบายความแปรปรวนไดท้ั้งหมดร้อยละ 91.980 แต่เม่ือพิจารณา
ตามเกณฑ์การคดัเลือกองค์ประกอบท่ีมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.60 ข้ึนไป มีค่าไอเก็น 
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(eigenvalues) มากกว่า 1 และมีตวัแปรอธิบายองค์ประกอบมากกว่า 3 ตวัข้ึนไป พบว่ามีเพียง 5 
องค์ประกอบ ท่ีมีคุณสมบติัเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เม่ือหมุนแกนแลว้องค์ประกอบท่ี  1 มีค่า   
ไอเก็นสูงสุดเท่ากบั 25.957 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดไดร้้อยละ 20.279 องคป์ระกอบ
ท่ี  2 มีค่าไอเก็นสูงสุดเท่ากับ 19.375 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 15.137 
องค์ประกอบท่ี  3 มีค่าไอเก็นสูงสุดเท่ากบั 18.581 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดไดร้้อย
ละ 14.516 องค์ประกอบท่ี  4 มีค่าไอเก็นสูงสุดเท่ากับ 12.851 สามารถอธิบายความแปรปรวน
ทั้งหมดไดร้้อยละ 10.039 องค์ประกอบท่ี  5 มีค่าไอเก็นสูงสุดเท่ากบั 8.307 สามารถอธิบายความ
แปรปรวนทั้งหมดไดร้้อยละ 6.490 และองค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีมีค่าไอเก็นและความสามารถในการ
อธิบายความแปรปรวนทั้งหมดค่อยๆลดลงตามล าดบั และองค์ประกอบท่ีมีคุณสมบติัเป็นไปตาม
เกณฑท่ี์ก าหนดคือ องคป์ระกอบท่ี 1-5 พบวา่ สามารถอธิบายความแปรปรวนไดท้ั้งหมด  66.462 

นอกจากน้ีน ้าหนกัองคป์ระกอบและตวัแปรอธิบายท่ีอธิบายในแต่ละองคป์ระกอบหลงั
หมุนแกนแสดงไวใ้นตารางท่ี 13 

 

ตารางท่ี 13     ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบและตวัแปรอธิบายท่ีอธิบายในแต่ละองคป์ระกอบ 
หลงัหมุนแกน 

ตวัแปร ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ 
กลุ่มท่ี1 กลุ่มท่ี2 กลุ่มท่ี3 กลุ่มท่ี4 กลุ่มท่ี5 

VAR00103 .799     
VAR00096 .795     
VAR00113 .759     
VAR00097 .756     
VAR00111 .746     
VAR00100 .740     
VAR00117 .735     
VAR00102 .722     
VAR00123 .718     
VAR00128 .716     
VAR00115 .711     
VAR00122 .709     
VAR00095 .699     
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ตารางท่ี 13     ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบและตวัแปรอธิบายท่ีอธิบายในแต่ละองคป์ระกอบ 
หลงัหมุนแกน (ต่อ) 
 

ตวัแปร ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ 
กลุ่มท่ี1 กลุ่มท่ี2 กลุ่มท่ี3 กลุ่มท่ี4 กลุ่มท่ี5 

VAR00110 .690     
VAR00099 .681     
VAR00116 .681     
VAR00114 .661     
VAR00104 .644     
VAR00098 .610     
VAR00121 .607     
VAR00008  .815    
VAR00010  .793    
VAR00012  .786    
VAR00011  .782    
VAR00009  .728    
VAR00006  .712    
VAR00007  .698    
VAR00019  .686    
VAR00004  .682    
VAR00015  .669    
VAR00017  .645    
VAR00003  .639    
VAR00002  .628    
VAR00001  .616    
VAR00031   .757   
VAR00045   .745   
VAR00067   .742   
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ตารางท่ี 13     ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบและตวัแปรอธิบายท่ีอธิบายในแต่ละองคป์ระกอบ 
หลงัหมุนแกน (ต่อ) 
 

ตวัแปร ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ 
กลุ่มท่ี1 กลุ่มท่ี2 กลุ่มท่ี3 กลุ่มท่ี4 กลุ่มท่ี5 

VAR00046   .733   
VAR00068   .730   
VAR00063   .715   
VAR00048   .706   
VAR00038   .700   
VAR00040   .665   
VAR00018   .658   
VAR00041   .657   
VAR00034   .655   
VAR00039   .648   
VAR00023   .617   
VAR00083    .628  
VAR00080    .618  
VAR00081    .614  
VAR00036    .610  
VAR00052     .743 
VAR00013     .677 
VAR00053     .609 
VAR00051     .603 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
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จากตารางท่ี 13 พบวา่ องคป์ระกอบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาล
ศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนตามเกณฑ์การคดัเลือกองค์ประกอบมี 5 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบท่ี 1 มีตัวแปรทั้ งหมด 20 ตัวแปร องค์ประกอบท่ี 2 มีตัวแปรทั้ งหมด 14 ตัวแปร 
องค์ประกอบท่ี 3 มีตวัแปรทั้งหมด 14 ตวัแปร องค์ประกอบท่ี 4 มีตวัแปรทั้งหมด 4 ตวัแปร และ
องค์ประกอบท่ี 5 มีตวัแปรทั้งหมด 4 ตวัแปร โดยผูว้ิจยัได้สรุปองค์ประกอบ ดงัตารางท่ี และมี
รายละเอียดแต่ละองคป์ระกอบ ดงัตารางท่ี 14 
 
ตารางท่ี 14  องคป์ระกอบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
ล าดับที ่ องค์ประกอบ จ านวนตัวแปร ค่าน า้หนักองค์ประกอบ

(Factor Loading) 
1 องคป์ระกอบท่ี 1 20 0.607 - 0 .799 
2 องคป์ระกอบท่ี 2 14 0.616 - 0.815 
3 องคป์ระกอบท่ี 3 14 0.617 - 0.757 
4 องคป์ระกอบท่ี 4 4 0.610 - 0.628 
5 องคป์ระกอบท่ี 5 4 0.603 - 0.743 

รวม 56 0.603 - 0.815 
 

 จากตารางท่ี 14 พบว่า องค์ประกอบการจดัการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑ์ท่ีก าหนดมี 5 องคป์ระกอบ คือ 
องคป์ระกอบท่ี 1 มีตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบทั้งหมด 20 ตวัแปร มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบอยู่
ระหว่าง 0.607 - 0 .799 องค์ประกอบท่ี 2 มีตวัแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบทั้งหมด 14 ตวัแปร มีค่า
น ้ าหนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.616 - 0.815 องค์ประกอบท่ี 3 มีตวัแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบ
ทั้งหมด 14 ตวัแปร มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง  0.617 - 0.757 องคป์ระกอบท่ี 4 มีตวัแปร
ท่ีอธิบายองค์ประกอบทั้งหมด 4 ตวัแปร มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.610 - 0.628 และ
องค์ประกอบท่ี 5 มีตวัแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบทั้งหมด 4 ตวัแปร มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบอยู่
ระหวา่ง  0.603 - 0.743รวมมีจ านวนตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบทั้งหมด 56 ตวัแปร มีค่าน ้ าหนกั
องคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง  0.603 - 0.815 
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ตารางท่ี 15    การวเิคราะห์องคป์ระกอบดา้นท่ี 1  
 
ข้อที่ รายการตัวแปร น า้หนักองค์ 

ประกอบ 

103 การสร้างวสิัยทศัน์ขององคก์ารท่ีส่งผลต่อการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

.799 
 

96 
 

มหาวิทยาลยัท าให้บุคลากรเช่ือมัน่ว่าทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากตนจะ
ไดรั้บการส่งเสริม 

.795 
 

113 
 

มีการสนับสนุนความร่วมมือในด้านทรัพย์สินทางปัญญากับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน 

.759 
 

97 บุคลากรมีความเช่ือมั่นว่าทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากตนจะได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีเหมาะสม 

.756 
 

111 
 

มีการสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีไม่
มีผลประโยชน์ทบัซอ้น 

.746 
 

100 
 

มีการส่งเสริมความรู้และทกัษะการใช้ภาษาต่างประเทศให้แก่อาจารย์และ
นกัศึกษา 

.740 
 

117 
 

มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อรองรับการแปลง
ทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นทุน 

.735 
 

102 
 

มีการสนับสนุนด้านส่ิงอ านวยความสะดวกต่อการส่งเสริมการจัดการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.722 
 

123 
 

มีระบบการบริหารจดัการผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการน าทรัพยสิ์นทางปัญญาไป
ใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์

.718 
 

128 
 

มีการจดัสรรผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการน าทรัพยสิ์นทางปัญญาไปใชป้ระโยชน์
เชิงพาณิชยใ์หแ้ก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

.716 
 

115 
 

เจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญามีส่วนร่วมในการก าหนดเง่ือนไขและค่าตอบแทน
การน าผลงานไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์

.711 
 

122 
 

มีการส่งเสริมการบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  โดยการ
สนบัสนุนการจดัตั้งส านกังานอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในเทคโนโลย ี

.709 
 

95 
 

มหาวทิยาลยัมีหลกัเกณฑก์ารจดัสรรส่ิงจูงใจเพื่อใหเ้กิดการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.699 
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ตารางท่ี 15    การวเิคราะห์องคป์ระกอบดา้นท่ี 1  (ต่อ) 
 

ข้อที่ รายการตัวแปร น า้หนักองค์ 
ประกอบ 

110 
 

มีการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจยัท่ีไดข้ึ้นทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาใน
เชิงวชิาการภายใตข้อบเขตท่ีเหมาะสม 

.690 
 

99 
 

มีการส่งเสริมใหมี้การคิดคน้ผลงานวิจยั นวตักรรม เพื่อต่อยอดในการส่งเสริม
การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.681 
 

116 
 

มีหน่วยงานบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจด
ทะเบียนและบริการใหค้  าปรึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 

.681 
 

114 
 

มีการก าหนดสิทธิประโยชน์ท่ีเจา้ของสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาจากการน า
ผลงานไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์

.661 
 

104 
 

มีการน าทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์มาใช้ประโยชน์ทาง
ธุรกิจ 

.644 
 

98 
 

มีการส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์คิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ เพื่อต่อยอดในการจด
สิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร 

.610 
 

121 มีคณะกรรมการบริหารจดัการผลงานการวิจยั  นวตักรรม และทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา โดยการคดัเลือกจากหน่วยงานภายในและภายนอก 

.607 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) 25.957 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน(percent of variance) 20.279 

 

จากตารางท่ี 15 พบว่าองค์ประกอบท่ี 1 อธิบายดว้ยตวัแปรส าคญัจ านวน 20 ตวัแปร    
ซ่ึงมีค่าน ้ าหนกัขององคป์ระกอบ(factor loading) อยูร่ะหวา่ง 0.607-0.799  มีค่าไอเก็น(eigenvalues)   
สูงสุดเท่ากบั 25.957   และมีค่าร้อยละของความแปรปรวน(percent of variance) 20.279 ซ่ึงเม่ือเทียบ
กบัความแปรปรวนของตวัแปรกบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ พบวา่ องคป์ระกอบน้ีมีความส าคญัเป็นอนัดบั
ท่ี 1 กล่าวคือตวัแปรทั้ง 20 ตวัแปรเป็นตวัแปรท่ีร่วมบรรยายองค์ประกอบท่ี 1 ไดดี้ท่ีสุด  และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ตวัแปร “มีการสร้างวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งผลต่อการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา” มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุดคือ 0.799 ส าหรับตวัแปร “มีคณะกรรมการ
บริหารจดัการผลงานการวิจยั นวตักรรม และทรัพยสิ์นทางปัญญาโดยการคดัเลือกจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก” มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบนอ้ยท่ีสุดคือ 0.607 และผูว้ิจยัตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ี
วา่ “การมีวสัิยทศัน์เกีย่วกบัทรัพย์สินทางปัญญา” ซ่ึงมีความส าคญัเป็นอนัดบัท่ี 1  
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ตารางท่ี 16  การวเิคราะห์องคป์ระกอบดา้นท่ี  2   
 

ข้อที่ รายการตัวแปร น า้หนักองค์ 
ประกอบ 

8 มีงบประมาณในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา .815 
10 มีโครงสร้างองคก์ารท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา .793 
12 

 
มีโครงสร้างองค์การเก่ียวกบัการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ี
สามารถปรับเปล่ียนไดท้นัตามการเปล่ียนแปลง 

.786 
 

11 
 

มีโครงสร้างองค์การท่ีมีหน่วยงานเก่ียวกบัการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์น
ทางปัญญาอยา่งชดัเจน 

.782 
 

9 มีการประเมินอุปสรรคและปัญหาของการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา .728 
6 
 

มีคู่มือนโยบายเก่ียวกบัการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาเพื่อก าหนด
ทิศทางและแนวทางการปฏิบติังานตามกลยทุธ์ 

.712 
 

7 
 

มีการจดัระบบการก ากบัและติดตามกลยุทธ์เก่ียวกบัการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งต่อเน่ือง 

.698 
 

19 
 

มีระบบการจดัการเพื่อให้การส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาได้ด าเนินงานไป
ควบคู่กบัการท างานประจ า 

.686 
 

4 
 

มีการส่ือสารนโยบายความคาดหวงัเก่ียวกบัการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์น
ทางปัญญาของผูบ้ริหารใหบุ้คลากรรับทราบตามส่ือต่างๆ 

.682 
 

15 
 

หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลยัร่วมมือกนัในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 

.669 
 

17 
 

มีการจัดการความรู้ทางด้านกฏหมายท่ีเก่ียวข้องการส่งเสริมการจัดการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.645 
 

3 
 

มีการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.639 
 

2 มีการถ่ายทอดวสิัยทศัน์และพนัธกิจสู่บุคลากรทุกระดบัของมหาวทิยาลยั .628 
1 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการส่งเสริมการจัดการ

ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
.616 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) 19.375 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน(percent of variance) 15.137 
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จากตารางท่ี 16 พบวา่องคป์ระกอบดา้นท่ี2 มีตวัแปรยอ่ยจ านวน 14 ตวั ซ่ึงมีค่าน ้าหนกั
ขององค์ประกอบระหว่าง 0.616-0.815 มีค่าไอเก็น(eigenvalues)   สูงสุดเท่ากบั 19.375   และมีค่า
ร้อยละของความแปรปรวน(percent of variance) 15.137 ซ่ึงเม่ือเทียบกบัความแปรปรวนของตวั
แปรกบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ พบวา่ องคป์ระกอบน้ีมีความส าคญัเป็นอนัดบัท่ี 2 กล่าวคือตวัแปรทั้ง 14 
ตวัแปรเป็นตวัแปรท่ีร่วมบรรยายองคป์ระกอบท่ี 2 ไดดี้ท่ีสุด  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ตวั
แปร “มีงบประมาณในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา” มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมาก
ท่ีสุดคือ 0.815 ส าหรับตวัแปร “มีการก าหนดวิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลยัเก่ียวกบัการส่งเสริมการ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา” มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบน้อยท่ีสุดคือ 0.616 และผู ้วิจ ัยตั้ ง ช่ือ
องคป์ระกอบน้ีวา่ “ การจัดการองค์การและนโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา”ซ่ึงมีความส าคญั
เป็นอนัดบัท่ี 2  
 
ตารางท่ี 17  การวเิคราะห์องคป์ระกอบดา้นท่ี  3  
 
ข้อที่ รายการตัวแปร น า้หนักองค์ 

ประกอบ 

31 
 

มีทีมงานจดัการความรู้ (KM Team) ในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

.757 
 

45 
 

มีการศึกษาดูงานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีปฏิบติัได้
อยา่งเป็นเลิศ(Best practice) 

.745 

67 
 

มีการมอบหมายผูรั้บผิดชอบในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา
ตามความเช่ียวชาญของบุคคล 

.742 
 

46 
 

มีการหาความรู้จากผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง หรือองค์กรอ่ืนๆในการส่งเสริมการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.733 

68 มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบหลกัและผูรั้บผิดชอบร่วมในการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.730 
 

63 มีการสร้างทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัลกัษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ .715 
48 

 
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับทรัพยสิ์นทางปัญญาผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เช่น กระดานสนทนา(web board) เวบ็บล็อก(web blog) 

.706 
 

38 
 

มีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญากบัองคก์รต่างๆ 

.700 
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ตารางท่ี 17  การวเิคราะห์องคป์ระกอบดา้นท่ี  3  (ต่อ) 
 
ข้อที่ รายการตัวแปร น า้หนักองค์ 

ประกอบ 

40 มีการเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย(stakeholder)เขา้มามีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.665 

18 มีการน าความรู้ทางวชิาชีพไปสร้างสรรเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา .658 
41 มีส่วนไดส่้วนเสีย(stakeholder)ท่ีเป็นองคก์ารต่างๆทางเศรษฐกิจ มีส่วนในการ

ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 
.657 

34 มีการบรูณาการองค์ความรู้ใหม่ท่ีจ  าเป็นกบัการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 

.655 

39 
 

มีการท าขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญากบัองคก์รต่างๆ 

.648 
 

23 มีการน าเทคนิคการบริหารความเส่ียงมาใช้ควบคู่กบัการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.617 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) 18.581 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน(percent of variance) 14.516 

 
จากตารางท่ี 17 พบวา่องคป์ระกอบดา้นท่ี3 มีตวัแปรยอ่ยจ านวน 14 ตวั ซ่ึงมีค่าน ้าหนกั

ขององค์ประกอบระหว่าง 0.617-0.757 มีค่าไอเก็น(eigenvalues)   สูงสุดเท่ากบั 18.581  และมีค่า
ร้อยละของความแปรปรวน(percent of variance) 14.516  ซ่ึงเม่ือเทียบกบัความแปรปรวนของตวั
แปรกบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ พบวา่ องคป์ระกอบน้ีมีความส าคญัเป็นอนัดบัท่ี 3 กล่าวคือตวัแปรทั้ง 14 
ตวัแปรเป็นตวัแปรท่ีร่วมบรรยายองคป์ระกอบท่ี 3 ไดดี้ท่ีสุด  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ตวั
แปร “มีทีมงานจดัการความรู้ (KM Team) ในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา” มีค่า
น ้ าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุดคือ 0.757 ส าหรับตวัแปร “มีการน าเทคนิคการบริหารความเส่ียงมา
ใช้ควบคู่กบัการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา” มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบน้อยท่ีสุดคือ 
0.617 และผูว้ิจยัตั้งช่ือองค์ประกอบน้ีว่า “การจัดการความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา” ซ่ึงมี
ความส าคญัเป็นอนัดบัท่ี 3  
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ตารางท่ี  18 การวเิคราะห์องคป์ระกอบดา้นท่ี 4  
 
ข้อที่ รายการตัวแปร น า้หนักองค์ 

ประกอบ 

83 บุคลากรไดรั้บการฝึกอบรมและเรียนรู้วิธีการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

.628 

80 มีบุคลากรเพียงพอต่อการด าเนินการดา้นการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

.618 

81 บุคลากรในองค์การมีการกระตุน้ให้เพื่อนร่วมงานเกิดการเรียนรู้ในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.614 

36 เปิดโอกาสให้ผูท่ี้คิดคน้นวตักรรมสามารถท่ีจะใส่ช่ือในผลงานของตวัเองลง
ไปได ้

.610 

 
จากตารางท่ี 18 พบวา่องคป์ระกอบดา้นท่ี 4 มีตวัแปรยอ่ยจ านวน 4 ตวั ซ่ึงมีค่าน ้ าหนกั

ขององค์ประกอบระหว่าง 0.610-0.628  มีค่าไอเก็น(eigenvalues) สูงสุดเท่ากบั 12.851   และมีค่า
ร้อยละของความแปรปรวน(percent of variance) 10.039 ซ่ึงเม่ือเทียบกบัความแปรปรวนของตวั
แปรกบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ พบวา่ องคป์ระกอบน้ีมีความส าคญัเป็นอนัดบัท่ี 4 กล่าวคือตวัแปรทั้ง 4 
ตวัแปรเป็นตวัแปรท่ีร่วมบรรยายองคป์ระกอบท่ี 4 ไดดี้ท่ีสุด  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ตวั
แปร “บุคลากรไดรั้บการฝึกอบรมและเรียนรู้วิธีการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา” มีค่า
น ้าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุดคือ 0.628 ส าหรับตวัแปร “เปิดโอกาสใหผู้ท่ี้คิดคน้นวตักรรมสามารถ
ท่ีจะใส่ช่ือในผลงานของตวัเองลงไปได”้ มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบนอ้ยท่ีสุดคือ 0.610 และผูว้จิยัตั้ง
ช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา” ซ่ึงมีความส าคญัเป็น
อนัดบัท่ี 4 
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ตารางท่ี  19 การวเิคราะห์องคป์ระกอบดา้นท่ี 5  
 
ข้อที่ รายการตัวแปร น า้หนักองค์ 

ประกอบ 

52 ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัต่อการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา .743 

13 มีการมอบอ านาจให้ผู ้รับผิดชอบหลักมีอ านาจในการบริหารจัดการโดย
ประสานความร่วมมือกบัผูรั้บผดิชอบร่วม 

.677 

53 ผูบ้ริหารแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายท่ีชัดเจนต่อการส่งเสริมการจัดการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.609 

51 มีการส่ือสารท่ีดีทั้ งภายในและภายนอกองค์การในการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.603 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) 8.307 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน(percent of variance) 6.490 

 
จากตารางท่ี 19 พบวา่องคป์ระกอบดา้นท่ี  5 มีตวัแปรยอ่ยจ านวน 4 ตวั ซ่ึงมีค่าน ้าหนกั

ขององคป์ระกอบระหวา่ง 0.603-0.743 มีค่าไอเก็น(eigenvalues) สูงสุดเท่ากบั 8.307  และมีค่าร้อย
ละของความแปรปรวน(percent of variance) 6.490 ซ่ึงเม่ือเทียบกบัความแปรปรวนของตวัแปรกบั
องคป์ระกอบอ่ืนๆ พบวา่ องคป์ระกอบน้ีมีความส าคญัเป็นอนัดบัท่ี 5 กล่าวคือตวัแปรทั้ง 4 ตวัแปร
เป็นตวัแปรท่ีร่วมบรรยายองค์ประกอบท่ี 5 ไดดี้ท่ีสุด  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ตวัแปร 
“ผูบ้ริหารให้ความส าคญัต่อการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา” มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ
มากท่ีสุดคือ 0.743 ส าหรับตวัแปร “มีการส่ือสารท่ีดีทั้งภายในและภายนอกองคก์ารในการส่งเสริม
การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา” มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบน้อยท่ีสุดคือ 0.603 และผูว้ิจยัตั้ งช่ือ
องคป์ระกอบน้ีวา่ “ภาวะผู้น าของผู้บริหาร”  ซ่ึงมีความส าคญัเป็นอนัดบัท่ี 5  

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพื่อสกดัตวั
แปรให้เหลือตวัแปรองคป์ระกอบท่ีส าคญั โดยการวิเคราะห์ดว้ยวิธีวิเคราะห์ภาวะน่าจะเป็นสูงสุด 
(maximum likelihood)เพื่อให้ได้ตัวแปรท่ีส าคัญ ซ่ึงปรากฎได้ว่าองค์ประกอบของการจัดการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ 
(Factor loading) ท่ี 0.60 และมีคุณสมบติัตามเกณฑ์ท่ีก าหนด พบว่า ประกอบดว้ย 5 องค์ประกอบ 
ผูว้จิยัจึงสรุปองคป์ระกอบไดด้งัแผนภูมิท่ี 6 
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ภาพท่ี 6   องคป์ระกอบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
 
     จากภาพท่ี 6 อธิบายได้ว่า องค์ประกอบจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาล
ศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบดงัน้ี  

1. องค์ประกอบ “การมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา” ประกอบดว้ย 1)มีการ

สร้างวสิัยทศัน์ขององคก์ารท่ีส่งผลต่อการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 2)มหาวทิยาลยัท า

ให้บุคลากรเช่ือมัน่ว่าทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากตนจะไดรั้บการส่งเสริม 3)มีการสนบัสนุน

ความร่วมมือในด้านทรัพย์สินทางปัญญากับหน่วยงานภายนอกทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน           

4)บุคลากรมีความเช่ือมัน่ว่าทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากตนจะไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนท่ี

เหมาะสม 5)มีการสนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาท่ีไม่มี

ผลประโยชน์ทบัซ้อน 6)มีการส่งเสริมความรู้และทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศให้แก่อาจารยแ์ละ

นกัศึกษา 7)มีการพฒันาระบบฐานขอ้มูลทรัพยสิ์นทางปัญญาเพื่อรองรับการแปลงทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาเป็นทุน 8)มีการสนบัสนุนดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกต่อการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์น

ทางปัญญา 9)มีระบบการบริหารจดัการผลประโยชน์ท่ีได้จากการน าทรัพยสิ์นทางปัญญาไปใช้
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ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 10)มีการจดัสรรผลประโยชน์ท่ีได้จากการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชยใ์ห้แก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 11)เจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญามีส่วนร่วมในการ

ก าหนดเง่ือนไขและค่าตอบแทนการน าผลงานไปใช้ในเชิงพาณิชย ์12)มีการส่งเสริมการบริหาร

จดัการสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยการสนบัสนุนการจดัตั้งส านกังานอนุญาตให้ใช้สิทธิใน

เทคโนโลยี 13)มหาวิทยาลยัมีหลักเกณฑ์การจดัสรรส่ิงจูงใจเพื่อให้เกิดการส่งเสริมการจดัการ

ทรัพยสิ์นทางปัญญา 14)มีการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจยัท่ีไดข้ึ้นทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา

ในเชิงวิชาการภายใตข้อบเขตท่ีเหมาะสม 15)มีการส่งเสริมให้มีการคิดคน้ผลงานวิจยั นวตักรรม 

เพื่อต่อยอดในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 16)มีหน่วยงานบริการดา้นทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาเพื่อเป็นศูนยก์ลางในการจดทะเบียนและบริการให้ค  าปรึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 17)มีการก าหนด

สิทธิประโยชน์ท่ีเจา้ของสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาจากการน าผลงานไปใช้ในเชิงพาณิชย์  18)มี

การน าทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์มาใชป้ระโยชน์ทางธุรกิจ 19)มีการส่งเสริมให้

มีการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ  เพื่อต่อยอดในการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 20)มี

คณะกรรมการบริหารจดัการผลงานการวิจยั นวตักรรม และทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยการคดัเลือก

จากหน่วยงานภายในและภายนอก 

2.  องค์ประกอบ “การจัดองค์การและนโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ” 

ประกอบดว้ย 1)มีงบประมาณในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 2)มีโครงสร้างองคก์าร

ท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 3)มีโครงสร้างองคก์ารเก่ียวกบัการส่งเสริมการ

จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีสามารถปรับเปล่ียนไดท้นัตามการเปล่ียนแปลง 4)มีโครงสร้างองคก์าร

ท่ีมีหน่วยงานเก่ียวกบัการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาอย่างชัดเจน 5)มีการประเมิน

อุปสรรคและปัญหาของการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 6)มีคู่มือนโยบายเก่ียวกบัการ

ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาเพื่อก าหนดทิศทางและแนวทางการปฏิบติังานตามกลยุทธ์ 

7)มีการจดัระบบการก ากบัและติดตามกลยุทธ์เก่ียวกบัการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา

อยา่งต่อเน่ือง 8)มีระบบการจดัการเพื่อให้การส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาไดด้ าเนินงานไปควบคู่

กบัการท างานประจ า 9)มีการส่ือสารนโยบายความคาดหวงัเก่ียวกบัการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์น

ทางปัญญาของผูบ้ริหารให้บุคลากรรับทราบตามส่ือต่างๆ 10)หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลยั

ร่วมมือกนัในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 11)มีการจดัการความรู้ทางดา้นกฏหมายท่ี

เก่ียวขอ้งการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 12)มีการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และกล
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ยทุธ์ท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 13)มีการถ่ายทอดวสิัยทศัน์และพนัธกิจสู่

บุคลากรทุกระดบัของมหาวทิยาลยั 14)มีการก าหนดวสิัยทศัน์ของมหาวทิยาลยัเก่ียวกบัการส่งเสริม

การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3. องค์ประกอบ “การจัดการความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา” ประกอบด้วย           

1)มีทีมงานจดัการความรู้ (KM Team) ในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 2)มีการศึกษา

ดูงานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีปฏิบติัไดอ้ย่างเป็นเลิศ(Best practice) 3)

การมอบหมายผูรั้บผิดชอบในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาตามความเช่ียวชาญของ

บุคคล 4)มีการหาความรู้จากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง หรือองคก์รอ่ืนๆในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์น

ทางปัญญา 5)มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบหลักและผู ้รับผิดชอบร่วมในการส่งเสริมการจัดการ

ทรัพยสิ์นทางปัญญา 6)มีการสร้างทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัลกัษณ์ของคณะพยาบาล

ศาสตร์ 7)มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เช่น กระดานสนทนา(web board) เวบ็บล็อก(web blog) 8)มีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการ

ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญากบัองค์กรต่างๆ 9)มีการเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

(stakeholder)เขา้มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา 10)มีการน าความรู้ทางวชิาชีพไป

สร้างสรรเป็นทรัพย์สินทางปัญญา  11)มีส่วนได้ส่วนเสีย(stakeholder)ท่ีเป็นองค์การต่างๆทาง

เศรษฐกิจ มีส่วนในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 12)มีการบรูณาการองคค์วามรู้ใหม่

ท่ีจ  าเป็นกบัการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 13)มีการท าขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) 

ในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญากบัองคก์รต่างๆ 14)มีการน าเทคนิคการบริหารความ

เส่ียงมาใชค้วบคู่กบัการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

4. องค์ประกอบ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา” ประกอบดว้ย

1)บุคลากรไดรั้บการฝึกอบรมและเรียนรู้วธีิการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 2)มีบุคลากร

เพียงพอต่อการด าเนินการดา้นการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 3)บุคลากรในองคก์ารมี

การกระตุน้ให้เพื่อนร่วมงานเกิดการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการ

จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 4)เปิดโอกาสให้ผูท่ี้คิดคน้นวตักรรมสามารถท่ีจะใส่ช่ือในผลงานของ

ตวัเองลงไปได ้
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5. องค์ประกอบ “ภาวะผู้น าของผู้บริหาร” ประกอบดว้ย1)ผูบ้ริหารให้ความส าคญัต่อ

การส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 2)มีการมอบอ านาจใหผู้รั้บผิดชอบหลกัมีอ านาจในการ

บริหารจดัการโดยประสานความร่วมมือกบัผูรั้บผดิชอบร่วม 3)ผูบ้ริหารแสดงวสิัยทศัน์และนโยบาย

ท่ีชดัเจนต่อการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 4)มีการส่ือสารท่ีดีทั้งภายในและภายนอก

องคก์ารในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 

ตอนที่ 2  การวเิคราะห์เพือ่ทราบรูปแบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์

ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

จากการวเิคราะห์องคป์ระกอบพบวา่ องคป์ระกอบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของ

คณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน โดยมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ (Factor loading) ท่ี 

0.60 และมีคุณสมบติัตามเกณฑท่ี์ก าหนด พบวา่ ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ และมีจ านวนตวัแปร

ท่ีอธิบายองคป์ระกอบทั้งหมด 56 ตวัแปร โดยมีองคป์ระกอบท่ีน ามาวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เชิง

สาเหตุดงัต่อไปน้ี 

F1 การมีวสิัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา (Shared vision of Intellectual Property) 

F2 การจดัองคก์ารและนโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา (Organization and Policy 

of Intellectual Property) 

F3 การจัดการความรู้เ ก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา (Knowledge Management of 

Intellectual Property) 

F4 การพัฒนาท รัพยากรมนุษย์ด้านท รัพย์สินทางปัญญา  (Human Resource 

Development of Intellectual Property) 

F5 ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร (Leadership) 
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จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์การจดัการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาล

ศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ท่ีสอดคล้องกบัขอ้มูลเชิงตรรกะโดยมีแนวคิดและทฤษฏีท่ี

สนบัสนุนความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์

ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis) ดงัน้ี 

 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 7 ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการมีวสิัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญากบั
องคป์ระกอบดา้นการจดัองคก์ารและนโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 

จากการศึกษางานวจิยัทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีสนบัสนุนความสัมพนัธ์ระหวา่ง
(F1)องคป์ระกอบดา้นการมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญากบั(F2)องคป์ระกอบดา้นการจดั
องคก์ารและนโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา ไดแ้ก่ การศึกษาเก่ียวกบัการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาในประเทศสิงค์โปร์ พบว่าส านักงานทรัพยสิ์นทางปัญญาสิงคโปร์ (Intellectual Property 
Office of Singapore-IPOS) เป็นหน่วยงานส าคญัดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาในสิงคโปร์ ส านกังานน้ีมี
พนัธกิจหลกัในการจดัโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการสร้างสรรค์ การคุม้ครอง และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยการก าหนดวิสัยทศัน์ ดงัน้ี “สนบัสนุนให้สิงคโปร์เป็นประเทศแห่ง
การสร้างสรรค์ ให้คุณค่า พฒันา และใช้ประโยชน์จากความคิดและทรัพยสิ์นทางปัญญา” โดย
โครงสร้างส านกังานทรัพยสิ์นทางปัญญาสิงคโปร์มีหนา้ท่ีหลักคือ พฒันากรอบแนวคิดการบริหาร
จดัการเพื่อการส่งเสริมและการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา รวมทั้งการจดัท าและทบทวนนโยบาย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของประเทศสิงคโปร์84 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของวศิณุ 
ทรัพย์สมพล และคณะ ได้ท าการวิจยัเร่ืองรูปแบบการบริหารจดัการและการใช้ประโยชน์จาก

                                                 
84

 Intellectual Property Office of Singapore, IPOS’ Vision, Mission and Values, 
accessed September 4, 2015, available from http://www.ipos.gov.sg/main/aboutipos /visionmission 
.html. 

F1 
องคป์ระกอบดา้นการมีวสิัยทศัน์
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 

F2 

องคป์ระกอบดา้นการจดัองคก์ารและ

นโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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ทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวิทยาลยั ไดศึ้กษานโยบายและวิธีการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวข้องกับการจดัการทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลยัในประเทศ ผลการวิจยัพบวา่การบริหารจดัการและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาของมหาวิทยาลยั จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีนโยบายในการบริหารจดัการท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรม 
เพื่อให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทราบและเขา้ใจถึงบทบาทและหนา้ท่ีของตนเอง ซ่ึงจะช่วยให้การบริหาร
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวิทยาลยัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผูป้ระดิษฐ์ มหาวิทยาลยั หรือสังคม85  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของเฟร็ด อาร์ 
เดวิด (Fred R. David ) กล่าวว่า การก าหนดจุดประสงค์ประจ าปีเป็นกิจกรรมท่ีกระจายอ านาจ
(decentralized activity) ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัพนกังานทั้งหมดในองคก์ร การใหมี้ส่วนร่วม
ในการก าหนดจุดประสงค์สามารถน าไปสู่การยอมรับและค ามัน่สัญญา จุดประสงค์ปรจ าปีควร
สอดคล้องกบัค่านิยม วฒันธรรมการท างานของพนักงานและผูจ้ดัการ และจะตอ้งมีนโยบายท่ี
สนบัสนุนอยา่งชดัเจน86 สอดคลอ้งกบัการวจิยัของพนิดา คลอ้สวสัด์ิ ไดท้  าการวจิยัเร่ืองปัจจยัเอ้ือต่อ
แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจยัพบวา่
ยุทธศาสตร์ดา้นการสนบัสนุนดา้นการเงินแก่สถานศึกษาเอกชนให้เหมาะสมและเป็นธรรม ปัจจยั
เอ้ือ ไดแ้ก่ความเสมอภาค ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมส่งเสริมให้สถานศึกษาเอกชนจดัการศึกษา
อยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ปัจจยัเอ้ือไดแ้ก่ ความร่วมมือและความเสมอภาคและยุทธศาสตร์
ดา้นการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมาย กฏ ระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเอกชน ปัจจยัเอ้ือ ไดแ้ก่
ความยืดหยุ่น87 สอดคลอ้งกบัการวิจยัของเรืองวิทย ์เกษสุวรรณ ไดท้  าการสังเคราะห์งานวิจยัเร่ือง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในนโยบายสาธารณะในประเทศไทย ไดท้  าการวจิยัในช่วงปี พ.ศ.2545 
ถึงปี พ.ศ.2551 จ านวน 53 เร่ือง พบว่างานวิจยัส่วนใหญ่ยงัใช้กรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมของ
ธนาคารโลก ได้แก่ การร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมติดตามประเมินผล 
แสดงใหเ้ห็นถึงความลา้หลงัทางดา้นกรอบแนวคิด นกัวจิยัส่วนใหญ่ยงัไม่เขา้ถึงกรอบแนวคคิดการ

                                                 
85

 วิศณุ ทรัพยส์มพล และคณะ, “การบริหารจดัการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยสิ์น
ทางปัญญาของมหาวิทยาลัย” (งานวิจัยของสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2551), 7-1. 

86 David, Fred R, Strategic Management, 6th ed. (New Jersey: Pretice-Hall, Inc., 1997) 
87 พนิดา คลอ้สวสัด์ิ, “ปัจจยัเอ้ือต่อแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชน

ในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2551), ง. 
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มีส่วนร่วมสมยัใหม่ เช่นการประชาสังคม ขบวนการภาคประชาสังม การจดัการบา้นเมืองท่ีดี และ
การพฒันาแบบมีส่วนร่วม สะทอ้นว่าการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในเมืองไทยยงัไม่
เขา้ถึงทฤษฏีการมีส่วนร่วมท่ีเป็นสากล ดว้ยเหตุน้ีงานวิจยัหลายช้ินจึงไม่เขา้ใจเป้าหมายการมีส่วน
ร่วมท่ีแทจ้ริงนั้นตอ้งการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และตอ้งการให้พลงัประชาชน
เป็นพลงัส าคญัในการเปล่ียนแปลงและพฒันาสังคม88 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จามชิดิและคณะ 
(Laleh Jamshidi and others)เร่ืองการแปรรูปเป็นของเอกชนในระดบัอุดมศึกษาของประเทศก าลงั
พฒันา คือประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซียและเคนยา พบว่าการพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา
ภาคเอกชนจะตอ้งมีการท างานร่วมกนัระหว่างภาครัฐในฐานะผูก้  าหนดนโยบายในระดบัมหภาค
และภาคเอกชนในฐานะผูใ้ห้บริการระดบัจุลภาค การตดัสินใจและการก าหนดนโยบายเพื่อการ
พฒันาให้เกิดการแปรรูปเป็นเอกชนในระดบัอุดมศึกษาทั้งในระดบัจุลภาคและมหาภาค ควรมีการ
ประสานงานกันในการท่ีจะส่งผลต่อความส าเร็จของการอุดมศึกษาเอกชนให้สูงข้ึน89และ
ผลการวิจยัของ ฮดัสัน(Hudson) พบวา่การมีส่วนร่วมของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเป็นความตกลงแบบ
หุ้นส่วนคือการเขา้ไปเก่ียวโยงใกลชิ้ดเป็นเครือข่ายส่งผลต่อการก าหนดนโยบายและความสัมพนัธ์
กนัทั้งภาครัฐและหน่วยงานภาคธุรกิจในภูมิภาคท่ีมีผลประโยชน์ทั้งการอุดมศึกษาในสวเีดน90 และ
สอดคลอ้งกบันนัทิยา นอ้ยจนัทร์ ไดท้  าการวิจยัเร่ืองวฒันธรรมองคก์รกบัประสิทธิภาพการบริหาร
อุดมศึกษา ผลการวจิยัพบวา่ องคป์ระกอบของวฒันธรรมองคก์รสถาบนัอุดมศึกษา ประกอบดว้ย 12 
องคป์ระกอบคือ การก าหนดทิศทางขององคก์ร การมีส่วนร่วมในองคก์ร การพฒันาสู่ความเป็นเลิศ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การท างานเป็นทีม ประสิทธิภาพการด าเนินงาน มาตรฐานการ
ด าเนินงาน การมอบหมายงาน การติดตามและประเมินผล วิสัยทัศน์การบริหารจัดการ การ
สนับสนุนทางการจดัการ และการบริหารจดัการองค์กร และพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับ

                                                 
88 เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ, “การสังเคราะห์งานวิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

นโยบายสาธารณะในประเทศไทย” (งานวิจยัของมหาวิทยาลยัราชภฎัชัยภูมิ ส านักวิทยบริการ, 
2554), ก-ข. 

89  Laleh Jamshidi and others, “Developmental patterns of privatization in higher 
education: a comparative study,” (Springer Science+Bussiness, Media B.V High Educ 64, 2012) : 
789-803. 

90 Christine Hudson, “Regional development partnerships in Sweden: a way for higher 
education institutions to develop their role in the processes of regional governance?,” (Department 
of Political Science, Umea University, Higher Education Springer51, 2006), 378-410. 
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ข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่าวฒันธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษา91 

สรุป จากขอ้สนบัสนุนท่ีกล่าวไว ้แสดงให้เห็นถึงความส าคญัขององค์ประกอบด้าน
การมีวิสัยทศัน์เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญากับองค์ประกอบด้านการจัดองค์การและนโยบาย
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 

ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบดา้นการมีวิสัยทศัน์
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญากบัองคป์ระกอบดา้นการจดัองคก์ารและนโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา ในการศึกษาคร้ังน้ี 

 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการมีวสิัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญากบั

องคป์ระกอบดา้นการจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 

จากการศึกษางานวจิยัทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีสนบัสนุนความสัมพนัธ์ระหวา่ง

(F1)องค์ประกอบด้านการมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญากบั(F3)องค์ประกอบดา้นการ

จดัการความรู้เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ การศึกษาของชนิตา รักษ์พลเมือง และคณะ          

ได้ท  าการศึกษาวิจัยเร่ือง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบนัการศึกษาของสิงคโปร์ 

ผลการวิจยัพบว่าประเทศสิงคโปร์มีการประกาศวิสัยทศัน์  “Thinking School, Learning Nation” 

โดยใหค้วามส าคญักบัการเรียนรู้บนฐานความคิดสร้างสรรคแ์ละการสร้างนวตักรรม โดยเนน้ความ

ร่วมมือร่วมใจในการส่งเสริมให้การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความทา้ทายและเป็นการ

                                                 
91

 นันทิยา น้อยจันทร์ , “วฒันธรรมองค์กรกับประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษา” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2550), ง. 

F1 
องคป์ระกอบดา้นการมีวสิัยทศัน์
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 

F3 

องคป์ระกอบดา้นการจดัการความรู้ 

เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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แสวงหาแนวทางการพฒันาจนน าไปสู่การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต92  รวมทั้งส านักงาน

ทรัพย์สินทางปัญญาสิงคโปร์ ( Intellectual Property Office of Singapore-IPOS) เป็นหน่วยงาน

ส าคญัด้านทรัพยสิ์นทางปัญญาในสิงคโปร์ ส านักงานแห่งน้ีมีพนัธกิจหลกัในการจดัโครงสร้าง

พื้นฐาน เพื่อการสร้างสรรค์ การคุม้ครอง และการใช้ประโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยการ

ก าหนดวิสัยทศัน์ ดงัน้ี “สนบัสนุนให้สิงคโปร์เป็นประเทศแห่งการสร้างสรรค์ ให้คุณค่า พฒันา 

และใช้ประโยชน์จากความคิดและทรัพยสิ์นทางปัญญา” โดยโครงสร้างส านกังานทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาสิงคโปร์มีหน้าท่ีหลกัคือ พฒันากรอบแนวคิดการบริหารจดัการเพื่อการส่งเสริมและการ

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้ งให้ความรู้และดูแลหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ

ทรัพยสิ์นทางปัญญา รวมทั้งร่วมมือกบัองค์กรอ่ืนและส านักงานทรัพยสิ์นทางปัญญาในการจดั

โปรแกรมความรู้เร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญา93  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของเฮนดริคส์ (Hendriks) ท่ี

ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารและการแบ่งปันความรู้ในองคก์ารโดยใช้กรอบ

แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมองค์กากรของคาเมรอน และ ควินน์ ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า วฒันธรรม

องค์การท่ีเรียกว่าวฒันธรรมแบบชัว่คราว(adhocracy culture) เป็นวฒันธรรมเปิดส าหรับการสร้าง

นวตักรรม การริเร่ิมของแต่ละบุคคลและความเป็นอิสระ ซ่ึงเป็นกุญแจส าคญัของการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ การสร้างบรรทดัฐาน ส่วนวฒันธรรมองค์การท่ีเรียกว่าวฒันธรรมแบบเน้นความสัมพนัธ์

(clan culture )นั้นผูป้ฏิบติังานชอบท่ีจะท างานเป็นทีม มีการประชุมร่วมกนัซ่ึงเป็นกุญแจส าคญัของ

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงเป็นกลยุทธ์หน่ึงในการจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา ขณะท่ี

วฒันธรรมองคก์ารท่ีเรียกวา่วฒันธรรมแบบราชการ(hierarchy culture) เป็นวฒันธรรมแบบปิดท่ีไม่

ส่งเสริมให้มีการแบ่งปันความรู้กันในองค์การและวฒันธรรมสุดท้าย เรียกว่าวฒันธรรมแบบ

การตลาด(market culture) จะมุ่งเนน้ใหเ้กิดพฤติกรรมการแข่งขนัแมแ้ต่ในกลุ่มผูร่้วมงานซ่ึงส่ิงน้ีไม่

                                                 
92

 ชนิตา รักษพ์ลเมือง และคณะ,  “การส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัการศึกษา
ของสิงคโ์ปร์” (งานวจิยัของส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550), 36. 

93
 Intellectual Property Office of Singapore, IPOS’ Vision, Mission and Values, accessed 

September 4, 2015, available from http://www.ipos.gov.sg/main/aboutipos/ visionmission. html. 
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สอดคลอ้งกบัปรัชญาของการจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา94   สอดคลอ้งกบัการวิจยั

ของชิน ลอยด ์(Chin-Loy) ท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบัการประเมินอิทธิพลของวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผล

ต่อความส าเร็จของการจดัการความรู้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อทดสอบตวัแบบของวฒันธรรมองคก์าร

ท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการจดัการความรู้และประสิทธิผลขององคก์ารโดยเฉพาะในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการแบ่งปันความรู้ และการพฒันาความสามารถใหม่ๆโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ 

ผลการวิจยัพบวา่รูปแบบของวฒันธรรมองคก์ารมีความสัมพนัธ์อย่างสูงต่อการเกิดประโยชน์ของ

องคก์าร แต่ไม่พบความสัมพนัธ์ของรูปแบบของวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อความสัมพนัธ์ระหวา่ง

การจัดการความรู้กับผลประโยชน์ขององค์การ95 สอดคล้องกับการวิจัยของพรพรรณ อินทร

ประเสริฐ ได้ท าการวิจยัเร่ืององค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า 

ผลการวิจยัพบวา่รูปแบบการศึกษาแนวใหม่ในอนาคตตอ้งมีการผสมผสานไม่มีรูปแบบใดรูปแบบ

หน่งท่ีเป็นหลัก ต้องเน้นความร่วมมือ เน้นการท างานในลักษณะเครือข่าย ทั้ งเครือข่ายภายใน

โรงเรียนและเครือข่ายภายนอกโรงเรียน ควรจดัให้มีองค์กรท่ีปรึกษาท่ีสามารถให้ค  าแนะน าด้าน

ต่างๆกับสถานศึกษา เช่นเดียวกับการจดัการศึกษาของประเทศสิงคโปร์โดยความร่วมมือกับ

สถาบนัการศึกษาชาติ โดยการจดัใหมี้เครือข่ายรวมความรู้จากทัว่โลก  แสดงใหเ้ห็นวา่ระบบการจดั

การศึกษาเป็นระบบท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรมการเรียนรู้ รวมทั้งมีการฝึกฝน

ทกัษะตลอดเวลาและตลอดชีวิต96และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของลชัรี เดชโยธิน ท่ีศึกษาวฒันธรรม

องค์การท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตามการรับรู้ของบุคลากรในโรงเรียนสังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 4 ผลการวจิยัพบวา่วฒันธรรมองคก์ารและสภาพการเป็น

                                                 
94  P.H.J. Hendriks, “Assessing the role of culture in knowledge sharing” ( Paper 

Proceedings of Fifth European Conference in Organization, Knowledge, Learning and Capabilities, 
Innsbruck: Austria, 2004), 1-24. 

95 Claudette Chin-Loy, “Assessing the influence of organization culture on knowledge 
management success,” (Dissertation Summited to the H. Wayne Huizenga school of Business and 
Entrepreneurship Nova Southern University), abstract.  

96 พรพรรณ อินทรประเสริฐ , “องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ทศวรรษหน้า” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2550), ง. 
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องค์การแห่งการเรียนรู้ตามการรับรู้ของบุคลากรในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ขอนแก่นเขต 4 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเรียงล าดบัดงัน้ี ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร ความ

ไวว้างใจ ความมีคุณภาพ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน ความเอ้ืออาทร การ

ยอมรับ การตดัสินใจ ความหลากหลายของบุคลากร การมอบอ านาจ และเม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์

พบวา่ วฒันธรรมองคก์ารในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กบัสภาพการเป็นองคก์การแห่งการเรียนรู้ใน

ระดบัสูงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 97 

สรุป จากขอ้สนบัสนุนท่ีกล่าวไว ้แสดงให้เห็ถึงความส าคญัขององคป์ระกอบดา้นการ

มีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญากบัองค์ประกอบดา้นการจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์น

ทางปัญญาผูว้ิจยัจึงได้ก าหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบดา้นการมีวิสัยทศัน์

เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญากบัองคป์ระกอบดา้นการจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาใน

การศึกษาคร้ังน้ี 

 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9  ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญากบั
องคป์ระกอบดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทางปัญญา 
  

จากการศึกษางานวจิยัทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีสนบัสนุนความสัมพนัธ์ระหวา่ง
(F1)องค์ประกอบด้านการมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญากบั(F4)องค์ประกอบดา้นการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทางปัญญา ไดแ้ก่ การศึกษาของชนิตา รักษพ์ลเมือง และคณะ 
ได้ท าการวิจัยเร่ืองการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสิงค์โปร์ พบว่า 

                                                 
97 ลชัรี เดชโยธิน, “วฒันธรรมองค์การท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตาม

การรับรู้ของบุคลากรในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 4” (รายงาน
การศึกษาอิสระ ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2550), บทคดัยอ่. 

F1 
องคป์ระกอบดา้นการมีวสิัยทศัน์
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 

F4 

องคป์ระกอบดา้นการพฒันาทรัพยากร

มนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาสิงคโปร์ ( Intellectual Property Office of Singapore-IPOS) ได้
ร่วมมือกบัสถาบนัโปลีเทคนิคหลายแห่งในประเทศสิงคโปร์ในการพฒันาหลกัสูตรทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาให้แก่อาจารยแ์ละนักวิชาการของสถาบนัโปลีเทคนิค นอกจากน้ียงัมีโครงการถ่ายทอด
ความรู้ดา้นการบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาเพื่อเพิ่มศกัยภาพให้แก่ผูบ้ริหารสถาบนัสถาบนั
โปลีเทคนิคท่ีเขา้ร่วมโครงการ98  นอกจากน้ีเพื่อบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์การส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์และการสร้างนวตักรรม กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ไดส้นบัสนุนทรัพยากรใน
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานและสภาพแวดล้อมท่ีสามารถตอบสนองต่อ
วิสัยทศัน์ ดงัน้ี การสนบัสนุนการบริหารจดัการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ท าภาระกิจหลกั 
(1) วางแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน(2)บริหารจดัการดา้นทรัพยากร ทั้งทรัพยากรบุคคล การเงิน
อสังหาริมทรัพย ์และธุรการ(3)ดูแลและจดัการดา้นโครงสร้างพื้นฐานและสารสนเทศ(4)สนบัสนุน
การริเร่ิมงานด้านคุณภาพ การสร้างนวตักรรมและวิสาหกิจ เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทศัน์ในการ
ผลกัดนัให้นวตักรรมเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการสร้างเสริมจิต
วิญญาณของการเป็นผู ้ประกอบการและนักประดิษฐ์นว ัตกรรมให้แก่ผู ้เ รียนประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา และยุววิทยาลยัภายใตโ้ครงการ “BlueSky Showcase”99 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ
เพช็รี รูปะวเิชตร์ ไดท้  าการวจิยัเร่ือง ความร่วมมือของสถาบนัอุดมศึกษาและสถานประกอบการเพื่อ
พัฒนาทักษะการท า ง านของ บุคคลในองค์กร ธุ ร กิ จแบบระบบอุตสาหกรรม  พบว่ า 
สถาบนัอุดมศึกษาและสถานประกอบการทั้งสองฝ่ายควรตอ้งมีการท างานร่วมกนัอย่างใกลชิ้ดใน
ส่วนของการพฒันาทกัษะของบุคลากร วิทยากรจากสถาบนัอุดมศึกษาควรมีความรู้ดา้นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทางปัญญาและเนน้การพฒันาทกัษะดา้นสติปัญญา มีความสามารถ มี
โลกทศัน์ กระบวนการฝึกอบรม ส่วนสถานประกอบการควรมีการติดตามหลงัการฝึกอบรมและ
การสร้างวฒันธรรมการจัดการท่ีมีการประเมินผลการปฎิบัติงาน การจัดการความรู้เก่ียวกับ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยเป็นความร่วมมือของสถาบนัอุดมศึกษาและสถานประกอบการเพื่อความ
ถูกตอ้ง การยอมรับของบุคลากรและการพฒันาทกัษะท่ีย ัง่ยนืขององคก์รและประเทศ100 สอดคลอ้ง

                                                 
98

 ชนิตา รักษพ์ลเมือง และคณะ,  “การส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัการศึกษา
ของสิงคโ์ปร์” (งานวจิยัของส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550), 51-54. 

99
 Ministry of Education, Singapore, Providing Greater Administrative Support to schools, 

accessed October 17, 2015, available from http://www.moe.gov.sg/press/2005/pr20050309b.htm. 
100 เพ็ชรี รูปะวิเชตร์, “ความร่วมมือของสถาบนัอุดมศึกษาและสถานประกอบการเพื่อ

พฒันาทกัษะการท างานของบุคคลในองค์กรธุรกิจแบบระบบอุตสาหกรรม” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
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กบังานวิจยัของประภสัสร เกษรทตั ไดท้  าการวิจยัเร่ือง แรงจูงใจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการพฒันา
บุคลากรของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวดัขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า 
แรงจูงใจมีความสัมพนัธ์ทางบวกอยูใ่นระดบัสูงกบัการพฒันาบุคลากรของเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขใน
ศูนยสุ์ขภาพชุมชน จงัหวดัขอนแก่น (r = 0.71,P-value < 0.01) และพบวา่แรงจูงใจดา้นเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน สภาพการท างานมีความสัมพนัธ์ทางบวกอยู่ในระดบัต ่ากบัการพฒันาบุคลากรของ
เจา้หนา้ท่ี ส่วนปัจจยัดา้นเพศ วุฒิการศึกษา และสถานภาพสมรส ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการพฒันา
บุคลากรของเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขในศูนยสุ์ขภาพชุมชน101 สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของนนัทพร 
บุตรน้อย ท่ีศีกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจกับผลการปฎิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภฎัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัแรงจูงใจมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลการปฎิบติังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และเม่ือพิจารณา
รายดา้นพบวา่ปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานทางบวกไดแ้ก่ ปัจจยัแรงจูงใจ
ดา้นสภาพ ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความมัน่คงในการท างาน 
ด้านลักษณะของงาน ด้านความส าเร็จของงาน ด้านความก้าวหน้าในการท างาน ด้านความ
รับผิดชอบ ดา้นการยอมรับนบัถือ ส่วนปัจจยัแรงจูงใจดา้นการบงัคบับญัชาการ ดา้นนโยบายและ
การบริหารงาน ดา้นเงินเดือน และดา้นความเจริญเติบโต ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการปฎิบติังาน102

และสอดคลอ้งกบันันทิยา น้อยจนัทร์ ได้ท าการวิจยัเร่ืองวฒันธรรมองค์กรกบัประสิทธิภาพการ
บริหารอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของวฒันธรรมองค์กรสถาบันอุดมศึกษา 
ประกอบด้วย 12 องค์ประกอบคือ การก าหนดทิศทางขององค์กร การมีส่วนร่วมในองค์กร การ
พฒันาสู่ความเป็นเลิศ การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การท างานเป็นทีม 

                                                 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 
2554), ข-ค. 

101 ประภัสสร เกษรทัต , “แรงจูงใจท่ีมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาบุคลากรของ
เจา้หน้าท่ีสาธารณสุขในศูนยสุ์ขภาพชุมชน จงัหวดัขอนแก่น” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาสาธารณสุข
ศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการบริหารสาธารณสุข บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2549), 
บทคดัยอ่. 

102 นนัทพร บุตรนอ้ย, “ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัแรงจูงใจกบัผลการปฎิบติังานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์” (วิทยานิพนธ์ ปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจด้านการจดัการทัว่ไป บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั   
ราชภฎัวไลยอลงกรณ์, 2549), บทคดัยอ่. 
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ประสิทธิภาพการด าเนินงาน มาตรฐานการด าเนินงาน การมอบหมายงาน การติดตามและ
ประเมินผล วสิัยทศัน์การบริหารจดัการ การสนบัสนุนทางการจดัการ และการบริหารจดัการองคก์ร 
และพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่า
วฒันธรรมองคก์รมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษา103 

สรุป จากขอ้สนบัสนุนท่ีกล่าวไว ้แสดงให้เห็ถึงความส าคญัขององคป์ระกอบดา้นการ

มีวิสัยทศัน์เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญากับองค์ประกอบด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ด้าน

ทรัพยสิ์นทางปัญญา ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบดา้นการมี

วิสัยทัศน์เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญากับองค์ประกอบด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้าน

ทรัพยสิ์นทางปัญญาในการศึกษาคร้ังน้ี 

 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 10 ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญากบั

องคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 

 

จากการศึกษางานวจิยัทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีสนบัสนุนความสัมพนัธ์ระหวา่ง

(F1)องค์ประกอบดา้นการมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญากบั(F5)องค์ประกอบดา้นภาวะ

ผูน้ าของผูบ้ริหาร ไดแ้ก่การศึกษาของคอตเตอร์และเฮสเกตต์ (Kotter & Heskett) ไดท้  าการศึกษา

เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารและผลการปฎิบติังานผลการวจิยัพบวา่ วฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลกระทบ

ต่อผลการด าเนินงานขององค์การในระยะยาวอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ และพบว่าองค์การท่ีมี

วฒันธรรมท่ีเน้นปัจจยัดา้นการจดัการ และภาวะผูน้ าในทุกระดบั ผลการปฎิบติังานท่ีออกมาจะมี

                                                 
103

 นันทิยา น้อยจนัทร์, “วฒันธรรมองค์กรกบัประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษา” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2550), ง. 

F1 
องคป์ระกอบดา้นการมีวสิัยทศัน์
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 

F5 

องคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหาร 
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มูลค่าสูงกวา่องคก์ารท่ีไม่มีวฒันธรรมดงักล่าว104สอดคลอ้งกบัการศึกษาของประทีป มากมิตร ไดท้  า

การวิจยัเร่ือง จริยธรรมของผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ผลการวิจยัพบว่า จริยธรรมของ

ผูบ้ริหารระดบัหัวหน้าภาควิชาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน มีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบและ

สามารถแยกได ้7 องคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่องคป์ระกอบท่ี 1 มี 3 องคป์ระกอบยอ่ย คือ จริยธรรมต่อ

ผูบ้งัคบับญัชา จริยธรรมต่อองคก์ร และจริยธรรมต่อสังคม องคป์ระกอบท่ี 2 มี 2 องคป์ระกอบยอ่ย 

คือจริยธรรมต่อนกัศึกษา และจริยธรรมต่อผูร่้วมงาน องค์ประกอบท่ี 3 มี 2 องค์ประกอบย่อย คือ

จริยธรรมส่วนงานและจริยธรรมส่วนตน และ แนวทางในการส่งเสริมจริยธรรมของผูบ้ริหารระดบั

หวัหนา้ภาควชิาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน มี8 แนวทางใหญ่ ไดแ้ก่ 1)การสนบัสนุนดา้นนโยบาย 

2)มีการจดัฝึกอบรมจริยธรรม 3)จดัท าประมวลจริยธรรมหรือจริยธรรมวิชาชีพในองค์กร 4)การ

ตรวจสอบจริยธรรม 5)การน าจริยธรรมเขา้เป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัในการบริหารทรัพยากรบุคคล 6)

การเป็นแบบอย่างท่ีดีของผูน้ า 7)มีคณะกรรมการหรือท่ีปรึกษาดา้นจริยธรรม และ 8)การจูงใจ105

และสอดคลอ้งกบัอนนัต ์เตียวต๋อย ไดท้  าการศึกษาเร่ือง รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ

ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ผลการวิจยัพบว่า องค์ประกอบของการบริหารคุณภาพแบบ

เบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมี 7 องค์ประกอบ คือ 1)การให้ความส าคัญกับ

ผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและพนกังาน 2)ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าในการน าองค์การ 3)เทคนิค

และเคร่ืองมือการบริหารคุณภาพ 4)ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร 5)การใช้องค์กรเป็นคู่เทียบเคียง 6)

การสร้างคุณภาพชีวติบุคลากร และ7)การบริหารงานอยา่งต่อเน่ือง106  

 

                                                 
104 John P. Kotter and J.L. Heskett, Corporate Culture and Performance (New York: 

The Free Press, 1992), 11. 
105 ประทีป มากมิตร, “จริยธรรมของผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน” (วิทยานิพนธ์

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร , 
2550), ง. 

106
  อนันต์ เตียวต๋อย , “รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2551), ง. 
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สรุป จากขอ้สนบัสนุนท่ีกล่าวไว ้แสดงให้เห็ถึงความส าคญัขององคป์ระกอบดา้นการ

มีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญากบัองค์ประกอบดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ผูว้ิจยัจึงได้

ก าหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทาง

ปัญญากบัองคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในการศึกษาคร้ังน้ี 

 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 11 ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการจดัองคก์ารและนโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาและองคป์ระกอบดา้นการมีวสิัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 

จากการศึกษางานวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีสนับสนุนความสัมพนัธ์ระหว่าง
(F2)องคป์ระกอบดา้นการจดัองคก์ารและนโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและ(F1)องคป์ระกอบดา้น
การมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา ไดแ้ก่ การศึกษาวิจยัของ เบรน และคณะ(Brenes and other ) 
ไดท้  าการวิจยัเร่ืองปัจจยัสู่ความส าเร็จท่ีส าคญัส าหรับการน ากลยุทธ์ไปใช้ในอเมริกากลาง ผลการวิจยั
พบว่า วฒันธรรมองค์การเป็นปัจจยัสู่ความส าเร็จท่ีส าคญัส าหรับการน ากลยุทธ์ไปปฎิบติั บริษทัท่ี
ประสบความส าเร็จ 86% เห็นวา่วฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธวิธีเป็นส่ิงส าคญัมากซ่ึงต่างจาก 56% ของ
บริษทัท่ีประสบความส าเร็จนอ้ยกวา่ แสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัท่ีประสบความส าเร็จคิดวา่วฒันธรรมควรเป็น
ปัจจยัท่ีถูกจดัการไปในทิศทางเดียวกบักลยุทธ์ของบริษทัท่ีตอ้งก าหนดไวล่้วงหนา้ วฒันธรรมองคก์ารท่ี
สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ทางธุรกิจท่ีมีตวัก าหนดล่วงหน้าเป็นตวับ่งช้ีการน ากลยุทธ์ทางธุรกิจไปใช้อยา่ง
ประสบความส าเร็จ107 สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของนาตยา แท่นนิล ท่ีไดท้  าการวิจยัเร่ือง รูปแบบของ
กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในการจดัการเกษตรและอาหารปลอดภยัในจงัหวดัสงขลา 
พบวา่จากการวจิยัน้ีรูปแบบของกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมสามารถน าไปประยุกตใ์ช้
ในการด าเนินกิจกรรมดา้นอ่ืนๆ ได ้นัน่คือการสนบัสนุนการมีเครือข่ายภาคประชาสังคมท่ีเขม้แข็งเป็น

                                                 
107  Brenes and other, “Key Success Factors for Strategy Implementation in Latin 

America” Journal of Business Research 61, (October 7, 2008): 590-598. 

F2      
องคป์ระกอบดา้นการจดัองคก์ารและ
นโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 

F1 

องคป์ระกอบดา้นการมีวสิัยทศัน์
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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ปัจจยัส าคญัในการสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน108 
สอดคล้องกับการวิจยัของพชัรกฏษฎ์ิ พวงนิล ได้ท าการวิจยัเร่ือง กลยุทธ์การระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาเพื่อพฒันาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจงัหวดัมหาสารคาม พบวา่ กลไกการน ายทุธศาสตร์
ไปปฏิบติั ประกอบดว้ย กลไกดา้นการบริหารคือการยึดหลกัการมีส่วนร่วม การจดัสรรทรัพยากรอยา่ง
ทัว่ถึงตามความจ าเป็น การให้อ านาจและการกระจายอ านาจในการบริหารจดัการ การควบคุมการ
ปฏิบติังานดว้ยแผนงานหรือโครงการทท่ีตอ้งสอดประสานเพื่อความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน109

และสอดคลอ้งกบั วนัเพญ็ บุรีสูงเนิน ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ประกอบดว้ย 9 
ดา้นคือ 1)พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหาร 3)บรรยากาศสถานศึกษา 4)คุณภาพการสอนของครู 5)ความพึง
พอใจในการท างานของครู 6)การไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมของครู 7)พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษา 8)เจตคติต่อสถานศึกษา 9)การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และความส าเร็จในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ประกอบด้วย4 ด้าน คือ 1)การ
บริหารสถานศึกษา 2)การบริหารและการสนบัสนุน 3)การพฒันาบุคลากร 4)การพฒันาคุณภาพนกัเรียน110 

สรุป จากขอ้สนบัสนุนท่ีกล่าวไว ้แสดงให้เห็ถึงความส าคญัขององคป์ระกอบดา้นการ
จดัองคก์ารและนโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและองคป์ระกอบดา้นการมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบั
ทรัพยสิ์นทางปัญญา ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการจดั
องค์การและนโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและองค์ประกอบด้านการมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบั
ทรัพยสิ์นทางปัญญาในการศึกษาคร้ังน้ี 
  

                                                 
108 นาตยา แท่นนิล, “รูปแบบของกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมใน

การจัดการเกษตรและอาหารปลอดภัยในจังหวดัสงขลา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2555), 3-4. 

109 พัชรกฏษฎ์ิ พวงนิล , “กลยุทธ์การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในจงัหวดัมหาสารคาม” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
การบริหารจดัการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2553), ก-ข. 

110 วนัเพ็ญ บุรีสูงเนิน, “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเขตพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก” (วทิยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิา
การบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2552), ง. 
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ภาพท่ี 12 ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการจดัองคก์ารและนโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาและองคป์ระกอบดา้นการจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 

จากการศึกษงานวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีสนบัสนุนความสัมพนัธ์ระหวา่ง
(F2)องค์ประกอบด้านการจัดองค์การ และนโยบาย เ ก่ี ยวกับทรัพย์สินทาง ปัญญาและ
(F3)องคป์ระกอบดา้นการจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา ไดแ้ก่ การศึกษางานวิจยัของ
มาคสั (Marcus)ไดท้  าการศึกษาเร่ืองนวตักรรมและทรัพยสิ์นทางปัญญา:กลยุทธ์การบริหารจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาและเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยี ผลการศึกษาพบว่าการจดัการเชิงกลยุทธ์ด้าน
ทรัพยสิ์นทางปัญญาตอ้งมีการพฒันาและบูรณาการกบัเทคโนโลยแีละการการบริหารจดัการองคก์ร
ในการท่ีจะส่งเสริมใหเ้กิดความส าเร็จในระดบัจุลภาคของ บริษทั และจึงยงัอยูใ่นระดบัมหภาค และ
การพฒันาในทกัษะการจดัการดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา(เช่นการจดัหาการควบคุมการคา้, การออก
ใบอนุญาตการประเมินมูลค่าการก าหนดราคา) และสัญญาด้านทรัพยสิ์นทางปัญญา จากนั้นจะ
น าไปสู่การมีแนวโน้มมากท่ีสุดท่ีจะมีประสิทธิภาพท่ีเพิ่มข้ึนของระหว่างองค์กร111 สอดคลอ้งกบั
การศึกษาวจิยัของชนิตา รักษพ์ลเมือง และคณะ ไดท้  าการวจิยัเร่ืองการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา
ในสถาบนัการศึกษาของสหราชอาณาจกัร(องักฤษ) ผลการวิจยัพบวา่องักฤษมีการด าเนินการด้าน
ทรัพยสิ์นทางปัญญามาเป็นระยะเวลายาวนานโดยรัฐบาลซ่ึงเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก าหนด
สิทธิทางทรัพยสิ์นทางปัญญา (Intellectual Property Rights) เล็งให้เห็นว่าการสร้างความตระหนกั
ในทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นส่ิงส าคญัอนัดบัแรกเพื่อท าให้ระบบการบริหารจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาเป็นไปอยา่งมีระบบ รวมทั้งการให้ความส าคญักบัการถ่ายทอดความรู้หรือการน านวตักรรม
มาใช้ ดงันั้นจึงตอ้งมีการก าหนดนโยบายในการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาในด้านต่างๆทั้งการ

                                                 
111

 Marcus Holgersson, “Innovation and Intellectual Property: Strategic IP Manaagement 
and Economics of Technology,” (Dissertations and Thesis, CHALMERS Universityof 
Technology,2012), accessed October 19, 2015, available from http://www.search.proquest.com 

F2 
องคป์ระกอบดา้นการจดัองคก์ารและ
นโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 

F3 

     องคป์ระกอบดา้นการจดัการ
ความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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สร้างสรรค ์การคุม้ครองและการน าไปใชใ้หช้ดัเจน112สอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของชาง , เฟร์แมน 
และเครสเวล (Zhang, Fareman and Cresswell) ได้ท าการศึกษาปัจจัยด้านองค์การและด้าน
เทคโนโลยี และธรรมชาติของความรู้ท่ีมีผลต่อการแบ่งปันความรู้ โดยศึกษากบัหน่วยงานของ
รัฐบาลในมลรัฐนิวยอร์ก ใชรู้ปแบบการศึกษาแบบกรณีศึกษา โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต 
การวเิคราะห์เอกสาร ผลการวจิยัพบวา่ การแบ่งปันความรู้จะประสบความส าเร็จจะตอ้งมีการจดัการ
ในระดบัสถาบนัและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดีเพื่อช่วยในการอ านวยความสะดวกในการ
แบ่งปันความรู้ในองค์การ นอกจากน้ีผลการวิจัยยงัพบว่าธรรมชาติของความรู้มีอิทธิพลต่ด
ความส าเร็จของงานท่ีสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นองคก์ารและดา้นเทคโนโลย ีขณะเดียวกนัก็มีอิทธิพลต่อ
กระบวนการแบ่งปันความรู้113 สอดคล้องกับการวิจยัของชนิตา และคณะ ได้ท าการวิจัยเร่ือง 
นโยบายการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัการศึกษา พบว่าการสร้างความตระหนกัดา้น
ทรัพยสิ์นทางปัญญาให้ประชาคมมหาวิทยาลยั เป็นกิจกรรมท่ีจ าเป็นส าหรับการสร้าง “วฒันธรรม
ทรัพยสิ์นทางปัญญา” มหาวทิยาลยัส่วนใหญ่ใหส้ านกังานอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในเทคโนโลยเีป็นผูจ้ดั
อบรมให้ความรู้แก่คณาจารย ์ผูว้ิจยั และนกัศึกษา แต่ยงัไม่ไดรั้บความสนใจเท่าท่ีควร อย่างไรกอ้
ตามพบว่ามีประเทศท่ีก าหนดให้การด าเนินงานเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาเป็นยุทธศาสตร์
ระดบัชาติวา่ดว้ยการสร้างความตระหนกัดา้นนวตักรรม (National Innovation Awareness Strategy)
รวมทั้งโครงการสร้างความตระหนักด้านทรัพยสิ์นทางปัญญา (IP Awareness)114 สอดคล้องกับ
การศึกษาของวิศณุ ทรัพยส์มพลและคณะ ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองการบริหารจดัการและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวิทยาลยั ผลการวิจยัพบวา่การบริหารจดัการทรัพยสิ์น
ทางปัญญาในมหาวิทยาลยัจ าเป็นตอ้งมีนโยบายในการบริหารท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทราบและเขา้ใจถึงบทบาทและหนา้ท่ีของตนเอง จึงจะช่วยใหก้ารบริหารจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาในมหาวทิยาลยัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย 

                                                 
112

 ชนิตา รักษ์พลเมือง และคณะ, “การส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัการศึกษา
ของสหราชอาณาจกัร” (งานวจิยัของส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550), 1-4. 

113 Jing Zhang, Sue R. Fareman and Anthony M. Cresswell, “The Effect of Organizational/ 
Technological Factors and the Nature of Knowledge on Knowledge-Sharing,” (Proceedings of the 39th 
Hawaii international Conference on System Sciences-2006), n page. 

114
 ชนิตา รักษ์พลเมือง และคณะ , “นโยบายการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาใน

สถาบนัการศึกษา” (งานวจิยัของส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550), ภ-ม. 
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ไม่วา่จะเป็นผูป้ระดิษฐ ์มหาวทิยาลยั และสังคม115 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุภาวดี ลาภเจริญ ได้
ท าการวิจยัเร่ืองภาพอนาคตเครือข่ายความร่วมมือดา้นการวิจยัระหว่างสถาบนัอุดมศึกษาใน 10 ปี
ขา้งหนา้ (พ.ศ. 2552-2561) ผลการวจิยัพบวา่ความร่วมมือดา้นโครงสร้างและเครือข่ายความร่วมมือ
การวิจยัสถาบนัอุดมศึกษาแต่และแห่งตอ้งก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค์ แผนงานและแนวทาง
ปฏิบติัของตนเองให้สอดคลอ้งกบัหลกัการร่วมมือระหว่างสถาบนัเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้
โดยผ่านการท างานร่วมกัน ซ่ึงเป็นการท างานแบบแนวราบไม่มีการสั่งการจากฝ่ายใดรวมทั้ ง
สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งยอมรับการตรวจสอบจากสังคม116และสอดคลอ้งกบักรณีศึกษาของ OECD 
พบวา่ประเทศยเูครนน าแนวคิดความร่วมมือแบบหุ้นส่วนทางการศึกษาจากประสบการณ์ของกลุ่ม
ประเทศ OECD มาใช้ปรับปรุงการศึกษา โดยการริเร่ิมจากการแกไ้ขนโยบายทางการศึกษาท่ีเป็น
อุปสรรคในการศึกษา เช่นรัฐบาลสามารถปรับปรุงหลกัสูตรให้ตรงกบัมาตรฐานในปัจจุบนัและ
ความตอ้งการของตลาดแรงงาน นอกจากน้ี รัฐบาลสามารถพฒันาอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมอยา่ง
ต่อเน่ือง โครงการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติังานจริงเหล่าน้ีจะช่วยให้นกัศึกษาและคนงานปกติท่ีไร้
ฝีมือ มีโอกาสไดพ้ฒันาความสามารถไปสู่ตลาดแรงงานไดส้ะดวกข้ึน นอกจากน้ี รัฐบาลสามารถ
พฒันาแผนการท างานร่วมกนัขั้นสูง เช่นการร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในการศึกษา การใช้
ประโยชน์จากความสามารถส่วนตวัและความเช่ียวชาญเฉพาะ117 

สรุป จากขอ้สนบัสนุนท่ีกล่าวไว ้แสดงให้เห็นถึงความส าคญัขององค์ประกอบด้าน
การจดัองค์การและนโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและองค์ประกอบด้านการจดัการความรู้
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้น

                                                 
115

 วศิณุ ทรัพยส์มพล และคณะ, “การบริหารจดัการและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์น
ทางปัญญาของมหาวิทยาลัย” (งานวิจัยของสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2551), 7-1. 

116 สุภาวดี ลาภเจริญ , “ภาพอนาคตเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่าง
สถาบนัอุดมศึกษาใน 10 ปีขา้งหนา้ (พ.ศ. 2552-2561),” วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบรูพา 
22, 3(มิ.ย.-ก.ย. 2554): 169-176. 

117 OECD, “Enhancing Skills through Public Private Partnerships in Education in 
Ukraine: The Case of Agribusiness”  (internal working document, OECD, Paris, 2012), 11. 
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การจดัองค์การและนโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและองค์ประกอบดา้นการจดัการความรู้
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาในการศึกษาคร้ังน้ี 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 13 ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการจดัองคก์ารและนโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาและองคป์ระกอบดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้น ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 
  

จากการศึกษงานวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีสนบัสนุนความสัมพนัธ์ระหวา่ง
(F2)องค์ประกอบด้านการจัดองค์การและนโยบาย เ ก่ี ยวกับทรัพย์สินทาง ปัญญาและ
(F4)องคป์ระกอบดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทางปัญญา ไดแ้ก่ การศึกษาวจิยัของ
นิโคล (Nicole)ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง Intellectual Property Management: Internal Organization 
and External Exploitation ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัหลกัท่ีมีอิทธิพลภายนอกต่อการบริหารจดัการการ
ใช้ประโยชน์สิทธิบัตร คือ ประการแรกเก่ียวกับแรงจูงใจว่าท าไม บริษัท ท่ีต้องการท่ีจะใช้
ประโยชน์จากภายนอกสิทธิบัตรประเภทของมูลค่า บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะสร้างผ่านการแสวงหา
ผลประโยชน์จากภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อวิธีท่ีจะมีการจดัการ ประการท่ีสองการจดัโครงสร้าง
องค์กรของบริษทัเป็นส าคัญ. ผลการวิจยัช้ีให้เห็นว่าโครงสร้างด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบ
ส่วนกลางหรือกระจายอ านาจไม่ไดมี้ผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารจดัการของสิทธิบตัรภายนอก
การแสวงหาผลประโยชน์ แต่มนัดูเหมือนวา่ความเป็นจริงถา้ขอบเขตและส่ิงท่ีบริษทั มีท่ีจดัตั้งข้ึน
ฟังก์ชั่นท่ีอุทิศตนเพื่อประโยชน์สิทธิบตัรภายนอกเป็นส่ิงส าคญั ประการท่ีสามสถานท่ีความคิด
ริเร่ิมของโครงการการแสวงหาผลประโยชน์สิทธิบตัรภายนอกการก าหนดจุดของกระบวนการท่ี 
บริษทั เร่ิมต้นอย่างแข็งขนัในการจดัการการแสวงหาผลประโยชน์ภายนอก ประการท่ีส่ีความ
ต้องการของ บริษทั คู่ค้าเก่ียวกับเพิ่มเติมความรู้พร้อมกับสิทธิบัตรได้แสดงให้เห็นว่าเป็นส่ิง

F2 
องคป์ระกอบดา้นการจดัองคก์ารและ
นโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 

F4 

องคป์ระกอบดา้นการพฒันาทรัพยากร

มนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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ส าคญั118 สอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของของชนิตา รักษพ์ลเมือง และคณะ ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการ
ส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบนัการศึกษาของญ่ีปุ่น ผลการวิจยัพบว่า ประเทศญ่ีปุ่นมี
นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาไดป้ระกาศให้ “การเป็นประเทศท่ีสร้างบน
ฐานทรัพย์สินทางปัญญา” (Nation Built on Intellectual Property or Intellectual Property-based 
Nation)หรือเรียกสั้นๆว่า IP Nation เป็นวาระแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายท่ีจะเสริมสร้างศกัยภาพใน
การแข่งขนัดา้นอุตสาหกรรมของประเทศ ควบคู่ไปกบัการสร้างวงจรการสร้างสรรค์ทางปัญญา 
(Intellectual creation cycle)โดยมีนโยบายและแผนการส่งเสริมการสร้างสรรคท์รัพยสิ์นทางปัญญา
ในการพฒันาบุคลากรด้านการศึกษาและการวิจยัเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน เช่นให้
มหาวิทยาลยัและบณัฑิตวิทยาลยัมีบทบาทในการสร้างนกัวิจยัชั้นน าท่ีมีความช านาญท่ีหลากหลาย 
รวมทั้งมีนโยบายและแผนการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและการ
สร้างความตระหนักให้แก่สาธารณะ119 สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ  หวัง  (Wang)  ได้
ท าการศึกษาวจิยัเร่ือง การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในประเทศจีน พบวา่ การออกนอกระบบใน
การบริหารตนเองของมหาวิทยาลยัและอยู่ภายใต้การดูแลของภาครัฐ ช่วยพฒันาศกัยภาพและ
นวตักรรมของคณาจารย ์และความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษารวมทั้งเพื่อให้การบริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัประสบความส าเร็จและตอบสนองต่อความตอ้งการของสังคม120 สอดคลอ้งการศึกษา
ของวีลเลน และองัเกอร์ (Wheelen and Hunger) ได้กล่าวว่า การน ากลยุทธ์และนโยบายใหม่ไป
ปฏิบติัจ าเป็นตอ้งมีการจดัล าดบัความส าคญัดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละการใชบุ้คลากรท่ี
แตกต่างจากเดิม การจดัหาพนกังานประกอบดว้ยการจา้งคนใหม่ท่ีมีทกัษะใหม่ๆ การปลดพนกังาน
ท่ีมีทกัษะไม่เหมาะสมและต ่ากว่ามาตรฐาน และ/หรือการอบรมพนักงานท่ีมีอยู่ให้เรียนรู้ทกัษะ
ใหม่ๆ ถ้าจะมีการน ากลยุทธ์การเติมโตมาปฏิบติัจ าเป็นต้องมีการจ้างและอบรมพนักงานใหม่ 
จ  าเป็นตอ้งมีการหาคนท่ีมีประสบการณ์และมีทกัษะท่ีจะเป็นเพื่อเล่ือนขั้นคนเหล่านั้นไปสู่ต าแหน่ง

                                                 
118

 Nicole Ziegler,  Intellectual Property Management: Internal Organization 
and External Exploitation, (Dissertations and Thesis, Dissertation no. 4125, University of St. 
Gallen,2012), accessed October 19, 2015, available from http://www.search.proquest.com 

119
 ชนิตา รักษพ์ลเมือง และคณะ,  “การส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัการศึกษา

ของญ่ีปุ่น” (งานวจิยัของส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550), 1-4. 
120 Lihua Wang, The emergence of the state-supervision model of govermance in 

the Chinese higher educations system, (Dissertations and Thesis, Order No. 3142678, New 
York University,2004), accessed September 14, 2015, available from http://www.search.proquest.com 
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การจดัการท่ีถูกสร้างใหม่ให้เหมาะสมต่อไป121 นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โรรี และ 
เชอร์แมน (Rowley and Sherman) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองประเด็นการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัของสถาน
บนัอุดมศึกษา : ความสนใจพิเศษส าหรับสถาบนัต่างๆ ในการพฒันาเศรษฐกิจ ผลการวจิยัพบวา่การ
น ากลยุทธ์ไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จ ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อน ามาซ่ึงการ
เปล่ียนแปลง เป็นหน่ึงปัจจยัท่ีตอ้งมีการจดัการให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงระบบการจดัการทรัพยากร
มนุษยจ์ะตอ้งท าเป็นแผนระยะยาว และแผนระยะสั้น ผูน้ ามหาวิทยาลยัก็ไม่ควรเพิกเฉยต่อแผนการ
จดัการทรัพยากรมนุษย ์ควรมีแผนเชิงกลยุทธ์ท่ีเขม้แข็งท่ีระบุทิศทางของมหาวิทยาลยัก่อนท่ีผูน้ า
มหาวทิยาลยัจะตดัสินใจเร่ืองการเปล่ียนแปลงดา้นบุคลกร122 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสาวติรี สุทธิ
จกัร์ ไดท้  าการวิจยัเร่ืองบทบาทของมหาวิทยาลยัในการสร้างบณัฑิตท่ีมีความสามารถเชิงนวตัรรม 
สนบัสนุนว่ารัฐบาลควรผ่านนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนมหาวิทยาลยัในการสร้างบณัฑิตท่ีมี
ความสามารถเชิงนวตักรรม เพื่อช่วยขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของประเทศ และ
นโยบายการพฒันาทรัพยากรบุคคลของประเทศควรมุ่งสร้างแรงงานท่ีมีความสามารถเชิงนวตักรรม
แทนแรงงานท่ีมีแต่ความคิดสร้างสรรคเ์พียงอยา่งเดียว 123 สอดคลอ้งกบันนัทิยา น้อยจนัทร์ ไดท้  า
การวิจัยเ ร่ืองว ัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 
องค์ประกอบของวฒันธรรมองค์กรสถาบนัอุดมศึกษา ประกอบด้วย 12 องค์ประกอบคือ การ
ก าหนดทิศทางขององคก์ร การมีส่วนร่วมในองคก์ร การพฒันาสู่ความเป็นเลิศ การพฒันาทรัพยากร
มนุษยด์้านทรัพยสิ์นทางปัญญา การท างานเป็นทีม ประสิทธิภาพการด าเนินงาน มาตรฐานการ
ด าเนินงาน การมอบหมายงาน การติดตามและประเมินผล วิสัยทัศน์การบริหารจัดการ การ
สนับสนุนทางการจดัการ และการบริหารจดัการองค์กร และพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับ

                                                 
121 Wheelen, Thomas L., and David J. Hunger., Strategic Management and business 

policy, 8th ed. (New Jersey : Prentice – Hall, Inc.), accessed September 14, 2015, available from 
http://www.search.proquest.com 

122 Rowley, Daniel James. And Herbert Sherman, Issues of Strategic Implementation in 
Higher Education : The Special Concerns for Institutions in Developing Economies, accessed 
September 14,2015, available from http://www.sba.muohio.edu/abas/2001/brusels/Rowley_Brussels-
Rowleg_Sherman.pdf. 

123 สาวิตรี สุทธิจกัร์, “บทบาทของมหาวิทยาลยัในการสร้างบณัฑิตท่ีมีความสามารถ
เชิงนวตักรรม” (วิทยานิพนธ์หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2555), 3. 
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ข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่าวฒันธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษา124และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรพรรณ อินทรประเสริฐ ได้
ท าการวิจยัเร่ืององค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า ผลการวิจยัพบว่า
องคป์ระกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา้ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ 1)ดา้นโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานวิชาการ 2)ดา้นโครงสร้างและกระบวนการ
บริหารงานบุคลากร 3)ดา้นโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานงบประมาณ 4)ดา้นโครงสร้าง
และกระบวนการบริหารงานก ากบัติดตาม 5)ดา้นโครงสร้างและกระบวนการบริหารการบริหารการ
จดัองคก์าร และรูปแบบการศึกษาแนวใหม่ในอนาคตตอ้งมีการผสมผสานไม่มีรูปแบบใดรูปแบบ
หน่ึงท่ีเป็นหลัก ต้องเน้นความร่วมมือ เน้นการท างานในลักษณะเครือข่าย ทั้ งเครือข่ายภายใน
โรงเรียนและเครือข่ายภายนอกโรงเรียน ควรจดัให้มีองค์กรท่ีปรึกษาท่ีสามารถให้ค  าแนะน าด้าน
ต่างๆกับสถานศึกษา เช่นเดียวกับการจดัการศึกษาของประเทศสิงคโปร์โดยความร่วมมือกับ
สถาบนัการศึกษาชาติ โดยการจดัใหมี้เครือข่ายรวมความรู้จากทัว่โลก  แสดงใหเ้ห็นวา่ระบบการจดั
การศึกษาเป็นระบบท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรมการเรียนรู้ รวมทั้งมีการฝึกฝน
ทกัษะตลอดเวลาและตลอดชีวติ125 

สรุป จากขอ้สนบัสนุนท่ีกล่าวไว ้แสดงใหเ้ห็ถึงความส าคญัขององคป์ระกอบดา้นการ
จดัองคก์ารและนโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและองคป์ระกอบดา้นการพฒันาทรัพยากร
มนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทางปัญญาผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบ
ดา้นการจดัองคก์ารและนโยบายและองคป์ระกอบดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา  ในการศึกษาคร้ังน้ี 
 

 

                                                 
124

 นันทิยา น้อยจนัทร์, “วฒันธรรมองค์กรกบัประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษา” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2550), ง. 

125 พรพรรณ อินทรประเสริฐ, “องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ทศวรรษหน้า” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2550), ง. 
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ภาพท่ี 14 ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการจดัองคก์ารและนโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาและองคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 

 

จากการศึกษงานวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีสนบัสนุนความสัมพนัธ์ระหวา่ง
(F2)องค์ประกอบด้านการจัดองค์การและนโยบาย เ ก่ี ยวกับทรัพย์สินทาง ปัญญาและ
(F5)องคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ การศึกษาการวิจยัของประทีป มากมิตรไดท้  า
การวิจยัเร่ือง จริยธรรมของผู ้บริหารสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ผลการวิจยัพบว่า จริยธรรมของ
ผูบ้ริหารระดบัหัวหน้าภาควิชาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน มีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบและ
สามารถแยกได ้7 องคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่องคป์ระกอบท่ี 1 มี 3 องคป์ระกอบยอ่ย คือ จริยธรรมต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา จริยธรรมต่อองคก์ร และจริยธรรมต่อสังคม องคป์ระกอบท่ี 2 มี 2 องคป์ระกอบยอ่ย 
คือจริยธรรมต่อนกัศึกษา และจริยธรรมต่อผูร่้วมงาน องค์ประกอบท่ี 3 มี 2 องค์ประกอบย่อย คือ
จริยธรรมส่วนงานและจริยธรรมส่วนตน และ แนวทางในการส่งเสริมจริยธรรมของผูบ้ริหารระดบั
หวัหนา้ภาควชิาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน มี8 แนวทางใหญ่ ไดแ้ก่ 1)การสนบัสนุนดา้นนโยบาย 
2)มีการจดัฝึกอบรมจริยธรรม 3)จดัท าประมวลจริยธรรมหรือจริยธรรมวิชาชีพในองค์กร 4)การ
ตรวจสอบจริยธรรม 5)การน าจริยธรรมเขา้เป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัในการบริหารทรัพยากรบุคคล 6)
การเป็นแบบอย่างท่ีดีของผูน้ า 7)มีคณะกรรมการหรือท่ีปรึกษาดา้นจริยธรรม และ 8)การจูงใจ126

สอดคลอ้งกบั วนัเพญ็ บุรีสูงเนิน ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานเขตพัฒนาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวันออก 
ประกอบดว้ย 9 ดา้นคือ 1)พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหาร 3)บรรยากาศสถานศึกษา 4)คุณภาพการสอน
ของครู 5)ความพึงพอใจในการท างานของครู 6)การได้รับการสนับสนุนทางสังคมของครู 7)
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 8)เจตคติต่อสถานศึกษา 9)การระดมทรัพยากร

                                                 
126 ประทีป มากมิตร, “จริยธรรมของผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน” (วิทยานิพนธ์

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร , 
2550), ง. 

F2 
องคป์ระกอบดา้นการจดัองคก์ารและ
นโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 

F5 

องคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้ า 
ของผูบ้ริหาร 



195 
 

 

 

195 

เพื่อการศึกษา และความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออก ประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ 1)การบริหารสถานศึกษา 2)การบริหารและการสนบัสนุน 3)
การพฒันาบุคลากร 4)การพฒันาคุณภาพนกัเรียน127สอดคลอ้งกบัทรงพล เจริญค า ไดท้  าการศึกษา
วจิยัเร่ืองรูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัความเป็น
เลิศของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 5 ปัจจยัคือ 1)การบริหารของโรงเรียน 2)
ผูอ้  านวยการโรงเรียน 3)โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 4)นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชนและ
สังคม 5)ครูและบุคลากรทางการศึกษา และรูปแบบความเป็นเลิศของโรงเ รียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 5 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กนัซ่ึงมีความเหมาะสม เป็นไปได ้ และ
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดส้อดคลอ้งกบักรอบแนวคิดทฤษฎีของการวจิยั128และสอดคลอ้งกบั 
นริสานันท์ เดชสระ ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ืองรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวยัของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคือ 1)ดา้รการจดัการเรียนรู้และนวตักรรมทาง
การศึกษาปฐมวยั 2)ดา้นโครงสร้างการบริหารและการบริหารจดัการ 3)ดา้นการพฒันาครูปฐมวยัมือ
อาชีพ 4)ผูบ้ริหารมืออาชีพ 5)ดา้นการประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองและชุมชน 6)ดา้นการเป็น
หน่วยร่วมผลิตบณัฑิตของมหาวิทยาลยัราชภฏั 7)ด้านการวิจยัทางการศึกษาปฐมวยั 8)ด้านการ
บริการวชิาการเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน และ 9)ดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทยทอ้งถ่ิน และรูปแบบ
การบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวยัของมหาวิทยาลยัราชภฏั ประกอบดว้ย 9 องค์ประกอบท่ีมีความ
ถูกตอ้ง ความเหมาะสม เป็นไปได ้ และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิด
ทฤษฎีของการวจิยั129 

                                                 
127 วนัเพ็ญ บุรีสูงเนิน, “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานเขตพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก” (วทิยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิา
การบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2552), ง. 

128
 ทรงพล เจริญค า, “รูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2552), ง. 

129
 นริสานนัท์ เดชสระ, “รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวยัของมหาวิทยาลยั

ราชภฏั” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2552), ง. 
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สรุป จากขอ้สนบัสนุนท่ีกล่าวไว ้แสดงให้เห็นถึงความส าคญัขององค์ประกอบด้าน
การจดัองค์การและนโยบายเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาและองค์ประกอบด้านภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการจดัองคก์ารและ
นโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและองคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในการศึกษาคร้ัง
น้ี 

 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 15 ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา

และองคป์ระกอบดา้นการมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 
  

จากการศึกษางานวจิยัทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีสนบัสนุนความสัมพนัธ์ระหวา่ง

(F3)องคป์ระกอบดา้นการจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและ(F1)องคป์ระกอบดา้นการ

มีวสิัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา ไดแ้ก่การศึกษาของจุฬารัตน์ บุษบงก ์ไดศึ้กษาวจิยัเก่ียวกบั

แผนกลยุทธ์การจดัการความรู้เชิงนวตักรรมส าหรับมหาวิทยาลยัราชภฏัประกอบดว้ยยุทธศาสตร์

ส าคญั ไดแ้ก่ การสร้างแรงจูงใจของบุคลากรเพื่อสร้างสรรคน์วตักรรมและองคค์วามรู้อยา่งต่อเน่ือง

และย ัง่ยืน การพฒันาระบบสนับสนุนการสร้างและการพฒันานวตักรรมทางการศึกษาให้ได้

มาตรฐาน การพฒันาระบบการส่งเสริมนวตักรรม/การวจิยั การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือระหวา่ง

เครือข่ายองคก์รแห่งนวตักรรม การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือสร้างนวตักรรมเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน

กบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ การส่งเสริมการศึกษาวิจยัการสร้างองค์

ความรู้/นวตักรรมท่ีเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนั130 สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ    

ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ  ได้ท าการวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษา 

ผลการวิจยัพบวา่ องคป์ระกอบของการจดัการความรู้ของสถานศึกษาประกอบดว้ย 9 องคป์ระกอบ 

                                                 
130 จุฬารัตน์ บุษบงก์,  “การพฒันาแผนกลยุทธ์การจดัการความรู้เชิงนวตักรรมส าหรับ

มหาวิทยาลยัราชภฏั” (วิทยานิพนธ์หลกัสูตรปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
และการส่ือสารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2553), ง. 

F3 

     องคป์ระกอบดา้นการจดัการ

ความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 

F1 

องคป์ระกอบดา้นการมีวสิัยทศัน์

เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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ไดแ้ก่ การเตรียมการตามกระบวนการจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา การนิเทศติดตาม

ผล การแบ่งปันและแลกเปล่ียนความรู้ การจดัเก็บความรู้ การเปล่ียนแปลงค่านิยมและพฤติกรรมใน

การท างานของบุคลากร การวางแผน การติดต่อส่ือสาร การสร้างความรู้ และการยกยอ่งชมเชยและ

การให้รางวลั ซ่ึงองคป์ระกอบของการจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาของสถานศึกษา

สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ต่อสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยืน131และสอดคลอ้งกบัศศกร ไชยค า

หาญ ไดก้ารวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พบว่าประกอบดว้ย 9 ปัจจยั เรียงล าดบัจากมากไปน้อย ดงัน้ี โครงสร้างท่ีเหมาะสมขององค์การ, 

การคิดอยา่งเป็นระบบ, กลยุทธ์ขององคก์าร, วฒันธรรมการเรียนรู้ในองคก์าร, การพฒันาบุคลากร, 

การท างานเป็นทีม, การมีวิสัยทศัน์ร่วม, การสร้างบรรยากาศในองคก์าร และการสร้างและการถ่าย

โอนความรู้ และความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน พบวา่ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของรูปแบบจ าลองสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และ

สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดส้อดคลอ้งกบักรอบแนวคิดทฤษฎีของการวจิยั132  

สรุป จากขอ้สนบัสนุนท่ีกล่าวไว ้แสดงให้เห็นถึงความส าคญัขององค์ประกอบด้าน

การจัดการความรู้เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาและองค์ประกอบด้านการมีวิสัยทัศน์เก่ียวกับ

ทรัพยสิ์นทางปัญญาผูว้ิจยัจึงได้ก าหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการ

จดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและองคป์ระกอบดา้นการมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์น

ทางปัญญาในการศึกษาคร้ังน้ี 

 
 

                                                 
131 ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ , “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษา” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2551), ง. 

132 ศศกร ไชยค าหาญ, “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” (วทิยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2550), ง. 
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ภาพท่ี 16 ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา

และองคป์ระกอบดา้นการจดัการองคก์ารและนโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 

จากการศึกษางานวจิยัทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีสนบัสนุนความสัมพนัธ์ระหวา่ง

(F3)องคป์ระกอบดา้นการจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและ(F2)องคป์ระกอบดา้นการ

จัดการองค์การและนโยบายเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ การศึกษาของโกลด์(Gold) 

ท าการ ศึกษาวิจัย เ ร่ือง  “Knowledge Management: An Organization Capabilities Perspective” 

ผลการวิจยัพบว่า 1) การบริหารสมยัใหม่ คือความตระหนักในคุณค่าของสินทรัพย์แห่งความรู้

(Knowledge assets) 2) การกระจายของผลิตภณ์ัในองคก์รเป็นส่ิงจ าเป็น 3) การแข่งขนัจะเป็นส่ิงท่ี

จ าเป็นส าหรับองค์กร 4) เป็นเร่ืองยากท่ีจะพฒันาองค์กรภายใตร้ะบบการจดัการความรู้เก่ียวกับ

ทรัพยสิ์นทางปัญญา เน่ืองจากองคก์รยงัมีประวติัศาสตร์และกระบวนการท างานภายใตค้วามส าเร็จ

ของวฒันธรรมแบบดั้งเดิมอยู่ 5) การลงทุนดา้นเทคโนโลยีและการปรับเปล่ียนวฒันธรรมไปใน

ทิศทางเดียวกนัเป็นเง่ือนไขแรกท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาในองคก์ร133 สอดคลอ้งกบัการวจิยัของแมคคาร์ธี (McCarthy) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง “Measuring 

the validity of task-Technology fit for knowledge management system” พบวา่ 1) มีปัจจยั 3 ประการ

ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้การจัดการความรู้ คือ วฒันธรรมองค์กร ความสามารถของพนักงาน 

คุณลกัษณะของผูใ้ช้ระบบการจดัการความรู้ 2) ภาระงานขององค์กร ความสามารถของพนกังาน 

คุณลกัษณะของผูใ้ช้ระบบการจดัการความรู้ 2) ภาระงานขององค์กรและความเหมาะสมในการ

ประยุกต์ใช้ระบบโดยมีความสัมพนัธ์ปริมาณท่ีสูง 3) วฒันธรรมองค์กรเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดใน

                                                 
133  Andrew H. Gold, Knowledge Management: An Organization Capabilities 

Perspective (North Carolina: University of Carolina, 2001), 23. 

F3 

     องคป์ระกอบดา้นการจดัการ

ความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 

F2 
องคป์ระกอบดา้นการจดั

องคก์ารและนโยบายเก่ียวกบั
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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การใชป้ระโยชน์จากการบริหารจดัการความรู้134 สอดคลอ้งกบัธีระพล อายุวฒัน์ ไดท้  าการวิจยัเร่ือง

แนวปฎิบติัท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ผลการวิจยั

พบวา่ โรงเรียนมีแนวปฎิบติัท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด

เล็กทั้ ง17 ด้าน ซ่ึงประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1) ส่วนน า กล่าวถึงความเป็นมา ความส าคัญและ

ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพงานบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 2) แนว

ปฎิบัติ ท่ี เป็นเลิศในการบริหารบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานขนาดเล็ก 

ประกอบดว้ย แนวคิดและหลกัการ ยุทธศาสตร์และคุณลกัษณะของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด

เล็ก แนวปฎิบติัท่ีเป็นเลิศในการบริหารบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 

และ 3) เง่ือนไขของการน าแนวปฎิบติัท่ีเป็นเลิศในการบริหารบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานขนาดเล็กมีประโยชน์ และน าไปใชไ้ดจ้ริง135 สอดคลอ้งกบัศศกร ไชยค าหาญ ไดก้ารวจิยั

เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจยั

พบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า

ประกอบดว้ย 9 ปัจจยั เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี โครงสร้างท่ีเหมาะสมขององคก์าร, การคิด

อย่างเป็นระบบ, กลยุทธ์ขององค์การ, วฒันธรรมการเรียนรู้ในองค์การ, การพฒันาบุคลากร, การ

ท างานเป็นทีม, การมีวิสัยทศัน์ร่วม, การสร้างบรรยากาศในองคก์าร และการสร้างและการถ่ายโอน

ความรู้ และความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน พบวา่ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของรูปแบบจ าลองสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และ

สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดส้อดคลอ้งกบักรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจยั136 และสอดคลอ้งกบั

อนงค์ สระบวั ไดก้ารวิจยัเร่ืองรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของตวัช้ีวดัการจดัการความรู้ของ

                                                 
134 Richard  McCarthy,  Measuring the validity of task-Technology fit for knowledge management 

system , accessed September 14,2015, available from http://www.search.proquest.com/docview 
135 ธีระพล อายุวฒัน์, “แนวปฎิบติัท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2552), ง. 
136 ศศกร ไชยค าหาญ, “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2550), ง. 
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สถาบันอุดมศึกษา  ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบของตัว ช้ีว ัดการจัดการความ รู้ของ

สถาบนัอุดมศึกษา ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1)กระบวนการจดัการความรู้ 2)การเรียนรู้ 

3)สมรรถนะ 4)เทคโนโลยีและ 5)โครงสร้างองค์การ และรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของ

ตวัช้ีวดัการจดัการความรู้ของสถาบนัอุดมศึกษาประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กนั

ซ่ึงมีความเหมาะสม เป็นไปได้  และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกบักรอบแนวคิด

ทฤษฎีของการวจิยั137 

สรุป จากขอ้สนบัสนุนท่ีกล่าวไว ้แสดงให้เห็นถึงความส าคญัขององค์ประกอบด้าน

การจดัการความรู้เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาและองค์ประกอบด้านการจัดการองค์การและ

นโยบายเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา  ผู ้วิจ ัยจึงได้ก าหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่าง

องคป์ระกอบดา้นการจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและองค์ประกอบดา้นการจดัการ

องคก์ารและนโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาในการศึกษาคร้ังน้ี 

 

 
 
 

 
ภาพท่ี 17 ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา

และองคป์ระกอบดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 

จากการศึกษางานวจิยัทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีสนบัสนุนความสัมพนัธ์ระหวา่ง

(F3) องค์ประกอบด้านกระบวนการจัดการความรู้เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาและ (F4) 

องค์ประกอบด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์้านทรัพยสิ์นทางปัญญา ได้แก่ การวิจยัของของ

                                                 
137 อนงค ์สระบวั, “รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของตวัช้ีวดัการจดัการความรู้ของ

สถาบนัอุดมศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2552), ง. 

 

F3 

     องคป์ระกอบดา้นการจดัการ

ความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 

F4     
องคป์ระกอบดา้นการพฒันาทรัพยากร

มนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทาง ปัญญา 
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สาวิตรี สุทธิจกัร์ ไดท้  าการวิจยัเร่ือง บทบาทของมหาวิทยาลยัในการสร้างบณัฑิตท่ีมีความสามารถ

เชิงนวตักรรม พบวา่ทกัษะเชิงนวตักรรม คือ ทกัษะต่างๆ ท่ีช่วยใหน้กัศึกษาสามารถสร้างนวตักรรม

ได้ ประกอบด้วยความคิดสร้างสรรค์ การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความกระตือรือร้นและ

แรงผลกัดนั การยอมรับความเส่ียง ความเป็นผูน้ า ความเป็นผูป้ระกอบการ และความสามารถใน

การเข้าสังคม นอกจากน้ีคณะวิชาและมหาวิทยาลัยสามารถผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถเชิง

นวตักรรมไดโ้ดยการปรับทศันคติของอาจารยท่ี์มีต่อนวตักรรมให้เหมาะสม พฒันาศกัยภาพดา้น

นวตักรรมให้แก่อาจารย์ สร้างหลักสูตรแบบบรูณาการใช้วิธีการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

ส่งเสริมให้นักศึกษาท ากิจกรรมนอกเวลาเรียน และการจดัเตรียมทรัพยากรและส่ิงอ านวยความ

สะดวกต่างๆให้เหมาะสมกบัการพฒันาทกัษะเชิงนวตักรรม138สอดคลอ้งกบั จตุภูมิ เขตจตุัรัส ได้

ศึกษาวิจัยเ ร่ืองความตกลงความเป็นหุ้นส่วนในการวิจัยระหว่างครูโรงเรียนและอาจารย์

มหาวิทยาลยั: ความริเร่ิมจากทฤษฎีสู่การปฏิบติั พบว่า ความเป็นหุ้นส่วนในการวิจยัไดช่้วยให้ครู

โรงเรียนและอาจารยม์หาวทิยาลยัมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากกนัและกนั อนัเป็นผลใหแ้ต่ละฝ่ายเกิด

ความรู้ท่ีมีคุณค่าทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบติัและก้าวสู่การพฒันาวิชาชีพร่วมกนั139 สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของเบญจวรรณ ศรีโยธิน มณฑาทิพย ์ไชยศกัด์ิ ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์และปัจจยัท่ี

สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการจัดการความรู้ของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัดา้นการเสริมสร้างพลงัอ านาจในงาน บรรยากาศองคก์าร ภาวะ

ผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูอ้  านวยการวิทยาลยัพยาบาล และพฤติกรรมการเรียนรู้ส่วนบุคคลมี

ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการจดัการความรู้ของอาจารยว์ทิยาลยัพยาบาล สังกดักระทรวง

สาธารณสุขในระดบัปานกลาง โดยพฤติกรรมการเรียนรู้ส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

การจดัการความรู้ของอาจารยว์ิทยาลยัพยาบาลมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่การเสริมสร้างพลงัอ านาจ

ในงาน ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูอ้  านวยการวิทยาลยัพยาบาล และบรรยากาศองค์การ ตวั

                                                 
138 สาวิตรี สุทธิจกัร์,  “บทบาทของมหาวิทยาลยัในการสร้างบณัฑิตท่ีมีความสามารถ

เชิงนวตักรรม” (วิทยานิพนธ์หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2555), 3. 

139 จตุภูมิ เขตจตุัรัส “รายงานการวิจยัเร่ืองความเป็นหุ้นส่วนในการวิจยัระหว่างครู
โรงเรียนและอาจารยม์หาวิทยาลยั: ความริเร่ิมทางจากทฤษฎีสู่การปฏิบติั” วารสารศึกษาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 30, 2-3 (เมษายน – กนัยายน 2550): 80-92. 
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พยากรณ์ท่ีดีท่ีสุดท่ีสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการจดัการความรู้ของอาจารย์วิทยาลยัพยาบาล 

สังกดักระทรวงสาธารณสุข ไดแ้ก่พฤติกรรมการเรียนรู้ส่วนบุคคล รองลงมาไดแ้ก่การเสริมสร้าง

พลงัอ านาจในงาน ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูอ้  านวยการวิทยาลยัพยาบาล ซ่ึงทั้งสามปัจจยั

ร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการจัดการความรู้ของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข140และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนุชนรา รัตนศิระประภา ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองรูปแบบการ

จดัการซพัพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจยัพบวา่องค์ประกอบการจดัการซพัพลาย

เชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ย 9 องค์ประกอบ คือ 1)การวางแผนกลยุทธ์ 2)การจดั

ระเบียบระบบงาน 3)การมุ่งเนน้การเรียนการสอน 4)เทคโนโลยสีารสนเทศ 5)การมีส่วนร่วม 6)การ

จดัการความสัมพนัธ์ 7)การจดัการความเส่ียง 8) การจดัสมรรถนะบุคคล และ 9)การประกนัคุณภาพ 

และรูปแบบการจดัการซพัพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรูปแบบเชิงระบบ ประกอบดว้ย

พหุองค์ประกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กัน ซ่ึงมีความเหมาะสม เป็นไปได้  และสามารถน าไปใช้

ประโยชน์และถูกตอ้งครอบคลุมสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจยั และแนวคิดตาม

กรอบการวจิยั141 

สรุปได้ว่าองค์ประกอบด้านการจัดการความรู้เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาเป็น

องค์ประกอบหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ

องคก์ารใหค้วามรู้ ทกัษะ ความเช่ียวชาญ อนัน าไปสู่การส่งเสริมการจดัการ/การปฏิบติังานท่ีดี และ

สร้างคุณค่าให้เกิดข้ึนแก่องค์การต่อไป ผูว้ิจ ัยจึงได้ก าหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่าง

องค์ประกอบดา้นการจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและองคป์ระกอบดา้นการพฒันา

ทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทางปัญญาในการศึกษาคร้ังน้ี 

 

                                                 
140 เบญจวรรณ ศรีโยธิน และมณฑาทิพย ์ไชยศกัด์ิ, รายงานการวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการความรู้ของอาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (ราชบุรี: วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี,2550), 67-76. 

141 นุชนรา รัตนศิระประภา , “รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2552, ง. 
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ภาพท่ี 18 ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา

และองคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 
 

จากการศึกษางานวจิยัทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีสนบัสนุนความสัมพนัธ์ระหวา่ง

(F3)องค์ประกอบด้านการจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและ(F5)องค์ประกอบดา้น

ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ การศึกษาของจนัทนา สุขธนารักษ ์ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการจัดการความรู้ทางการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลหัวหน้าหน่วยงาน

โรงพยาบาล จงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงง การเพิ่มอ านาจในการ

ท างานของพยาบาลหัวหน้าหน่วยงานโรงพยาบาล มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงกับการ

จดัการความรู้ทางการพยาบาลทั้งโดยรวมและรายดา้นตามการรับรู้ของพยาบาลหวัหนา้หน่วยงาน

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ยกเวน้ วฒันธรรมองคก์าร มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลาง และ

เม่ือพิจารณาปัจจยัโดยรวมท่ีสามารถพยากรณ์ การจดัการความรู้ทางการพยาบาลของพยาบาล

หัวหน้าหน่วยงานได้ดีท่ีสุดตามล าดับคือ การเพิ่มอ านาจในงาน(ร้อยละ 53.9) ภาวะผูน้ าการ

เปล่ียนแปลง(ร้อยละ 10.1) นอกจากนั้นยงัพบว่า ตวัแปรรายด้านท่ีสามารถพยากรณ์ การจดัการ

ความรู้ทางการพยาบาลพยาบาลหวัหนา้หน่วยงาน ไดดี้ท่ีสุดตามล าดบัคือ การกระตุน้ปัญญา การให้

รางวลั และการให้การรับรองความสามารถของผูบ้งัคับบญัชาในการปฏิบติังาน ความเส่ียง การ

ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความสามารถและทกัษะ การสร้างแรงบนัดาลใจ มาตรฐานการปฎิบติังาน 

การมีวิสัยทศัน์โดยสามารถร่วมกนัพยากรณ์การจดัการความรู้ไดร้้อยละ 73.3142 และสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของเบญจวรรณ ศรีโยธิน มณฑาทิพย ์ไชยศกัด์ิ ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์และปัจจยัท่ี

สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการจัดการความรู้ของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง

                                                 
142 จนัทนา สุขธนารักษ์, “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการความรู้ทางการพยาบาลตาม

การรับรู้ของพยาบาลหวัหนา้หน่วยงานโรงพยาบาล จงัหวดัชลบุรี” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาพยาบาล
ศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยับรูพา, 2550), บทคดัยอ่. 

F3 

     องคป์ระกอบดา้นการจดัการ

ความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 

F5 

องคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้ า 
ของผูบ้ริหาร 
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สาธารณสุข ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัดา้นการเสริมสร้างพลงัอ านาจในงาน บรรยากาศองคก์าร ภาวะ

ผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูอ้  านวยการวิทยาลยัพยาบาล และพฤติกรรมการเรียนรู้ส่วนบุคคลมี

ความสัมพนัธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการจดัการของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง

สาธารณสุขในระดบัปานกลาง โดยพฤติกรรมการเรียนรู้ส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

การจดัการความรู้ของอาจารยว์ิทยาลยัพยาบาลมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่การเสริมสร้างพลงัอ านาจ

ในงาน ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูอ้  านวยการวิทยาลยัพยาบาล และบรรยากาศองค์การ ตวั

พยากรณ์ท่ีดีท่ีสุดท่ีสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการจดัการความรู้ของอาจารย์วิทยาลยัพยาบาล 

สังกดักระทรวงสาธารณสุข ไดแ้ก่พฤติกรรมการเรียนรู้ส่วนบุคคล รองลงมาไดแ้ก่การเสริมสร้าง

พลงัอ านาจในงาน ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูอ้  านวยการวิทยาลยัพยาบาล ซ่ึงทั้งสามปัจจยั

ร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการจัดการความรู้ของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข143และสอดคลอ้งกบักญัญาบุตร ลอ้มสาย ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

พฒันากระบวนการคิดในสถานศึกษา ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันากระบวนการ

คิดในสถานศึกษา ประกอบดว้ย 6 ปัจจยัคือ 1)การจดัการเรียนการสอน 2)คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ี

ส่งเสริมความสามารถในการคิด 3)การมีส่วนร่วมของชุมชน 4)ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและการ

บริหารจดัการ 5)การอบรมเล้ียงดูของครอบครัว และ 6)ภาวะผูน้ าของครู และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การพฒันากระบวนการคิดในสถานศึกษาทั้ง 6 ปัจจยัมีความถูกตอ้ง ครบถว้น เหมาะสมกบับริบท 

เป็นไปไดต่้อการน าไปปรับใชแ้ละเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน144 

สรุป จากขอ้สนบัสนุนท่ีกล่าวไว ้แสดงให้เห็นถึงความส าคญัขององค์ประกอบด้าน

การจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและองคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ผูว้ิจยั

จึงไดก้ าหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์น

ทางปัญญาและองคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในการศึกษาคร้ังน้ี 

                                                 
143 เบญจวรรณ ศรีโยธิน และมณฑาทิพย ์ไชยศกัด์ิ, รายงานการวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการความรู้ของอาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (ราชบุรี: วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี, 2550), 67-76. 

144 กัญญาบุตร ล้อมสาย , “ปัจจัย ท่ีมี อิทธิพลต่อการพัฒนากระบวนการคิดใน
สถานศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2552, ง. 
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ภาพท่ี 19 ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาและองคป์ระกอบดา้นการมีวสิัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 

 จากการศึกษางานวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีสนับสนุนความสัมพนัธ์

ระหว่าง(F4)องค์ประกอบด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและ

(F1)องค์ประกอบดา้นการมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา ไดแ้ก่ การศึกษาของประวิทย ์

สิมมาทนั พบวา่การใชน้วตักรรมการศึกษาท่ีพอเพียง อนัดบัแรกควรเร่ิมท่ีการพฒันาบุคคลให้เป็นผู ้

ใฝ่รู้และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การใช้นวตักรรมท่ีคุ้มค่าไม่เพียงพอจะส่งผลดี

ทางดา้นงบประมาณหรือเวลาท่ีเสียไปเท่านั้น ยงัหมายถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการปลูกฝังค่านิยมท่ี

ถูกตอ้ง การใชเ้คร่ืองมือให้ถูกวิธี รู้จกัการบ ารุงรักษา การพฒันารูปแบบการเรียนรู้ใหม่ๆ เปิดใจรับ

ในส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง145สอดคล้องกบัการศึกษาของอาเธอร์ (Arthur) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัผลของการ

จดัการทรัพยากรมนุษยต่์อผลการปฎิบติังานและอตัราการออกจากงาน พบว่าการด าเนินงานดา้น

ทรัพยากรมนุษยท่ี์เนน้การเพิ่มความผกูพนัธ์ของพนกังานต่อองคก์าร ไดแ้ก่ การกระจายอ านาจการ

ตดัสินใจ การฝึกอบรม การเพิ่มเงินเดือน และการมีส่วนร่วมของพนกังาน มีความสัมพนัธ์กบัผล

การปฎิบติังานท่ีสูงข้ึน ในทางตรงกนัข้ามพบว่าการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษยท่ี์เน้นการ

ควบคุม การเพิ่มประสิทธิภาพและการลดทกัษะของพนักงานและอ านาจในการตัดสินใจ จะ

สัมพนัธ์กบัการเพิ่มของอตัราการลาออกของพนกังานและผลการปฎิบติังานจะลดลง146 

                                                 
145ประวิทย์ สิมมาทนั, “นวตักรรมการศึกษาท่ีเพียงพอ,” วารสารครุศาสตร์ 5, 1(9) 

(ฉบบัราชภฎัวชิาการ ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2550): 141. 
146

 Arthur, Jeffrey B, “Gainsharing and Organization Learning: an Analysis of 
Employee Suggestions over time,” Academy of Management Journal 44,4 (April 10, 2001): 737-
754. 
 

F4     
องคป์ระกอบดา้นการพฒันาทรัพยากร

มนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 

F1 
องคป์ระกอบดา้นการมีวิสยัทศัน์
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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สรุป จากขอ้สนบัสนุนท่ีกล่าวไว ้แสดงให้เห็นถึงความส าคญัขององค์ประกอบด้าน

การพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทางปัญญาและองคป์ระกอบดา้นการมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบั

ทรัพยสิ์นทางปัญญาผูว้ิจยัจึงได้ก าหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการ

พฒันาทรัพยากรมนุษย์ด้านทรัพยสิ์นทางปัญญาและองค์ประกอบด้านการมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบั

ทรัพยสิ์นทางปัญญาในการศึกษาคร้ังน้ี 
  

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 20 ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาและองคป์ระกอบดา้นการจดัการองคก์ารและนโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 

จากการศึกษางานวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีสนับสนุนความสัมพนัธ์ระหว่าง

(F4)องคป์ระกอบดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทางปัญญาและ(F2)องคป์ระกอบดา้นการ

จดัการองค์การและนโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา ไดแ้ก่ โฮ ซอยวา โดรา (Ho, Choi-wa Dora) ได้

ศึกษาวิจัยเร่ือง Human Resource Management in Hong Kong Preschools: The Impact of Falling Rolls on 

Staffing ผลการวิจยัพบวา่ การจดัการเรียนการสอนระดบัก่อนวยัเรียนนั้นการลดจ านวนของพนกังานเพื่อ

แกปั้ญหาการขาดงบประมาณในการบริหารจดัการนั้นส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการท างานของ

พนักงานและมีผลกระทบต่อคุณภาพการสอนและการให้บริการ งานวิจยัน้ีแสดงให้เห็นความส าคญั

ระหว่างการจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละการพฒันาโรงเรียนเพื่อเสนอการจดัการความรู้เก่ียวกบัวิชาชีพที

เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนและควรมีการเช่ือมต่อนโยบายขององคก์ารในการประเมินพนกังาน

เพื่อให้บรรลุคุณภาพบริการท่ีดี ดงันั้นขอ้เสนอแนะพนกังานมีส่วนร่วมในกระบวนการก าหนดนโยบาย

และการจดัการเรียนการสอน และเป็นการเสริมสร้างภาวะผูน้ าเพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงและตอ้งเปล่ียน

F4     
องคป์ระกอบดา้นการพฒันาทรัพยากร

มนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 

F2 
องคป์ระกอบดา้นการจดัองคก์ารและ
นโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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วฒันธรรมการจดัการเรียนการสอนก่อนวยัเรียน147 สอดคลอ้งกบัวลิเล่ียม อลัแลน และคณะ (William Allan 

et al.) ได้ท าการวิจัยเร่ือง Human Resource Management: Managerial in Recruiting and Retaining Teachers 

National Implications ผลการวิจยัพบวา่ เป้าหมายสูงสุดของแผนกทรัพยากรมนุษยคื์อการจดัการทุนมนุษย์

และวฒันธรรมองคก์ารเพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จ ในเวทีการศึกษาการเลือกผูบ้ริหารโรงเรียนท่มีประสิทธิภาพ

เป็นส่ิงส าคญัในการรักษาและสนบัสนุนส่ิงแวดลอ้มส าหรับครู วตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ีคือการศึกษา

เก่ียวกบัประสิทธิภาพการบริหารในการสรรหาและรักษาครู การสรรหามีโอกาสเลือกจากคุณสมบติัดของ

ผูส้ัมคร การบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ป็นการวางแผนท่ีจะธ ารงรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไวใ้นองคก์ารเพื่อ

ช่วยใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ ในขอ้สรุปกล่าววา่เป้าหมายสูงสุดของการบริหารทรัพยากร

มนุษยจ์ะมัน่ใจวา่องคก์ารท่ีดึงดูดและรักษาพนกังานท่ีผา่นการรับรองตามกระบวนการไวไ้ด ้ขอ้เสนอแนะ

ส าหรับผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพควรธ ารงรักษาและสรรหาจา้งพนกังานท่ีมาตรฐานในการท างานหลายดา้น 

พร้อมทั้งควบคุม ติดตาม และพฒันาอาชีพเพื่อก่อใหเ้กิดการเรียนรู้วิชาชพี และวฒันธรรมองคก์ารและช่วง

เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นการสรรหาและการรักษาครู148สอดคลอ้งกบั พิชญาภา 

ยนืยาว ไดท้  าการวจิยัเร่ืองรูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในสถาบนัอุดมศึกษา ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยั

ท่ีจ  าเป็นต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในสถาบนัอุดมศึกษา ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1)การจดั

องค์การ 2)การติดต่อส่ือสาร 3)ความเช่ียวชาญในวิชาชีพ 4)การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 5)การบริหารความ

เปล่ียนแปลง 6)จรรยาบรรณในวิชาชีพ 7) การบริการท่ีดี และ รูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใน

สถาบนัอุดมศึกษาประกอบดว้ยกลุ่มตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การติดต่อส่ือสารความเช่ียวชาญในวิชาชีพ การ

บริหารความเปล่ียนแปลง จรรยาบรรณในวิชาชีพ และการบริการท่ีดี กบักลุ่มตวัแปรตามไดแ้ก่ การจดั

                                                 
147 Choi-wa Dora Ho, “Human Resource Management in Hong Kong Preschools: The 

Impact of Falling Rolls on Staffing,” International Journal of Education Management 23,3 
(March 8, 2009) : 217-226. 

148 William Allan et al., “Human Resource Management: Managerial in Recruiting and 
Retaining Teachers National Implications,” Campus-Wide Information Systems 26,3 (2009) : 
201-231. 
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องค์การและการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั149และสอดคล้องกบัชนนันัทธ์ จนัทร์

รินทร์ ไดท้  าการศึกษา อิทธิพลของการจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละบรรยากาศองคก์ารต่อผลการปฎิบติังาน

ของพนกังานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ผลการวิจยัพบว่า 1)การรับรู้บทบาทหน้าท่ีการจดัการ

ทรัพยากรมนุษยแ์ละบรรยากาศองคก์ารระหวา่งพนกังานท่ีมีผลการปฏิบติังานสูงและต ่า มีความแตกต่าง

อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยพนักงานท่ีมีผลการปฎิบติังานสูงมีการรับรู้บทบาทหน้าท่ีการจดัการ

ทรัพยากรมนุษยแ์ละบรรยากาศองคก์ารสูงกวา่พนกังานท่ีมีผลการปฎิบติังานต ่า 2)อ านาจในการพยากรณ์

ของบทบาทหน้าท่ีการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีผลต่อการปฎิบัติงานระหว่างพนักงานท่ีมีผลการ

ปฎิบติังานสูงและต ่า150 

สรุป จากขอ้สนบัสนุนท่ีกล่าวไว ้แสดงให้เห็ถึงความส าคญัขององคป์ระกอบดา้นการ

พฒันาทรัพยากรมนุษยด์้านทรัพยสิ์นทางปัญญาและองค์ประกอบด้านการจดัการองค์การและ

นโยบายเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา ผู ้วิจ ัยจึงได้ก าหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์ประกอบดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทางปัญญาและองค์ประกอบดา้นการ

จดัการองคก์ารและนโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาในการศึกษาคร้ังน้ี 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 21 ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาและองคป์ระกอบดา้นการจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 

                                                 
149 พิชญาภา ยืนยาว , “รูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2552), ง. 

150
 ชนันนัทธ์ จนัทร์รินทร์, “อิทธิพลของการจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละบรรยากาศ

องค์การต่อผลการปฎิบติังานของพนกังานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ” (การคน้ควา้แบบ
อิสระปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 
2550) 

F4    

องคป์ระกอบดา้นการพฒันาทรัพยากร

มนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 

F3 

     องคป์ระกอบดา้นการจดัการ

ความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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จากการศึกษางานวจิยัทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีสนบัสนุนความสัมพนัธ์ระหวา่ง

(F4)องค์ประกอบดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทางปัญญาและ(F3)องค์ประกอบ

ดา้นการจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา ไดแ้ก่ การศึกษาวจิยัของของชนิตา รักษพ์ลเมือง 

และคณะ ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัการศึกษาของสาธารณรัฐ

เกาหลี ผลการวิจยัพบว่าการพฒันานโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาโดยมี

ยุทธศาสตร์ Brain Korea21(BK21) มีมาตรการส าคัญในการส่งเสริมสถาบันการศึกษาและ

มหาวทิยาลยัใหเ้ป็นแหล่งศึกษาชั้นน า คือการปรับปรุงคุณภาพคณาจารยใ์นมหาวทิยาลยั สร้างความ

เขม้แข็งในการแลกเปล่ียนและความร่วมมือด้านวิชาการกบัต่างประเทศมีการด าเนินการโดยใช้

หลกัการ “คดัเลือกและเจาะจง” กล่าวคือรัฐบาลจะให้การสนับสนุนในการพฒันาความเป็นเลิศ

เฉพาะมหาวิทยาลยัเพื่อท าหนา้ท่ีผลิตบุคลากรให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม

ในประเทศ151 สอดคล้องกับวิจัยของนพดล เหลืองภิรมย์ ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองการจัดการ

นวตักรรม: การพฒันาตวัแปรความสามารถในการสร้างสรรค์นวตักรรมของนกัวิจยั ผลการวิจยั

พบวา่ ปัญหาในการจดัการนวตักรรมแนวการจดัการประดิษฐคิ์ดคน้คือ แนวคิดน้ีใหค้วามส าคญักบั

ทรัพยากรมนุษยจ์นละเลยนวตักรรมทางดา้นตน้ทุนทางสังคม ซ่ึงส่งผลกระทบต่อนกัวิจยัในการ

สร้างแนวคิดใหม่ๆการแบ่งปันแลกเปล่ียนกรอบแนวคิดขอ้มูลการวิจยัและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

วจิยั ตลอดจนการน ากรอบแนวคิดไปใชใ้นทางปฏิบติั นกัวจิยัท่ีมีเครือข่ายทางธุรกิจ เครือข่ายขอ้มูล 

เครือข่ายนกัวิจยั และเครือข่ายความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล ซ่ึงมีโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จในการ

สร้างสรรคผ์ลงานวิจยัผลงานนวตักรรมไดม้ากกวา่นกัวิจยัท่ีไม่มีเครือข่าย และพบวา่ทุนทางสังคม

เช่ือมโยงส่งผลกระทบต่อความสามารถนกัวจิยัในการสร้างสรรคน์วตักรรม152สอดคลอ้งกบัการวิจยั

ของปรียนุช ชยักองเกียรติ ไดท้  าการวจิยัเร่ืองรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งการจดัการทุน

ทางปัญญา การจดัการความรู้ และประสิทธิผลองค์การของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
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 ช นิตา  รั กษ์พล เ มื อง  และคณะ , “การ ส่ ง เส ริมท รัพย์ สิ นทา ง ปัญญาใน
สถาบนัการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี” (งานวิจยัของส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550), 
67-68. 

152นพดล เหลืองภิรมย,์  “การจดัการนวตักรรม: การพฒันาตวัแปรความสามารถในการ
สร้างสรรคน์วตักรรมของนกัวิจยั” (วิทยานิพนธ์หลกัสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2550), 4-5. 
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สาธารณสุข ผลการวิจยัพบวา่ วิทยาลยัพยาบาลมีการจดัการองคป์ระกอบทุนมนุษยอ์ยูใ่นระดบัมาก 

และรูปแบบการจัดการทุนทางปัญญาของวิทยาลัยพยาบาลมี 2 รูปแบบคือ (1) รูปแบบท่ีให้

ความส าคญักบัการพฒันาทุนมนุษยโ์ดยตรง และ (2) รูปแบบท่ีให้ความส าคญักบัการพฒันาทุน

มนุษยร่์วมกบัทุนโครงสร้างผา่นกระบวนการจดัการความรู้153 สอดคลอ้งกบัการวิจยัของเพช็รี รูปะ

วิเชตร์ ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ความร่วมมือของสถาบนัอุดมศึกษาและสถานประกอบการเพื่อพฒันา

ทกัษะการท างานของบุคคลในองค์กรธุรกิจแบบระบบอุตสาหกรรม พบวา่สถาบนัอุดมศึกษาและ

สถานประกอบการทั้งสองฝ่ายควรต้องมีการท างานร่วมกนัอย่างใกล้ชิดในส่วนของการพฒันา

ทกัษะของบุคลากร วทิยากรจากสถาบนัอุดมศึกษาควรมีความรู้ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้น

ทรัพย์สินทางปัญญาและเน้นการพัฒนาทักษะด้านสติปัญญา มีความสามารถ มีโลกทัศน์  

กระบวนการฝึกอบรม ส่วนสถานประกอบการควรมีการติดตามหลงัการฝึกอบรมและการสร้าง

วฒันธรรมการจดัการท่ีมีการประเมินผลการปฎิบติังาน การจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาโดยเป็นความร่วมมือของสถาบนัอุดมศึกษาและสถานประกอบการเพื่อความถูกตอ้ง การ

ยอมรัยของบุคลากรและการพฒันาทกัษะท่ีย ัง่ยืนขององค์กรและประเทศ154 และสอดคล้องกับ

ผลงานวจิยัของสุนทรา โตบวั ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ือง คุณภาพชีวติการท างานของอาจารยพ์ยาบาล

สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก ผลการวจิยัพบวา่ คุณภาพชีวติการท างานของอาจารยพ์ยาบาลสังกดั

สถาบนัพระบรมราชชนกมี 7 องคป์ระกอบ องคป์ระกอบแรกท่ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของ

คุณภาพชีวิตการท างานคือ ลักษณะงานท่ีได้ใช้ความรู้ความสามารถและความสร้างสรรค์ 

องค์ประกอบท่ี 2 คือธรรมนูญในองค์การ องค์ประกอบท่ี3 คือสภาพแวดล้อมการท างาน 

องคป์ระกอบท่ี4 คือผลตอบแทนท่ีเพียงพอ องคป์ระกอบท่ี5  คือความสมดุลของชีวิตการท างานกบั
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 ปรียนุช ชยักองเกียรติ,  “รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งการจดัการทุนทาง
ปัญญา การจัดการความรู้ และประสิทธิผลองค์การของวิทยาลัยพยาบาล สั งกัดกระทรวง
สาธารณสุข” (วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2551), บทคดัยอ่. 

154 เพ็ชรี รูปะวิเชตร์, “ความร่วมมือของสถาบนัอุดมศึกษาและสถานประกอบการเพื่อ
พฒันาทกัษะการท างานของบุคคลในองค์กรธุรกิจแบบระบบอุตสาหกรรม” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 
2554), ข-ค. 
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ชีวิตด้านอ่ืนๆ องค์ประกอบท่ี6 คือการสร้างเสริมสุขภาพในท่ีท างาน องค์ประกอบท่ี7 คือการ

เดินทางและการติดต่อส่ือสาร และพบว่า ตวัแปรด้ารอายุการท างาน รายได้ ภาระงานการสอน 

สามารถร่วมกนัท านายคุณภาพชีวิตการท างานไดร้้อยละ 16.6 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ แต่ปัจจยั

ดา้นอายุ ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่งและภาระงานดา้นอ่ืนๆไม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการ

ท างาน ดงันั้นการพฒันาคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารยพ์ยาบาล ควรให้ความส าคญักับการ

ส่งเสริมใหอ้าจารยไ์ดท้  างานท่ีใชค้วามรู้ความสามารถอยา่งเตม็ศกัยภาพ การสร้างความรู้สึกมีเกียรติ

และศกัด์ิศรีในการท างานโดยเฉพาะอาจารยท่ี์ท างานมานาน155 สอดคลอ้งกบัความเห็นของ ดาย

เยอร์ และโนบีโอกะ (Dyer,J.H., & Nobeoka) ท่ีกล่าวว่า การแบ่งปันความรู้เป็นหลกัส าคญัเพื่อให้

เกิดกิจกรรม เช่นการช่วยบุคคลในการส่ือสารเพื่อการท างานร่วมกนั การอ านวยความสะดวกในการ

แลกเปล่ียนความรู้ และการเพิ่มความสามารถของแต่ละบุคคลและเป้าหมายขององคก์าร156 และจาก

การศึกษาของไรท์และคณะ (Wright et. al) ไดช้ี้ให้เห็นว่าในวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา

ทุนมนุษยน์ั้นส่วนใหญ่เนน้ท่ีการพฒันาความรู้ในระดบับุคคลโดยผา่นกระบวนการฝึกอบรม และ

การสร้างส่ิงจูงใจในการน าความรู้ไปประยุกตใ์ช ้แต่ในมุมมองเร่ืองการพฒันาทุนมนุษยส่์วนใหญ่

จะให้ความส าคญักบัการแบ่งปันความรู้การประเมินและการส่งต่อความรู้มากกว่า สอดคลอ้งกบั

ความเห็นของสุวิทย์ เมษินทรีย์ ท่ีกล่าวว่า โลกในยุคสังคมฐานความรู้จะเน้นไปสู่เร่ืองการให้

ความส าคญัในเร่ืองการใส่ใจและการแบ่งปัน คือการท่ีคนเรามีค่านิยมในเร่ืองจิตสาธารณะก็จะท า

ให้คนเราเกิดความใส่ใจและห่วงใยกนั แต่ในขณะเดียวกนัเราก็น าเอาความรู้หรือขอ้มูลต่างๆท่ีมี

ออกแบบและแบ่งปันกนัซ่ึงทั้งหมดน้ีคือหวัใจหลกัของการพฒันาทุนมนุษย์157 

                                                 
155 สุนทรา โตบวั, “รายงานวจิยั เร่ืองคุณภาพชีวติการท างานของอาจารยพ์ยาบาลสังกดั

สถาบนัพระบรมราชชนก” (วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สถาบนัพระบรมราชชนก
, 2550), บทคดัยอ่. 

156 Jeffrey H. Dyer and Kentaro Nobeoka, “Creating and managing a high-performance 
knowledge-sharing network: the Toyota case,” Strategic Management Journal 21,3 (March 4, 
2000): 345-367. 

157 สุวิทย ์เมษินทรีย ,์  อา้งถึงใน สรุพงษ์ มาลี, “Howard Garner กบัจิตสาธารณะ: อีก
มุมมองหน่ึงของแนวคิดทุนมนุษย,์” วารสารข้าราชการ 53,1(2551): 34-40. 
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สรุป จากขอ้สนบัสนุนท่ีกล่าวไว ้แสดงให้เห็นถึงความส าคญัขององค์ประกอบด้าน

การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและองค์ประกอบด้านการจัดการความรู้

เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา   ผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้น

การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและองค์ประกอบด้านการจัดการความรู้

เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาในการศึกษาคร้ังน้ี 

 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 22 ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาและองคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 
  

จากการศึกษางานวจิยัทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีสนบัสนุนความสัมพนัธ์ระหวา่ง

(F4)องค์ประกอบดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทางปัญญาและ(F5)องค์ประกอบ

ด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ได้แก่ การศึกษาของแมคโดว์เวล และคณะ(McDowell et al.) ได้

ท าการศึกษาเร่ือง “Congratulations or Condolences? The Role of Human Capital in the Cultivation 

of a University Administrator” ผลการศึกษาพบว่า  ทักษะการบริหารเป็นส่ิงจ า เ ป็นส าหรับ

ประสิทธิภาพองค์การและยงัมีงานวิจยัจ านวนน้อยท่ีท าการศึกษาตรวจสอบการลงทุนด้านทุน

มนุษย์ท่ีส่งผลต่อการเลือกในการบริหาร ในงานวิจยัน้ีได้ท  าการศึกษาการใช้ข้อมูลส าหรับนัก

เศรษฐศาสตร์ในการประมาณการเก่ียวกบัโอกาสในการเลือกวิธีการบริหาร ผลการวิจยัยงัพบว่า

การศึกษาด้านทุนมนุษย์มีผลต่อการตัดสินใจด้านบริหารของผูบ้ริหารองค์การ ในงานวิจัยน้ี

เสนอแนะให้ศึกษาทุนมนุษยเ์พื่อการบริหารจดัการในองคก์าร158สอดคลอ้งกบัการศึกษาของโอลากู

เลฮิน และฟีลิค (Olakulehin and Felix Kayode) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง “Human Capital Key Worry for 

                                                 
158  John McDowell, Larry D. Singell and Mark Stater Jr., “Congratulations or 

Condolences? The Role of Human Capital in the Cultivation of a University Administrator,” 
Economics of Education Review 28,2 (April, 2009): 258-267. 

F4 

องคป์ระกอบดา้นการพฒันาทรัพยากร

มนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 

F5 

องคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหาร 
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Reformers” จากการศึกษาพบวา่การพฒันาทุนมนุษยเ์ป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีสุดของทุกปัจจยัใน

ธุรกิจการผลิตตั้งแต่ 1960  ไนจีเรียจึงเน้นในการฝึกอบรมและการศึกษาการสะสมทุนมนุษยเ์ป็น

อย่างมาก แต่การศึกษาในการพฒันทรัพยากรมนุษยเ์ป็นสนองตอบความตอ้งการของประเทศ ใน

การวิจยัน้ีจึงตรวจสอบผลกระทบและระยะการเรียนรู้ในการพฒันาทุนมนุษยท่ี์มีผลต่อการศึกษา

ของครูในไนจีเรีย การน าเสนอภาพรวมของความพยายามในการพฒันาทุนมนุษยใ์นไนจีเรียมี

ความส าค ญในระบบการศึกษาระดบัอุดมศึกษา และมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ระบบ การฝึกอบรม

และการพฒันาบุคลากรทางการส าหรับภาคอุตสาหกรรมและองคก์ารของเศรษฐกิจ ในการวจิยัน้ียงั

เป็นแนวทางในการเรียนรู้เป็นกลยุทธ์พื้นฐานส าหรับการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาในประเทศต่อไป159และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของนนัทวุฒิ พิมพแ์พง ไดท้  าการวิจยัเร่ือง

การศึกษาสภาพและแนวทางการพฒันาทุนทางปัญญาในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ผลการวจิยัพบวา่

แนวทางการพฒันาทุนทางปัญญาในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ มีดงัน้ี แนวทางการพฒันาทุนมนุษย ์

ควรสร้างความร่วมมือกบัภายนอกในการปรับหลกัสูตรเพื่อให้ตรงต่อทกัษะในการปฏิบติังานจริง 

ส่งเสริมกิจกรรมนอกเหนือจากกิจกรรมทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และควรกระตุ้นส านึกใน

ความส าเร็จ/ความรับผิดชอบโดยการใช้บทบาทของผูน้ า แนวทางการพฒันาทุนนวตักรรมและ

เทคโนโลย ีควรเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัสถาบนัอยา่งพอเพียง พฒันาระบบการจดัเก็บและ

แบ่งปันผลประโยชน์การวิจยั และควรส่งเสริมการสร้างมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาในเชิง

พาณิชย์160  

สรุป จากขอ้สนบัสนุนองคป์ระกอบดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาและองค์ประกอบด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีกล่าวไว ้แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของ

องคป์ระกอบดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทางปัญญาและองคป์ระกอบดา้นภาวะ

                                                 
159 Felix Kayode Olakulehin, “Human Capital Key Worry for Reformers,” Education 

Week 28,14 (December, 2008): 1,13. 
160

 นันทวุฒิ พิมพ์แพง,  “การศึกษาสภาพและแนวทางการพฒันาทุนทางปัญญาใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ” (วิทยานิพนธ์หลกัสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพฒัน
ศึกษา ภาควิชานโยบาย การจดัการและความเป็นผูน้ าทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2552), ง. 
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ผูน้ าของผูบ้ริหารผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการพฒันา

ทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทางปัญญาและองคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในการศึกษา

คร้ังน้ี 

 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 23 ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและ                 

องคป์ระกอบดา้นการมีวสิัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 

จากการศึกษางานวจิยัทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีสนบัสนุนความสัมพนัธ์ระหวา่ง

(F5)องค์ประกอบด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและ(F5)องค์ประกอบด้านการมีวิสัยทศัน์เก่ียวกับ

ทรัพยสิ์นทางปัญญาไดแ้ก่ ผลการวิจยัของ วอคเกอร์(Walker) พบวา่ทฤษฎีภาวะผูน้ าท่ีแตกต่างไป

จากรูปแบบภาวะผูน้ าในการใชว้สิัยทศัน์ร่วมกนัและการมีส่วนร่วมของผูป้กรอง คือ ภาวะผูน้ าแบบ

ร่วมมือร่วมใจ ซ่ึงผูน้ าแบบร่วมมือร่วมใจควรมีการประชุมร่วมมือกนัเป็นระยะๆ เพื่อประเมินผล

การท างานร่วมกนั การใช้กรอบการท างานท่ีจะส่งเสริมให้เกิดการเปล่ียนแปลงในสังคมเชิงบวก

โดยมีการจดัให้มีกองทุนเพื่อโรงเรียนเอกชนในก ากบัของรัฐ เพื่อพฒันาความร่วมมือแบบหุ้นส่วน

และอาจเป็นคุณประโยชน์เพิ่มมากข้ึนเม่ือน าไปแปรรูปเป็นของเอกชนเพื่อเพิ่มทางเลือกหรือท าให้

เกิดการบริการแก่สังคมท่ีค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ161 สอดคลอ้งกบัชลกร ตนัประภสัร์ ท าการ

วิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมของโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสร้างสรรค์และนวตักรรมของโรงเรียนเอกชน

ประเภทสามญัระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานคือ ความคิดสร้างสรรค์ของผูบ้ริหาร ภาวะผูน้ าของ

                                                 
161 John Walker, “Evaluating collaborating leadership team in public-private 

partnerships, ” (Dissertations and Thesis, Order No. 3206896, Walden University,2006), accessed 
September 14, 2015, available from http://www.search.proquest.com/docview 

F5 
องคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้ า 

ของผูบ้ริหาร 

F1 

องคป์ระกอบดา้นการมีวสิัยทศัน์

เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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ผูบ้ริหาร บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของงาน และวฒันธรรมการเรียนรู้162 สอดคลอ้งกบัศรีพชัรา 

สิทธิก าจร แก้วพิจิตร ได้ท าการวิจยัเร่ือง การใช้หลกัธรรมาภิบาลในสถาบนัดุดมศึกษาเอกชน 

ผลการวจิยัพบวา่ การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในสถาบนัดุดมศึกษาเอกชนประกอบดว้ย8 องคป์ระกอบ 

คือหลกัความรับผิดชอบ หลกันิติธรรมและความเสมอภาค หลกัความโปร่งใส หลกัความคุม้ค่า 

หลักความมัน่คง หลักความมีส่วนร่วม หลักคุณธรรม และหลักการใช้อ านาจหน้าท่ี เป็นการ

บริหารงานท่ีมุ่งเน้นคุณภาพของการบริหารในองค์กร ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้เกิดคุณภาพ

การศึกษาขององคก์รดว้ย และเพื่อให้เกิดการพฒันาองคก์รท่ีย ัง่ยืนต่อไป163สอดคลอ้งกบัทวีวรรณ 

อินดา ได้ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพของการน ากลยุทธ์ไปปฎิบัติใน

สถาบนัการศึกษาอุดมศึกษาของรัฐ ผลการวิจยัพบว่าองค์ประกอบการน ากลยุทธ์ไปปฎิบติัใน

สถาบนัการศึกษาอุดมศึกษาของรัฐ ประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบคือ 1) ความสามารถขององคก์าร 

2) การจดัการความขดัแยง้ 3) การบริหารการเปล่ียนแปลง 4) การมอบหมายกลยทุธ์ให้ผูรั้บผิดชอบ 

5) การจดัท าแผนปฎิบติัการรายปี 6) วฒันธรรมองคก์าร 7) การก าหนดวตัถุประสงคร์ะยะสั้น และ 

8) แรงจูงใจ164สอดคล้องกับศิริพร ตนัติยมาศ ได้ท าการวิจยัเร่ืองรูปแบบการบริหารเครือข่าย

โรงเรียนแบบมีส่วนร่วมท่ีมีประสิทธิผลสังกดักรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่องคป์ระกอบของ

การบริหารเครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมท่ีมีประสิทธิผลสังกดักรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 8 

องค์ประกอบ เรียงล าดบัตามน ้ าหนกัองค์ประกอบจากมากไปน้อย คือ 1) กิจกรรมท่ีท าร่วมกนั 2) 

การใช้เทคโนโลยี 3) ทักษะด้านภาวะผู ้น า 4) ผู ้น าเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วม 5) การ

ติดต่อส่ือสาร 6) การมีส่วนร่วมของสมาชิก 7) องค์การ(เครือข่ายโรงเรียน) แบบมีส่วนร่วม 8) 

                                                 
162 ชลกร ตนัประภสัร์,  “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมของโรงเรียน

เอกชนประเภทสามญัระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” (วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎี
บณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยับรูพา, 2553), ง. 

163 ศรีพชัรา สิทธิก าจร แก้วพิจิตร, “การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบนัดุดมศึกษา
เอกชน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2551), ง. 

164 ทววีรรณ อินดา, “การพฒันารูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพของการน ากลยทุธ์ไปปฎิบติั

ในสถาบนัการศึกษาอุดมศึกษาของรัฐ” (วทิยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการ

บริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2552), ง. 
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บรรยากาศการมีส่วนร่วม และรูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมท่ีมีประสิทธิผล

สังกดักรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยพหุองค์ประกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงมีความเหมาะสม 

เป็นไปได ้ และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์และถูกตอ้งครอบคลุมสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดทฤษฎี

ของการวิจยั และแนวคิดตามกรอบการวิจยั165สอดคลอ้งกบัชยัพร สกุลพนารักษ ์ไดท้  าการวิจยัเร่ือง

รูปแบบการบริหารโรงเรียนสองภาษาส าหรับประเทศไทย ผลการวิจยัพบวา่องคป์ระกอบของการ

บริหารโรงเรียนสองภาษาส าหรับประเทศไทย ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 7 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) 

การประเมินผล 2) การบริหารกิจการนกัศึกษา 3) การบริหารบุคคล 4) การบริหารวิชาการ 5) การ

บริหารแบบมีส่วนร่วม 6) การประกนัคุณภาพการศึกษา และ 7) การบริหารงานทัว่ไป และรูปแบบ

การบริหารโรงเรียนสองภาษาส าหรับประเทศไทย ประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั 7 องคป์ระกอบ 

ซ่ึงมีความเหมาะสม เป็นไปได ้ และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์และถูกตอ้งครอบคลุมสอดคลอ้งกบั

กรอบแนวคิดทฤษฎีของการวจิยั166 และสอดคลอ้งกบัปิลญั ปฏิพิมพาคม ไดท้  าการวจิยัเร่ืองรูปแบบ

ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการวจิยัพบวา่องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชนมี 

6 องค์ประกอบ คือ การมีวิสัยทศัน์ท่ีดี ความสามารถในการจูงใจ การเป็นตวัอย่างท่ีดี การสร้าง

ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน ด้านความฉลาดและมีไหวพริบ และด้านหลกัในการ

ปกครองโรงเรียน และภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของ

โรงเรียนเอกชนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001167และสอดคลอ้ง

กบัอญัชนา พานิช ไดท้  าการวิจยัเร่ืององค์ประกอบประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลยัราชภฎั 

                                                 
165 ศิริพร ตันติยมาศ ,  “รูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมท่ีมี

ประสิทธิผลสังกดักรุงเทพมหานคร”  (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2550), ง. 
166 ชยัพร สกุลพนารักษ์,  “รูปแบบการบริหารโรงเรียนสองภาษาส าหรับประเทศไทย” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2552), ง. 
167 ปิลัญ ปฏิพิมพาคม ,  “รูปแบบภาวะผู ้น าของผู ้บริหารและประสิทธิผลของ

สถานศึกษาเอกชน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน”  (วทิยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิา

การบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2550), ง. 



217 
 

 

 

217 

ผลการวิจยัพบว่า 1. องค์ประกอบประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลยัราชภฎัประกอบด้วย 6 

องคป์ระกอบคือ 1) พฤติกรรมการบริหาร 2) ความพึงพอใจในการท างาน 3) สภาพแวดลอ้มภายใน

องค์การ 4) เทคโนโลยี   5) ความผูกพนัธ์ต่อองค์การ 6) โครงสร้างองค์การ 2. ประสิทธิผลของ

องคก์ารของมหาวิทยาลยัราชภฎัอยูใ่นระดบัมาก  3. ความผกูพนัธ์ต่อองคก์ารเป็นองคป์ระกอบท่ีมี

อิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลขององค์การของมหาวิทยาลยัราชภฎั ส่วนสภาพแวดลอ้มภายใน

องคก์าร พฤติกรรมการบริหารและโครงสร้างองคก์ารอิทธิพลทางออ้มต่อประสิทธิผลขององคก์าร

ของมหาวทิยาลยัราชภฎั168 

สรุป จากขอ้สนบัสนุนท่ีกล่าวไว ้แสดงให้เห็นถึงความส าคญัขององค์ประกอบด้าน

ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและองคป์ระกอบดา้นการมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา  ผูว้ิจยัจึง

ได้ก าหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านภาวะผู ้น าของผู ้บริหารและ

องคป์ระกอบดา้นการมีวสิัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาในการศึกษาคร้ังน้ี 

 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 24 ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและองคป์ระกอบดา้นการ

จดัการองคก์ารและนโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 

  

จากการศึกษางานวจิยัทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีสนบัสนุนความสัมพนัธ์ระหวา่ง

(F5)องค์ประกอบด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและ(F2)องค์ประกอบด้านการจดัการองค์การและ

นโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา ไดแ้ก่ การศึกษาวจิยัของเบญจ ์พรพลธรรม ไดท้  าการวจิยัเร่ือง 

การจดัการความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในบริการสาธารณะขององค์กรการปกครองส่วน

                                                 
168

 อัญชนา พานิช, “องค์ประกอบประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2550), ง. 

F5 
องคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้ า 

ของผูบ้ริหาร 

F2 

องคป์ระกอบดา้นการจดัการองคก์ารและ

นโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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ทอ้งถ่ิน ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

บริการสาธารณะ คือนโยบายของฝ่ายบริหารตอ้งมีความโปร่งใส มีความชดัเจนในกระบวนการ

ปฏิบติัและระบบการให้บริการแก่ผูรั้บบริการมีการก าหนดขั้นตอน มีนโยบายในการก าหนดความ

ตอ้งการและความคาดหวงัของผูรั้บบริการและชุมชน มีการก าหนดมาตรฐานและขั้นตอนการ

ปฎิบติังานต่อชุมชน มีการด าเนินงานตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้มีมาตรการการควบคุมการให้บริ

การต่อชุมชนมีการปรับปรุงกระบวนการบริการอย่างสม ่าเสมอ มีนโยบายในการก าหนดการ

ให้บริการเพื่อรักษาสิทธิของประชาชนผูรั้บบริการ169สอดคล้องกบัผลการวิจยัของประคอง รัศมี

แกว้ ไดท้  าการวิจยัเร่ืองคุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ ผลการวิจยัพบว่า

องคป์ระกอบคุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ ประกอบดว้ย4 องคป์ระกอบ

คือ ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหาร การครองตนของผูบ้ริหาร ความสามรถในการปฎิบติังาน

ของผูบ้ริหาร และ บุคลิกภาพของผูบ้ริหาร และแนวทางการพฒันาคุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารใน

สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือ ผูบ้ริหารควรมีการพฒันา

คุณลกัษณะผูน้ าโดยศึกษาเอกสารและคู่มือการปฎิบติังาน การศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน การเขา้รับ

การฝึกอบรม และการเขา้ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ170 และสอดคลอ้งกบัจุฑารัตน์ นิรันดร ได้

ท าการวิจยัเร่ืองรูปแบบการเปล่ียนแปลงอยา่งมีแบบแผนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจยัพบว่า

องคป์ระกอบการเปล่ียนแปลงอยา่งมีแบบแผนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี 4 องคป์ระกอบ 1) บทบาท

ของผูบ้ริหาร 2)การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร 3) การวางกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร 4) การปฎิบติัตามแผน

กลยุทธ์ และรูปแบบการเปล่ียนแปลงอย่างมีแบบแผนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย

องค์ประกอบส าคัญ  4 องค์ประกอบ ซ่ึงมีความเหมาะสม เป็นไปได้  และสามารถน าไปใช้

                                                 
169เบญจ์ พรพลธรรม ,  “การจัดการความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในบริการ

สาธารณะขององคก์รการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน” (วทิยานิพนธ์หลกัสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวชิารัฐศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2553), 4-5. 

170 ประคอง รัศมีแก้ว, “คุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ริหารในสถานศึกษาท่ีมี คุณภาพ” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2551), ง. 
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ประโยชน์และถูกตอ้งครอบคลุมสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจยั171 และสอดคลอ้ง

กบัอญัชนา พานิช ไดท้  าการวิจยัเร่ืององค์ประกอบประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลยัราชภฎั 

ผลการวิจยัพบว่า 1.องค์ประกอบประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลยัราชภฎัประกอบด้วย 6 

องคป์ระกอบคือ 1) พฤติกรรมการบริหาร 2) ความพึงพอใจในการท างาน 3) สภาพแวดลอ้มภายใน

องค์การ 4) เทคโนโลยี   5) ความผูกพนัธ์ต่อองค์การ 6) โครงสร้างองค์การ 2. ประสิทธิผลของ

องคก์ารของมหาวิทยาลยัราชภฎัอยูใ่นระดบัมาก 3. ความผกูพนัธ์ต่อองคก์ารเป็นองค์ประกอบท่ีมี

อิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลขององค์การของมหาวิทยาลยัราชภฎั ส่วนสภาพแวดลอ้มภายใน

องคก์าร พฤติกรรมการบริหารและโครงสร้างองคก์ารอิทธิพลทางออ้มต่อประสิทธิผลขององคก์าร

ของมหาวทิยาลยัราชภฎั172 

สรุป จากขอ้สนบัสนุนท่ีกล่าวไว ้แสดงให้เห็นถึงความส าคญัขององค์ประกอบด้าน

ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและองคป์ระกอบดา้นการจดัการองคก์ารและนโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร

และองค์ประกอบดา้นการจดัการองค์การและนโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา ในการศึกษา

คร้ังน้ี 

 

 

 

 

                                                 
171

 จุฑารัตน์ นิรันดรม, “รูปแบบการเปล่ียนแปลงอย่างมีแบบแผนสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2552), ง. 

172
 อัญชนา พานิช, “องค์ประกอบประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2550), ง. 
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ภาพท่ี 25 ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและองคป์ระกอบดา้น

กระบวนการจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 

จากการศึกษางานวจิยัทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีสนบัสนุนความสัมพนัธ์ระหวา่ง
(F5)องคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและ(F3)องคป์ระกอบดา้นกระบวนการจดัการความรู้
เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ การศึกษาวิจัยของสายสุดา เตียเจริญ ได้ท าการวิจัยเร่ือง 
องคป์ระกอบของการเป็นมหาวทิยาลยัวิจยั ผลการวจิยัพบวา่องคป์ระกอบดา้นการน าผลงานวิจยัไป
ใช้และการสร้างเครือข่ายการวิจยัเป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัต่อการเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั 
ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัควรส่งเสริมและสนบัสนุนในเร่ืองการผลิตผลงานวิจยัท่ีตรงกบัความตอ้งการ
ของสังคม ชุมชน และประเทศ รวมทั้งการน าผลงานวิจยัไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อ
แกปั้ญหา หรือเพื่อเพิ่มมูลค่า นอกจากน้ีควรส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือกบัภาคเอกชนอุตสาหกรรม
หรือหน่วยงานราชการอ่ืนเพื่อให้เกิดการท างานวิจยัในลกัษณะเครือข่ายกนัสร้างและพฒันาให้เกิด
องคค์วามรู้หรือนวตักรรมใหม่ๆท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของสังคม ชุมชน รวมทั้งเป็นการใช้
ทรัพยากรร่วมกนัเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความเขม้แข็งทางวิชาการ173 สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของสมชาย เทพแสง ไดว้จิยัเร่ือง การศึกษาปัจจยับางประการท่ีส่งผลต่อการจดัการคุณภาพ
โดยรวมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
เขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า การจูงใจในการจดัการความรู้เก่ียวกับ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา ผูบ้ริหารเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรในองค์การไดป้ฎิบติังาน
ตามวตัถุประสงคใ์ห้ประสบความส าเร็จ174 สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของจรัสศรี เพช็รคง ไดท้  าการ

                                                 
173 สายสุดา เตียเจริญ, “องค์ประกอบของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจยั” (วิทยานิพนธ์

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร , 
2554), ง. 

174 สมชาย เทพแสง , “การศึกษาปัจจัยบางประการท่ีส่งผลต่อการจัดการคุณภาพ
โดยรวมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน

F5 
องคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้ า 

ของผูบ้ริหาร 

 

F3 

   องคป์ระกอบดา้นการจดัการ
ความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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วิจยัเร่ือง การพฒันาทุนมนุษยข์องวิทยาลยัพยาบาล สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก ผลการวิจยั
พบวา่ แนวทางในการพฒันาทุนมนุษยข์องวิทยาลยัพยาบาล สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก ควรมี
การด าเนินการ ดงัน้ี 1) มีการพฒันาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารทุกระดบั 2) ส่งเสริมการสร้างค่านิยมใน
การเรียนรู้เพื่อการพฒันาตนเองและรู้สึกผูกพนัธ์ต่อองค์การ 3) จดัท าแผนพฒันาทุนมนุษยข์อง
องคก์ารใหเ้ช่ือมโยงระหวา่งยทุธศาสตร์ เป้าหมาย และค่านิยมร่วมขององคก์าร 4) ใชก้ารบริหารผล
การปฎิบติังานและการพฒันาผูท่ี้มีความรู้ความสามารถสูง 5) การสร้างความสมดุลของชีวิตและ
งาน 6) ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมและการแบ่งปันความรู้ 7) การส่งเสริมวฒันธรรมองคก์ารท่ีมุ่ง
สร้างคุณภาพและการแข่งขนั 8) การใชเ้ทคโนโลยีสนบัสนุนการปฎิบติังานและการพฒันาอาจารย ์
และ9)การสนับสนุนและพฒันาทีมงาน175 และสอดคล้องกบัเยาวภา บวัเวช ได้ท าการวิจยัเร่ือง
รูปแบบการบริหารงานประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลยัราชภฏั ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการบริหาร
งานประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลยัราชภฏัประกอบด้วย 4 ปัจจยัท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ไดแ้ก่ 1) ดา้นผูบ้ริหาร ประกอบดว้ยนโยบาย วตัถุประสงค ์ภาวะผูน้ า แรงจูงใจ การสร้างบรรยากาศ
การส่ือสารในองคก์าร 2) ดา้นระบบการบริหารองคก์าร ประกอบดว้ย การวางแผน การจดัองคก์าร 
การจัดบุคลากรเข้าท างาน ค่าตอบแทน การประสานงาน และงบประมาณ 3) ด้านบุคลากร 
ประกอบดว้ย คุณลกัษณะของบุคลากร การฝึกอบรมและการพฒันา และความผกูพนั 4)  ประเภท
ของส่ือ ประกอบดว้ย ส่ือบุคคล ส่ือมวลชน ส่ือกิจกรรมพิเศษ ส่ือเทคโนโลยี และส่ือเบ็ดเตล็ดใน
มหาวิทยาลยั มีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการบริหารงานประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏั 
ในขณะท่ีระบบการบริหารองคก์ารไม่มีอิทธิพลต่อประเภทของส่ือต่างๆ176 

สรุป จากขอ้สนบัสนุนท่ีกล่าวไว ้แสดงให้เห็นถึงความส าคญัขององค์ประกอบด้าน

ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและองคป์ระกอบดา้นการจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาผูว้ิจยัจึง

                                                 

เขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร” (ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2548), บทคดัยอ่. 

175 จรัสศรี เพช็รคง, “การพฒันาทุนมนุษยข์องวทิยาลยัพยาบาล สังกดัสถาบนัพระบรม
ราชชนก” (วทิยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2552), ง. 

176 เยาวภา บัวเวช , “รูปแบบการบริหารงานประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิท ยาลัย 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2550), ง. 
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ได้ก าหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านภาวะผู ้น าของผู ้บริหารและ

องคป์ระกอบดา้นการจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาในการศึกษาคร้ังน้ี 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 26 ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและองคป์ระกอบดา้นการ

พฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทางปัญญา 

  

จากการศึกษางานวจิยัทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีสนบัสนุนความสัมพนัธ์ระหวา่ง

(F5)องคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและ(F4)องคป์ระกอบดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์

ดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา ไดแ้ก่การวจิยัของชวนพิศ สิทธ์ิธาดา ไดท้  าการวจิยัเร่ืองรูปแบบสมรรถนะ

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีประสิทธิผล ผลการวิจยัพบวา่ องคป์ระกอบสมรรถนะของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีประสิทธิผล ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ คือ1) สมรรถนะดา้น

วชิาชีพ 2) สมรรถนะดา้นภาวะผูน้ า 3) สมรรถนะดา้นหนา้ท่ี 4) สมรรถนะดา้นบุคคล 5) สมรรถนะ

ดา้นการบงัคบับญัชา และรูปแบบสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีประสิทธิผล 

ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 5 องค์ประกอบท่ีมีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้  และ

สามารถน าไปใชป้ระโยชน์และถูกตอ้งครอบคลุมสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจยั177 

สรุป จากขอ้สนบัสนุนท่ีกล่าวไว ้แสดงใหเ้ห็ถึงความส าคญัขององคป์ระกอบดา้นภาวะ

ผูน้ าของผูบ้ริหารและองคป์ระกอบดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทางปัญญา ผูว้ิจยั

จึงได้ก าหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและ

องคป์ระกอบดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทางปัญญาในการศึกษาคร้ังน้ี 

                                                 
177

 ชวนพิศ สิทธ์ิธาดา, “รูปแบบสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี
ประสิทธิผล” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร,2552), ง. 
 

F5 
องคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้ า 

ของผูบ้ริหาร 

 

F4 

องคป์ระกอบดา้นการพฒันาทรัพยากร

มนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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การวเิคราะห์รูปแบบความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบของการจัดการทรัพย์สินทาง

ปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะ

พยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลตามแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั

ทั้งในและต่างประเทศท่ีสนบัสนุนความสัมพนัธ์เชิงตรรกะขององค์ประกอบส่งเสริมการจดัการ

ทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีอิทธิพลต่อกนั ผูว้ิจยั

ไดก้  าหนดสมมติฐานรูปแบบความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบแสดงเป็นภาพท่ี 27  ดงัน้ี  
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F1 การมีวสิัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา (Shared vision of Intellectual 

Property) 
F2 การจดัองคก์ารและนโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา (Organization and Policy 

of Intellectual Property) 
F3 การจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา (Knowledge Management of 

Intellectual Property) 
F4 การพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทางปัญญา (Human Resource 

Development of Intellectual Property) 
F5 ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร (Leadership) 

 

ภาพท่ี 27  รูปแบบตั้งตน้ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลตามแนวคิดทฤษฎี

และงานวจิยัทั้งในและต่างประเทศ 

 

จากภาพแสดงรูปแบบตั้งตน้ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของการจดัการทรัพยสิ์น
ทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลตามแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจยัทั้งในและต่างประเทศท่ีสนับสนุนความสัมพนัธ์เชิงตรรกะขององค์ประกอบ
ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีมี
อิทธิพลต่อกนัมีทั้งหมด 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบการมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทาง

F4 

F1 

F5 

F2 

F3 
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ปัญญา (F1) องค์ประกอบการจัดองค์การและนโยบาย เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา (F2) 
องคป์ระกอบการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทางปัญญา (F4) และองคป์ระกอบภาวะผูน้ า
ของผูบ้ริหาร (F5) ลว้นมีอิทธิพลทางตรงต่อองคป์ระกอบการจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา (F3) นอกจากน้ีองคป์ระกอบการมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา(F1) ยงัมีอิทธิพล
ทางออ้มต่อองคป์ระกอบการจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา (F3) ผา่นองคป์ระกอบการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทางปัญญา (F4) และองคป์ระกอบการจดัองคก์ารและนโยบาย
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา (F2) และองคป์ระกอบการจดัองคก์ารและนโยบาย (F2) ยงัมีอิทธิพล
ทางออ้มต่อองคป์ระกอบการจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา (F3) ผา่นองคป์ระกอบการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทางปัญญา (F4) และองคป์ระกอบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร (F5) 

นอกจากน้ีเพื่อให้ไดรู้ปแบบความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของการจดัการทรัพยสิ์น
ทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ความสัมพนัธ์ท่ี
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (path analysis) โดย
พิจารณาความสอดคลอ้งของรูปแบบ ดงัน้ี 

1. ค่า Chi-Square: ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล 
2. ค่า Root Mean Squared Error of Approximation (RMSEA) 
3. ค่า Goodness-of-fit indices (GFI) และ Adjusted Goodness-of-fit indices (AGFI) 
4. ค่า Root Mean Squared Residual (RMSR): ค่าดชันีรากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของ

ส่วนท่ีเหลือ 
5. ค่า Comparative Fit Index (CFI): ดชันีเปรียบเทียบโมเดลพื้นฐานกบัโมเดลตาม

ทฤษฎี/ตามสมมติฐาน 
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ตารางท่ี 20 ค่าสถิติวดัความสอดคลอ้งความกลมกลืนระหวา่งโมเดลและขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 
ค่าสถิต ิ ค่า เกณฑ์ความสอดคล้องความกลมกลนืระหว่าง 

โมเดลและข้อมูลเชิงประจกัษ์ 

Chi-Square 15.106 

P = 0.000 

แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ยอมรับสมมติฐาน

หลกัวา่โมเดลตามทฤษฎีมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์

Degree of Freedom  (df) 1 ควรมีค่า ≤ 2 

Goodness-of-fit indices (GFI) 0.983 มีค่าเขา้ใกล ้1 โมเดลตามทฤษฎีมีความสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

Adjusted Goodness-of-fit indices 

(AGFI) 

0.744 มีค่าเขา้ใกล ้1 โมเดลตามทฤษฎีมีความสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

Relative Fit Index (RFI) 0.897 มีค่าเขา้ใกล ้1 โมเดลตามทฤษฎีมีความสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

Root Mean Squared Residual 

(RMSR) 

0.141 มีค่าเขา้ใกล ้1 โมเดลตามทฤษฎีมีความสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

Root Mean Squared Error of 

Approximation (RMSEA) 

0.203 ค่าท่ีเป็นศูนยแ์สดงถึงความเหมาะสมของโมเดลท่ีดีท่ีสุด 

และถา้ค่าสูงแสดงวา่เป็นโมเดลท่ีไม่เหมาะสม ควรอยู่

ระหวา่ง 0.05-0.08 (Kline2005) 

Comparative Fit Index (CFI) 0.990 ผลการเปรียบเทียบจะใหค้่าระหวา่ง 0 และ 1 ค่าดชันีท่ี
ระดบั 0.9 เป็นระดบัท่ีโมเดลควรจะถูกยอมรับ 

 
จากตารางท่ี 20  พบวา่ ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) มีค่าเท่ากบั 15.106 (P = 0.000) แสดง

ให้เห็นแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ยอมรับสมมติฐานหลักว่าโมเดลตามทฤษฎีมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์นอกจากน้ียงัสามารถพิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้งอ่ืนๆ ไดอี้ก
เช่น Degree of Freedom  (df) มีค่าเท่ากบั 1 ค่า Goodness-of-fit indices (GFI) Adjusted Goodness-
of-fit indices (AGFI) และค่า Relative Fit Index (RFI) มีค่าเขา้ใกล้ 1 คือค่า GFI=0.983 ค่าAGFI= 
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0.744 และค่า RFI=0.897 แสดงให้เห็นว่าโมเดลมีความสอดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ และค่า 
Comparative Fit Index (CFI) เท่ากบั 0.990 ซ่ึงเป็นค่าดชันีท่ีอยูใ่นระดบัท่ีโมเดลควรจะถูกยอมรับ 

 
ตารางท่ี 21   ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบการส่งเสริมการจดัการ 

                ทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

 

ตัวแปร F1 F2 F3 F4 F5 

F1การมีวสิัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา 

1     

F2การจดัองคก์ารและนโยบายเก่ียวกบั

ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.722** 1    

F3การจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์น

ทางปัญญา 

.729** .770** 1   

F4การพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้น

ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.807** .735** .666** 1  

F5ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร .770** .782** .687** .752** 1 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

จากตารางท่ี 21 พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบการจดัการ

ทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนประกอบดว้ยตวัแปรตน้ 4 

ตัว คือ การมีวิสัยทัศน์เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา(F1)การจัดองค์การและนโยบายเก่ียวกับ

ทรัพยสิ์นทางปัญญา(F2)การพฒันาทรัพยากรมนุษยด์้านทรัพยสิ์นทางปัญญา(F4)ภาวะผูน้ าของ

ผู ้บริหาร(F5)ส่วนตัวแปรตามคือ การจัดการความรู้เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา(F3) มีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่ง.666-.807 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวกทุกดา้นอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .01 
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จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้มุลเชิงประจกัษ์

ดว้ยวธีิการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ(path analysis)เพื่อทราบองคป์ระกอบตามวตัถุประสงค์

ท่ี 1 มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่อย่างไร ผลการวิเคราะห์พบว่าความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบ มี

รายละเอียดตามภาพท่ี 28 

 Chi-square = 15.106, df. = 1,  P-value = .000 
GFI = 0.983,  AGFI = 0.744, CFI = 0.990, RMSEA = 0.203 

ภาพท่ี 28 รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององคป์ระกอบของการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์น
ทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

จากภาพท่ี 28  มีสมการแสดงความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีอิทธิพลทางตรง (direct effect) 
และเส้นทางท่ีมีอิทธิพลทางออ้ม (indirect effect) อธิบายไดด้งัน้ี 

อทิธิพลทางตรง (direct effect) มีสมการดังนี้ 
สมการท่ี 1  F3  =  0 .31(F1) + 0.19 (F4) + 0.39  (F2) +0 .03 (F5) + e4  = 0.92 
สมการท่ี 2  F4  =  0.58 (F1) +0 .32 (F2) + e3  = 0.90 
สมการท่ี 3  F5  =  0.36 (F1)  +0 .51(F2)  + e2  = 0.87 
สมการท่ี 4  F2  = 0.72 (F1) + e1 = 0.72  
อิทธิพลทางตรงรวมทั้งหมด (Total direct effect) = 0.92+0.90+0.87+0.72 = 3.41  
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อทิธิพลทางอ้อม (indirect effect) คือเส้นทางต่อไปนี้ 
เส้นทางท่ี 1  (F1)          (F4)            (F3) = 0.58x0.19 = 0.110 
เส้นทางท่ี 2  (F1)          (F5)            (F3) = 0.36x0.03 = 0.010 
เส้นทางท่ี 3  (F1)          (F2)            (F4)        (F3) = 0.72x0.32x0.19 = 0.043 
เส้นทางท่ี 4  (F1)          (F2)            (F5)        (F3) = 0.72x0.51x0.03 = 0.011 
เส้นทางท่ี 5  (F2)          (F4)            (F3) =  0.32x 0.19 = 0.060 
เส้นทางท่ี 6  (F2)          (F5)            (F3) =  0.51x 0.03 = 0.015 
อิทธิพลทางออ้มรวมทั้งหมด (Total indirect effect) ของตวัแปรตน้ต่อตวัแปรตาม มีผล

ดงัน้ี องคป์ระกอบการมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา (F1) + องคป์ระกอบการจดัองคก์าร
และนโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา (F2) = 0.110+0.010+0.043+0.011+0.060+0.015 = 0.249  

อน่ึง e1 e2 e3 e4 หมายถึง ตวัแปรแฝงความคลาดเคล่ือนสุ่มในการวดัอธิบายไดด้งัน้ี 
e2ก ากบัไวท่ี้ตวัแปร F5มีค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรเชิงสังเกตเท่ากบั .59 
e3ก ากบัไวท่ี้ตวัแปร F4 มีค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรเชิงสังเกตเท่ากบั .55 
e4ก ากบัไวท่ี้ตวัแปร F3 มีค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรเชิงสังเกตเท่ากบั .54 

 

จากภาพท่ี 28  อธิบายได้ว่าความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบการจัดการ

ทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง

ประจกัษแ์ละมีความสัมพนัธ์ทั้ง 5 องคป์ระกอบโดยองคป์ระกอบทุกตวัมีความสัมพนัธ์ต่อกนั โดย

องค์ประกอบการมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา (F1) องค์ประกอบการจดัองค์การและ

นโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา (F2) องคป์ระกอบการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์น

ทางปัญญา (F4) และองค์ประกอบภาวะผู ้น าของผู ้บริหาร (F5) ล้วนมีอิทธิพลทางตรงต่อ

องค์ประกอบการจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา (F3) นอกจากน้ีองค์ประกอบการมี

วิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา(F1) ยงัมีอิทธิพลทางออ้มต่อองคป์ระกอบการจดัการความรู้

เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา (F3) ผา่นองคป์ระกอบการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา (F4) และองค์ประกอบการจดัองคก์ารและนโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา (F2) และ

องค์ประกอบการจดัองค์การและนโยบาย (F2) ยงัมีอิทธิพลทางออ้มต่อองค์ประกอบการจดัการ

ความรู้เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา (F3) ผ่านองค์ประกอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้าน

ทรัพยสิ์นทางปัญญา (F4) และองคป์ระกอบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร (F5) 
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ตอนที ่3 การยนืยันองค์ประกอบและรูปแบบของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาล
ศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ 

การวิ เคราะห์ค่าความถ่ีและค่าร้อยละของผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้เ ช่ียวชาญท่ีมีต่อ

องคป์ระกอบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัไดน้ าร่างองคป์ระกอบและรูปแบบของการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะ

พยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์องค์ประกอบและการวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุในตอนท่ี 1 และ ตอนท่ี 2  มายนืยนัเพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือ โดยการน าเสนอ

องค์ประกอบและรูปแบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ดว้ยวิธีการยืนยนัโดยการอา้งอิงผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 7 คน 

ผูว้ิจ ัยก าหนดกรอบการยืนยนัองค์ประกอบและรูปแบบ 4 ด้านคือ ความเหมาะสม (propriety 

standards) ความเป็นไปได้ (feasibility standards) ความเป็นประโยชน์ (utility standards) และ

ความถูกตอ้งครอบคลุม (accuracy standards) พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะ และการวิพากษเ์พื่อปรับปรุง

ให้ได้องค์ประกอบและรูปแบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีเหมาะสม ซ่ึงผูว้ิจยัใช้เกณฑ์การคดัเลือกผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี

ความรู้และประสบการณ์จากภาครัฐ ภาคเอกชน ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 22 
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ตารางท่ี  22 จ านวน ค่าร้อยละของความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญต่อ 
  องค์ประกอบและรูปแบบการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะ
  พยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
 

 
องคป์ระกอบการ
จดัการทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 

ผลการยนืยนังานวจิยัความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความเป็น

ประโยชน ์
ความถูกตอ้ง
ครอบคลุม 

เหมาะสม ไม่
เหมาะ 
สม 

เป็นไปได ้ เป็น 
ไปไมไ่ด ้

เป็นประ 
โยชน ์

ไม่เป็น
ประ 
โยชน ์

ถูกตอ้ง
ครอบคลุม 

ไม่ถูกตอ้ง
ครอบคลุม 

f % f % f % f % f % f % f % f % 
1. การมี
วสิยัทศัน์
เก่ียวกบั
ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

7 100   5 71.43 2 28.57 7 100   7 100   

2. การจดั
องคก์ารและ
นโยบาย
เก่ียวกบั
ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

7 100   6 85.71 1 14.29 7 100   6 85.71 1 14.2
9 

3. การจดัการ
ความรู้เก่ียวกบั
ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

7 100   7 100   7 100   6 85.71 1 14.2
9 

4. การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์
ดา้นทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 

7 100   7 100   7 100   7 100   

5. ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหาร 

7 100   7 100   7 100   7 100   
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ตารางท่ี  22 จ านวน ค่าร้อยละของความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญต่อ 
  องค์ประกอบและรูปแบบการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะ
  พยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (ต่อ) 
 

 
องคป์ระกอบการ
จดัการทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 

ผลการยนืยนังานวจิยัความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความเป็น

ประโยชน ์
ความถูกตอ้ง
ครอบคลุม 

เหมาะสม ไม่
เหมาะ 
สม 

เป็นไปได ้ เป็น 
ไปไมไ่ด ้

เป็นประ 
โยชน ์

ไม่เป็น
ประ 
โยชน ์

ถูกตอ้ง
ครอบคลุม 

ไม่ถูกตอ้ง
ครอบคลุม 

f % f % f % f % f % f % f % f % 
รูปแบบ
ความสมัพนัธ์ของ
องคป์ระกอบทั้ง 5 
องคป์ระกอบ 

7 100   7 100   7 100   7 100   

 
จากตารางท่ี 22 พบว่า ความคิดเห็นผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อองค์ประกอบ

และรูปแบบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน
โดยผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญยืนยนังานวิจยัคร้ังน้ี ในประเด็นดงัน้ี ไดแ้ก่ ความเหมาะสม ความ
เป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ และความถูกตอ้งครอบคลุม เม่ือแยกพิจารณาในแต่ละองคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่ 1) องคป์ระกอบดา้นการมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา ในประเด็นความเหมาะสม 
ความเป็นประโยชน์ และความถูกตอ้งครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนในประเด็นความเป็นไป
ไดคิ้ดเป็นร้อยละ 71.43 และไม่มีความเป็นไปไดร้้อยละ 28.57 2)องคป์ระกอบดา้นการจดัองค์การ
และนโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา ในประเด็นความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์คิดเป็น
ร้อยละ 100 ส่วนในประเด็นความเป็นไปได้ และความถูกตอ้งครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 85.71 มี
ความเป็นไปไม่ไดแ้ละไม่ถูกตอ้งครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 14.29  3)องค์ประกอบดา้นการจดัการ
ความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา ในประเด็นความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์
คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนในประเด็นความถูกต้องครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 85.71 ไม่ถูกต้อง
ครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 14.29  4) องคป์ระกอบดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา ในประเด็นความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ และความถูกตอ้งครอบคลุม
คิดเป็นร้อยละ 100  5) องคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ในประเด็นความเหมาะสม ความ
เป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ และความถูกตอ้งครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 100  ขณะท่ีผูท้รงคุณวฒิุ
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และผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบทั้ง 5 องคป์ระกอบใน
ประเด็นความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ และความถูกตอ้งครอบคลุมคิดเป็น
ร้อยละ 100  อย่างไรก็ตามผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญไดแ้สดงความคิดเห็นในภาพรวมพร้อมทั้ง
ขอ้เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงใหไ้ดอ้งคป์ระกอบท่ีเหมาะสมต่อไป 

 
การสังเคราะห์ข้อสรุปความคิดเห็น และข้อวิพากษ์ เกี่ยวกับองค์ประกอบและ

รูปแบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน  

ผูท้รงคุณวุฒิและผู เ้ ชี่ยวชาญได้ย ืนยนังานวิจยัค ร้ัง น้ี  ในประเด็นด ัง น้ี  ได ้แก่ 
ความเหมาะสม ความเป็นได้ ความเป็นประโยชน์ และความถูกต ้องครอบคลุม  รวมทั้ง
ข ้อสรุปความคิดเห็น และข้อวิพากษืเกี่ยวกับองค์ประกอบและรูปแบบ เพื่อปรับปรุงให้ได้
องค์ประกอบที่เหมาะสม โดยมีความคิดเห็นขององค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบเพิ่มเติม 
ดังน้ี 

องค์ประกอบที่ 1 การมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  ผูท้รงคุณวุฒิและ
ผูเ้ชี่ยวชาญมีความคิดเห็นโดยสรุป ด ังน้ี การมีวิสัยทศัน์เกี่ยวก ับทรัพย ์สินทางปัญญาเป็น
องค์ประกอบที่มีความส าค ัญมากที่สุดที่จะพฒันาไปสู่การจดัการทรัพย์สินทางปัญญาของ
คณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบ ันอุดมศึกษาเอกชน  การมีวิสัยทศัน์ร่วมกันของคนทั้ งคณะ
พยาบาลศาสตร์ โดยที่คณะพยาบาลศาสตร์ จะต้องเป็นองค์การที่สมาชิกทุกคนได้รับการ
พฒันาวิสัยทศัน์ของอาจารย์ให้สอดคล้องกับวิสัยทศัน์รวมของคณะพยาบาลศาสตร์ ซ่ึงจะ
สนับสนุนให้เกิดการรวมพล ังของอาจารย ์ที ่มีความคาดหวงัต่อความเปลี่ยนแปลงและ
ความก้าวหน้าในเร่ืองเก่ียวกับการส่งเสริมการจดัการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาล
ศาสตร์ ส่วนในประเด็นความเป็นไปได้ในการมีวิสัยท ัศน์เกี่ยวกับทรัพย ์สินทางปัญญา มี
ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ 2 ท่านมีความคิดเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ในการมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบั
ทรัพย ์สินทางปัญญาได ้ เ นื่องจากการก าหนดวิส ัยทศัน์ของคณะพยาบาลศาสตร์ต ้อง
สอดคล้องกับวิสัยท ัศน์ของมหาวิทยาลัยด้วย ดังนั้นในการก าหนดวิสัยทศัน์ในเร่ืองต่างๆ
ต้องมีค  านึงถึงวิสัยทศัน์ที่สอดคล้องกับวิสัยทศัน์หลักของมหาวิทยาลัยด้วยเสมอ  ดังนั้นใน
ส่วนประเด็นของความเป็นไปได้ในการก าหนดวิสัยทัศน์ท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
ของคณะพยาบาลศาสตร์ซ่ึงส่วนใหญ่คณะพยาบาลศาสตร์ก็ต้องค านึงถึงวิสัยทศัน์หลักของ
มหาวิทยาลัยด้วยเสมอ  
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องค์ประกอบที่ 2  การจัดองค์การและนโยบายเกี ่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  
ผู ท้รงคุณวุฒิและผู เ้ ชี่ย วชาญมีความคิด เห็นโดยส รุป ด ัง น้ีนโยบายที ่มีความช ัด เจนมี
ค ว ามส า ค ญัม าก ใน ก า ร จ ัด ก า รทร ัพ ย ์สินท า งปัญญ าขอ งคณะพย าบ าล ศ าสต ร์ใ น
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในทางการปฏิบ ัติการด าเนินการจดัการทรัพย์สินทางปัญญาของ
คณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะส าเร็จลุล่วงได้ย่อมมีจุดเร่ิมต้นจากการ
จดัองค์การและนโยบายที่เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย แต่เน่ืองจากการจดั
องค์การและนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นองค์ประกอบที่มีความส าค ัญอนัดับแรก อาจเกิด
จากความ เข ้า ใจว ่าก ารจ ดัองค ์ก ารและนโยบาย ที ่เ กี ่ย วก ับทรัพย ์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัยเป็นองค์ประกอบที่อย่างไรเสียย่อมต้องเกิดข้ึนเพื่อให้มีการขบัเคล่ือนให้มีการ
ส่งเสริมการจดัการทรัพย์สินทางปัญญา ในประเด็นความเป็นไปได้ในการจดัองค์การและ
นโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เน่ืองจากมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีความแตกต่างใน
เร่ืองการก าหนดเป้าหมายและนโยบายซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย การก าหนด
นโยบายในด้านทรัพย ์สินทางปัญญาจึง ไม่สามารถก าหนดให้เป็นเอกภาพเหมือนกันทุก
มหาวิทยาลัยได้ อย่างไรก้อตามการก าหนดนโยบายดังกล่าวอาจมีหน่วยงานเป็นเจ้าภาพเพื่อ
ก าหนดผลลัพธ์ท่ีต้องการให้เกิดข้ึนเพื่อพฒันาการส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาใน
มหาวิทยาลัยให้เกิดข้ึนอย่างเหมาะสมและย ัง่ยืน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สภาการ
พยาบาล พ.ศ. 2555-2559 ได้มีการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ที่ 4 ในการบริหารจดัการเพื่อ
ความเป็นเลิศขององค์กร ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 พฒันาระบบการบริหารจดัการเพื่อความ
เป็นเลิศขององค์กร 

องค์ประกอบที่ 3 การจัดการความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ผูท้รงคุณวุฒิ
และผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นโดยสรุป ดังน้ีการจดัการความรู้เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นองค์ประกอบที่ส าค ัญองค์ประกอบหน่ึงในการจ ัดการทรัพย ์สินทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน เพราะการจดัการความรู้ คือการรวบรวมองค์
ความรู้ที่มีอยู่กระจดักระจายอยู่ในตวับุคคลหรือเอกสาร รวมทั้งงานวิจยัต่างๆ มาพฒันาให้
เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้ รวมทั้ ง
ปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลให้คณะพยาบาลศาสตร์มีความรู้ เกี่ยวก ับ
ทรัพย ์สินทางปัญญามากข้ึนจนสามารถพฒันางานวิจยัหรือนวตักรรมทางสุขภาพซ่ึงเป็น
ทรัพย์สินทางปัญญญาของคณะพยาบาลศาสตร์  ซ่ึงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สภาการ
พยาบาล พ.ศ. 2555-2559 ได้มีการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ในยุทธศาสตร์ท่ี 3.2 ในเร่ืองการพฒันากลไกส่งเสริมการจัดการ
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ความรู้ทางการพยาบาล ซ่ึงการจดัการความรู้ทางการพยาบาลส่วนใหญ่เป็นในเร่ืองของการ
จดัการความรู้ในการท าวิจยัทางการพยาบาล รวมทั้งการปฏิบตัิทางการพยาบาล ดังนั้นใน
ประเด็นความถูกต้องและครอบคลุมยงัมีผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ 1 ท่านมีความคิดเห็น
ว่ายงัมีส่วนน้อยที่ส่งเสริมการจัดการความรู้ในเร่ืองของการส่งเสริมการจัดการทรัพย ์สิน
ทางปัญญา แต่ก้อเห็นควรว่าควรมีการส่งเสริมการจัดการความรู้ในเร่ืองของการส่งเสริม
การจดัการทรัพย์สินทางปัญญาให้มากขั้นเพื่อการพฒันาในวิชาชีพอย่างย ัง่ยืน  

องค์ประกอบที ่ 4 การพ ัฒนาทรัพย ากรมนุษย์ด้ านทรัพย์สินทา งปัญญา 
ผูท้รงคุณวุฒิและผู เ้ ชี่ยวชาญมีความคิดเห็นโดยสรุป ด ัง น้ีองค์ประกอบด้านการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์ด ้านทรัพย ์สินทางปัญญามีความ เหมาะสม ความ เ ป็นได ้ ความ เ ป็น
ประโยชน์ และความถูกต ้องครอบคลุม  ต่อในการจดัการทรัพย ์สินทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพราะการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นหัวใจ
ส าคญัของการพฒันาองค์กรทางวิชาชีพ  

องค์ประกอบที่ 5 ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นโดยสรุป ด ัง น้ีองค์ประกอบด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารมีความเหมาะสม ความ
เป็นได้ ความเป็นประโยชน์ และความถูกต้องครอบคลุม  ต่อในการจดัการทรัพย ์สินทาง
ปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบ ันอุดมศึกษาเอกชน  เพราะการที่จะเป็นผู ้น า ที่
ประสบความส าเร็จได้ผูน้ั้ นจะต้องบริหาร 3 ปัจจยัได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ได้แก่ การบริหารตนเอง การบริหารคน การบริหารงาน โดยเฉพาะในเร่ืองการบริหารตน 
เป็นส่ิงส าคญัที่ผูบ้ริหารต้องมีและสร้างภาวะผูน้ าพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เป็นผูน้ า
ที่พึงประสงค์ เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมขององค์กรด า เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสร้าง
ความเจริญให้กับองค์กรและประเทศชาติต่อไป 

รูปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบ  ผูท้รงคุณวุฒิและ
ผูเ้ชี่ยวชาญมีความคิดเห็นโดยสรุป ด ังน้ีรูปแบบการจดัการทรัพย ์สินทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษา เอกชนสอดคล ้องก ับข ้อม ูล เชิงประจกัษ ์และมี
ความสัมพนัธ์ทั้ ง 5 องค์ประกอบมีความเหมาะสม ความเป็นได้ ความเป็นประโยชน์ และ
ความถูกต้องครอบคลุม ต่อในการจดัการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

สรุปได้ว ่าผูท้รงคุณวุฒิและผู เ้ ชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปในท านอง
เดียวกันว่าในการจดัการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ  คือ การมีวิสัยทศัน์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา การ
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จดัองค์การและนโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  การจดัการความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทางปัญญา การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา  และภาวะผูน้ าของผูบ้ริ หาร 
มีความเหมาะสม ความเป็นได ้ ความเป็นประโยชน์ และความถูกต ้องครอบคลุม  และ
รูปแบบการจดัการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจกัษ์และมีความสัมพนัธ์ทั้ง 5 องค์ประกอบโดยองค์ประกอบทุก
ตวัมีความเหมาะสม ความเป็นได้ ความเป็นประโยชน์ และความถูกต้องครอบคลุม  โดยมี
ความห็น ข้อเสนอแนะ และการวิพากษ์ในแต่ละประเด็นแตกต่างกันไป ซ่ึงล้วนมีประโยชน์
และเพิ ่มความแข็งแกร่งในการน าผลการวิจ ยัไปใช้เพื ่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหาร
การศึกษาต่อไป 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 

การวิจยัเร่ือง “รูปแบบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน” ใช้ระเบียบวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed methods) ซ่ึงใช้ทั้งระเบียบวิจยั
เชิงปริมาณ(Quantitative Research) และระเบียบวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การวิจยัมี
วตัถุประสงค์เพื่อ 1) ทราบองค์ประกอบของการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาล
ศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 2) ทราบรูปแบบการจดัการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน และ 3) เพื่อทราบผลการยืนยนัองค์ประกอบและ
รูปแบบของการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
ผูว้ิจยัการศึกษาองคป์ระกอบของการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัอุดมศึกษา  
โดยศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง กบัองค์ประกอบของการส่งเสริมการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน จากเอกสาร ต ารา ขอ้มูล 
สถิติ ผลงานวิจยั บทความวิชาการ วารสาร และเว็บไซด์ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ร่วมกบัการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีมาจากองคก์ารต่างๆและคณะพยาบาลศาสตร์
ในสถาบนัอุดมศึกษา โดยใช้วิธีการคดัเลือกแบบเจาะจง มีเกณฑ์การพิจารณาจากคุณวุฒิ และ
ประสบการณ์ด้านส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษา จ านวน 7 คน มาวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพื่อไปสร้างขอ้ค าถามของ
แบบสอบถามความคิดเห็น  เพื่อวดัระดบัความคิดเห็นแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) ของผูเ้ก่ียวขอ้ง
ในระดบันโยบายและระดบัปฏิบติัการในด้านการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาล
ศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ผูใ้ห้ขอ้มูลคือบุคคลากรในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนไดแ้ก่ 1) 
อธิการบดี  2) ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในมหาวทิยาลยั 3) 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 4) ผูช่้วยคณบดีฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาใน
คณะพยาบาลศาสตร์ และ 5) บุคลากร/ คณาจารยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาใน
มหาวทิยาลยั ซ่ึงเป็นผูใ้หข้อ้มูลตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวร้วมทั้งส้ินสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนละ 19 คน 
ดงันั้น จึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน 361 คน  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล
ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์หาองค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
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Analysis: EFA) และการวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององคป์ระกอบ (Path Analysis) ดว้ย
โปรแกรมส าเร็จรูป และใชก้ารวจิยัเชิงคุณภาพ ดว้ยวธีิการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างจากผูผู้ท้รงคุณวุฒิ
และผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 7 ท่าน เพื่อทราบผลการยืนยนัองค์ประกอบและรูปแบบของการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี(frequency) ร้อยละ (percentage) และการวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis) 

 
สรุปผลการวจัิย 

การวจิยัเร่ือง รูปแบบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ไดข้อ้คน้พบดงัน้ี  

1. องค์ประกอบของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประกอบดว้ย 5 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ องค์ประกอบท่ี 1 “การมีวิสัยทศัน์
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา” องคป์ระกอบท่ี 2 “การจดัองคก์ารและนโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา” องคป์ระกอบท่ี 3 “การจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา” องคป์ระกอบท่ี 4 “การ
พฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทางปัญญา” และองคป์ระกอบท่ี 5 “ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร”  

2. รูปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ
คณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ เป็นตวัแปรตน้ 4 
องคป์ระกอบคือ การมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา การจดัองคก์ารและนโยบายเก่ียวกบั
ทรัพย์สินทางปัญญา  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ด้านทรัพยสิ์นทางปัญญา  และภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหาร ส่วนตวัแปรตามคือ การจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา และความสัมพนัธ์เชิง
สา เหตุขององค์ประกอบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสต ร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละมีความสัมพนัธ์ทั้ง 5 องค์ประกอบ
โดยองค์ประกอบทุกตวัมีความสัมพนัธ์ต่อกนั โดยองค์ประกอบการมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์น
ทางปัญญา  องค์ประกอบการจดัองคก์ารและนโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา  องค์ประกอบ
การพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทางปัญญา  และองคป์ระกอบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร  ลว้น
มีอิทธิพลทางตรงต่อองค์ประกอบการจัดการความรู้เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากน้ี
องคป์ระกอบการมีวสิัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา  ยงัมีอิทธิพลทางออ้มต่อองคป์ระกอบการ
จดัการความรู้เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา  ผ่านองค์ประกอบการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ด้าน
ทรัพยสิ์นทางปัญญา  และองค์ประกอบการจดัองค์การและนโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา  
และองค์ประกอบการจดัองค์การและนโยบาย  ยงัมีอิทธิพลทางออ้มต่อองค์ประกอบการจดัการ
ความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา  ผา่นองคป์ระกอบการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทาง
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ปัญญา  และองค์ประกอบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร รวมทั้ งยงัพบว่ารูปแบบความสัมพนัธ์ของ
องคป์ระกอบมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นระดบัดี 

3. ผลการยืนยันองค์ประกอบและรูปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของการ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจากผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เช่ียวชาญ พบว่าผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้เ ช่ียวชาญส่วนใหญ่ยืนยนัไปในทิศทางเดียวกันว่า
องคป์ระกอบการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาทั้ง 5 องคป์ระกอบ   ไดแ้ก่ องคป์ระกอบท่ี 
1 “การมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา” องค์ประกอบท่ี 2 “การจดัองค์การและนโยบาย
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา” องค์ประกอบท่ี 3 “การจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา”  
องค์ประกอบท่ี 4 “การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ด้านทรัพยสิ์นทางปัญญา” และองค์ประกอบท่ี 5 
“ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร” มีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ และความถูกตอ้ง
คลอบคลุม แต่ก็มีความเห็นส่วนน้อยท่ีไม่ได้เห็นด้วยกับบางองค์ประกอบ โดยมีความเห็น 
ขอ้เสนอแนะ และการวิพากษ์ในแต่ละประเด็นแตกต่างกนัไป ซ่ึงล้วนมีคุณประโยชน์ในการน า
ผลการวจิยัไปใชต่้อไป ส่วนรูปแบบความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา
ของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พบวา่ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่รูปแบบความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบท่ีผูว้ิจยัน าเสนอมีความ
เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ และความถูกตอ้งคลอบคลุม  

 
การอภิปรายผลการวจัิย 

ข้อค้นพบจากงานวิจยั สามารถน ามาอภิปรายผลโดยแยกออกเป็น 3 ประเด็น คือ           
1) องคป์ระกอบของการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน 2) รูปแบบความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบของการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   3)  ผลการยืนย ันองค์ประกอบและ รูปแบบ
ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบของการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนจากผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญ มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. องค์ประกอบของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประกอบดว้ย 5 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ องค์ประกอบท่ี 1 “การมีวิสัยทศัน์
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา” องคป์ระกอบท่ี 2 “การจดัองคก์ารและนโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา” องคป์ระกอบท่ี 3 “การจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา”  องคป์ระกอบท่ี 4 “การ
พฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทางปัญญา” และองค์ประกอบท่ี 5 “ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร” 
ซ่ึงองค์ประกอบทั้งหมดมีความสอดคลอ้งกบัสมมติฐานของการวิจยัท่ีก าหนดไวว้่า องค์ประกอบ
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ของการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเป็นพหุ
องคป์ระกอบ ท่ีพบเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่การมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาส่งผลต่อการ
จดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา เพราะว่าการมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญามี
ความส าคญัเน่ืองจากการมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นองค์ประกอบเชิงอุดมคติท่ีมี
อิทธิพลต่อการเร่ิมตน้การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนและส่งผลต่อการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาทุกดา้นทั้งทางตรงและทางออ้มให้
เกิดเป็นผลลัพธ์เชิงบวกหรือเชิงลบได้ จึงมีตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับหลักความส าคัญของการมี
วิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นจ านวนมากท่ีน ามาพฒันาเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนั้ นจากผลการวิเคราะห์สถิติจึงพบว่าการมีวิสัยทศัน์เก่ียวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นองค์ประกอบท่ีมีค าอธิบายตัวแปรมากท่ีสุดถึง 20 ตัวแปร และเป็น
องคป์ระกอบท่ีมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุด จึงถือไดว้า่การมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาเป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดท่ีควรเกิดข้ึนเป็นอนัดบัแรกก่อนท่ีจะพฒันาไปสู่
การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเพื่อร่วมกนั
สร้างการจัดการความรู้เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาให้มีมากข้ึน ทั้ งน้ีในทางการปฏิบัติการ
ด าเนินการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนจะ
ส าเร็จลุล่วงไดย้่อมมีจุดเร่ิมตน้จากการจดัองคก์ารและนโยบายท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
มหาวิทยาลยั แต่จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติกลบัพบว่าการจดัองค์การและนโยบายท่ีเก่ียวกับ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวิทยาลยัเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัอนัดบัรองอาจเกิดจากความ
เข้าใจว่าการจัดองค์การและนโยบายท่ีเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเป็น
องค์ประกอบท่ีอย่างไรเสียย่อมต้องเกิดข้ึนเพื่อให้มีการขบัเคล่ือนให้มีการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา ซ่ึงผลการวิจยัพบว่าองค์ประกอบดา้นการมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสอดคลอ้งกบัการศึกษาของชนิตา รักษพ์ลเมือง และคณะ ได้
ท าการศึกษาวจิยัเร่ือง การส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัการศึกษาของสิงคโปร์ ผลการวจิยั
พบว่าประเทศสิงคโปร์มีการประกาศวิสัยทัศน์  “Thinking School, Learning Nation” โดยให้
ความส าคญักบัการเรียนรู้บนฐานความคิดสร้างสรรคแ์ละการสร้างนวตักรรม โดยเนน้ความร่วมมือ
ร่วมใจในการส่งเสริมให้การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความทา้ทายและเป็นการแสวงหา
แนวทางการพฒันาจนน าไปสู่การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต ส่วนองคป์ระกอบดา้นจดัองคก์าร
และนโยบายท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและการจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาจาก
ผลการวิจยัยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาสอดคลอ้งกบัการศึกษาของชนิตา รักษพ์ลเมือง และคณะ ได้
ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบนัการศึกษาสหราชอาณาจักร 
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(องักฤษ)  ผลการวิจยัพบวา่การส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาของประเทศองักฤษมีการปฏิรูประบบ
สิทธิบตัรช่วงปี พ.ศ. 2394 เพื่อแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ โดยจดัตั้งส านกังานทรัพยสิ์น
ทาง ปัญญาแห่งสหราชอาณาจักร  (The UK Intellectual Property Office- UKIPO)  เพื่ อป รับ
ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานด้านทรัพยสิ์นทางปัญญา  มีแนวทางในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาในสถาบนัอุดมศึกษาโดย 1) การสร้างความตระหนกัและความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 
2)การพฒันานโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา 3) การบริหารจดัการทรัพยสิ์น
ทางปัญญาในสถาบนัการศึกษาโดยมีการจดัตั้ งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบทรัพย์สินทางปัญญาใน
มหาวิทยาลยั 4) การส่งเสริมการสร้างสรรค์นวตักรรม รวมทั้งสอดคล้องกบัการศึกษาของวิศณุ 
ทรัพย์สมพล และคณะ ได้ท าการวิจยัเร่ืองรูปแบบการบริหารจดัการและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวิทยาลยั ไดศึ้กษานโยบายและวิธีการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวข้องกับการจดัการทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลยัในประเทศ ผลการวิจยัพบวา่การบริหารจดัการและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาของมหาวิทยาลยั จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีนโยบายในการบริหารจดัการท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรม 
เพื่อให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทราบและเขา้ใจถึงบทบาทและหนา้ท่ีของตนเอง ซ่ึงจะช่วยให้การบริหาร
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวิทยาลยัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผูป้ระดิษฐ์ มหาวิทยาลยั หรือสังคม สอดคล้องกบัแนวคิดของเฟร็ด อาร์ 
เดวิด (Fred R. David ) กล่าวว่า การก าหนดจุดประสงค์ประจ าปีเป็นกิจกรรมท่ีกระจายอ านาจ
(decentralized activity) ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัพนกังานทั้งหมดในองคก์ร การใหมี้ส่วนร่วม
ในการก าหนดจุดประสงค์สามารถน าไปสู่การยอมรับและค ามัน่สัญญา จุดประสงค์ประจ าปีควร
สอดคล้องกบัค่านิยม วฒันธรรมการท างานของพนักงานและผูจ้ดัการ และจะตอ้งมีนโยบายท่ี
สนบัสนุนอยา่งชดัเจน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของชนิตา รักษพ์ลเมือง และคณะ ไดท้  าการวจิยัเร่ือง
การส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัการศึกษาของ   สิงคโปร์ พบวา่ ส านกังานทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาสิงคโปร์ (Intellectual Property Office of Singapore-IPOS) ไดร่้วมมือกบัสถาบนัโปลีเทคนิค
หลายแห่งในประเทศสิงคโปร์ในการพฒันาหลักสูตรทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่อาจารย์และ
นกัวิชาการของสถาบนัโปลีเทคนิค นอกจากน้ียงัมีโครงการถ่ายทอดความรู้ดา้นการบริหารจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาเพื่อเพิ่มศกัยภาพให้แก่ผูบ้ริหารสถาบนัสถาบนัโปลีเทคนิคท่ีเขา้ร่วมโครงการ
นอกจากน้ีเพื่อบรรลุเป้าหมายตามวสิัยทศัน์การส่งเสริมความคิดสร้างสรรคแ์ละการสร้างนวตักรรม 
กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ไดส้นบัสนุนทรัพยากรในการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน
ขั้นพื้นฐานและสภาพแวดล้อมท่ีสามารถตอบสนองต่อวิสัยทศัน์ ดงัน้ี การสนบัสนุนการบริหาร
จดัการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ท าภารกิจหลกั (1) วางแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
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(2)บริหารจดัการดา้นทรัพยากร ทั้งทรัพยากรบุคคล การเงินอสังหาริมทรัพย ์และธุรการ(3)ดูแลและ
จดัการด้านโครงสร้างพื้นฐานและสารสนเทศ(4)สนับสนุนการริเร่ิมงานด้านคุณภาพ การสร้าง
นวตักรรมและวิสาหกิจ เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทศัน์ในการผลกัดนัให้นวตักรรมเป็นกลไกในการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการสร้างเสริมจิตวิญญาณของการเป็นผูป้ระกอบการและ
นักประดิษฐ์นวตักรรมให้แก่ผูเ้รียนประถมศึกษา มธัยมศึกษา และยุววิทยาลยัภายใต้โครงการ 
“BlueSky Showcase และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของคอตเตอร์และเฮสเกตต ์(Kotter & Heskett) ได้
ท าการศึกษาเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารและผลการปฏิบติังานผลการวิจยัพบวา่ วฒันธรรมองคก์าร
ท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานขององค์การในระยะยาวอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และพบว่า
องค์การท่ีมีวฒันธรรมท่ีเน้นปัจจยัดา้นการจดัการ และภาวะผูน้ าในทุกระดบั ผลการปฏิบติังานท่ี
ออกมาจะมีมูลค่าสูงกวา่องคก์ารท่ีไม่มีวฒันธรรมดงักล่าว 

กล่าวโดยสรุปจะเห็นไดว้า่องคป์ระกอบของการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนลว้นประกอบดว้ยแนวคิดขององคป์ระกอบท่ี 1 “การมี
วิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา” องค์ประกอบท่ี 2 “การจดัองค์การและนโยบายเก่ียวกบั
ทรัพย์สินทางปัญญา” องค์ประกอบท่ี 3 “การจัดการความรู้เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา”  
องค์ประกอบท่ี 4 “การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ด้านทรัพยสิ์นทางปัญญา” และองค์ประกอบท่ี 5 
“ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร”  

เม่ือพิจารณารายองคป์ระกอบตามล าดบัความส าคญัจากมากไปนอ้ย พบวา่  
1.1 องค์ประกอบด้านการมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา   พบว่าการมี

วสิัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นองคป์ระกอบท่ีมีค าอธิบายตวัแปรมากท่ีสุดถึง 20 ตวัแปร 
และเป็นองค์ประกอบท่ีมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุด จึงถือได้ว่าการมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบั
ทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดท่ีควรเกิดข้ึนเป็นอนัดบัแรกก่อนท่ีจะ
พฒันาไปสู่การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ซ่ึง
องคป์ระกอบดา้นการมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา   สอดคลอ้งกบัการศึกษาของชนิตา 
รักษ์พลเมือง และคณะ ได้ท าการศึกษาวิจัย เ ร่ือง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาใน
สถาบนัการศึกษาของสิงคโปร์ ผลการวจิยัพบวา่ประเทศสิงคโปร์มีการประกาศวสิัยทศัน์ “Thinking 
School, Learning Nation” โดยให้ความส าคญักบัการเรียนรู้บนฐานความคิดสร้างสรรค์และการ
สร้างนวตักรรม โดยเนน้ความร่วมมือร่วมใจในการส่งเสริมใหก้ารศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการเรียนรู้ท่ี
มีความทา้ทายและเป็นการแสวงหาแนวทางการพฒันาจนน าไปสู่การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต
เก่ียวกบัการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาในประเทศสิงคโปร์ พบว่าส านกังานทรัพยสิ์นทางปัญญา
สิงคโปร์ (Intellectual Property Office of Singapore-IPOS) เป็นหน่วยงานส าคญัดา้นทรัพยสิ์นทาง
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ปัญญาในสิงคโปร์ ส านกังานน้ีมีพนัธกิจหลกัในการจดัโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการสร้างสรรค ์การ
คุม้ครอง และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยการก าหนดวิสัยทศัน์ ดงัน้ี “สนบัสนุน
ให้สิงคโปร์เป็นประเทศแห่งการสร้างสรรค์ ให้คุณค่า พฒันา และใช้ประโยชน์จากความคิดและ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา” โดยโครงสร้างส านกังานทรัพยสิ์นทางปัญญาสิงคโปร์มีหนา้ท่ีหลกัคือ พฒันา
กรอบแนวคิดการบริหารจดัการเพื่อการส่งเสริมและการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา รวมทั้งการ
จัดท าและทบทวนนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสิงคโปร์ 
นอกจากน้ีเพื่อบรรลุเป้าหมายตามวสิัยทศัน์การส่งเสริมความคิดสร้างสรรคแ์ละการสร้างนวตักรรม 
กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ได้สนบัสนุนทรัพยากรในการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน
ขั้นพื้นฐานและสภาพแวดล้อมท่ีสามารถตอบสนองต่อวิสัยทศัน์ ดงัน้ี การสนบัสนุนการบริหาร
จดัการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ท าภารกิจหลกั (1) วางแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
(2)บริหารจดัการดา้นทรัพยากร ทั้งทรัพยากรบุคคล การเงินอสังหาริมทรัพย ์และธุรการ(3)ดูแลและ
จดัการด้านโครงสร้างพื้นฐานและสารสนเทศ(4)สนับสนุนการริเร่ิมงานด้านคุณภาพ การสร้าง
นวตักรรมและวิสาหกิจ เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทศัน์ในการผลกัดนัให้นวตักรรมเป็นกลไกในการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ  

1.2 องค์ประกอบด้านการจัดองค์การและนโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  
เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญเป็นอนัดับท่ี 2 ถึงแม้ว่านโยบายจะมีความส าคัญและถือเป็น
จุดเร่ิมตน้ของการด าเนินการในเร่ืองต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดป้ฏิบติัตามวตัถุประสงค์
ท่ีวางไวอ้ยา่งครบถว้นและเหมาะสม แต่กลบัถูกจดัอยูใ่นองคป์ระกอบท่ี 2 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะความ
เขา้ใจโดยทัว่ไป ในทางการปฏิบติัการด าเนินการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาล
ศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนจะส าเร็จลุล่วงได้ย่อมมีจุดเร่ิมต้นจากการจัดองค์การและ
นโยบายท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวทิยาลยั แต่จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติกลบัพบวา่
การจดัองค์การและนโยบายท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวิทยาลยัเป็นองค์ประกอบท่ีมี
ความส าคญัอนัดบัรอง อาจเกิดจากความเขา้ใจว่าการจดัองค์การและนโยบายท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์น
ทางปัญญาของมหาวิทยาลยัเป็นองคป์ระกอบท่ีอยา่งไรเสียย่อมตอ้งเกิดข้ึนเพื่อให้มีการขบัเคล่ือน
ให้มีการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา ซ่ึงผลของการวิจยัสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของ
นิโคล (Nicole)ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง Intellectual Property Management: Internal Organization 
and External Exploitation ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัหลกัท่ีมีอิทธิพลภายนอกต่อการบริหารจดัการการ
ใช้ประโยชน์สิทธิบัตร คือ ประการแรกเก่ียวกับแรงจูงใจว่าท าไม บริษัท ท่ีต้องการท่ีจะใช้
ประโยชน์จากภายนอกสิทธิบัตรประเภทของมูลค่า บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะสร้างผ่านการแสวงหา
ผลประโยชน์จากภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อวิธีท่ีจะมีการจดัการ ประการท่ีสองการจดัโครงสร้าง
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องค์กรของบริษัทเป็นส าคัญ ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่าโครงสร้างด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบ
ส่วนกลางหรือกระจายอ านาจไม่ไดมี้ผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารจดัการของสิทธิบตัรภายนอก
การแสวงหาผลประโยชน์ แต่มนัดูเหมือนวา่ความเป็นจริงถา้ขอบเขตและส่ิงท่ีบริษทั มีท่ีจดัตั้งข้ึน
ฟังก์ชั่นท่ีอุทิศตนเพื่อประโยชน์สิทธิบตัรภายนอกเป็นส่ิงส าคญั ประการท่ีสามสถานท่ีความคิด
ริเร่ิมของโครงการการแสวงหาผลประโยชน์สิทธิบตัรภายนอกการก าหนดจุดของกระบวนการท่ี 
บริษทั เร่ิมต้นอย่างแข็งขนัในการจดัการการแสวงหาผลประโยชน์ภายนอก ประการท่ีส่ีความ
ตอ้งการของ บริษทั คู่คา้เก่ียวกบัเพิ่มเติมความรู้พร้อมกบัสิทธิบตัรไดแ้สดงให้เห็นวา่เป็นส่ิงส าคญั 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของของชนิตา รักษพ์ลเมือง และคณะ ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง การส่งเสริม
ทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัการศึกษาของสหรัฐอเมริกา พบว่านโยบายการส่งเสริมทรัพยสิ์น
ทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา  การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาใน
สถาบนัการศึกษาระยะแรกมุ่งไปท่ีการใหค้วามคุม้ครอง ลิขสิทธ์ิในผลงานวชิาการและงานวจิยัเป็น
ส าคญั และการใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาคน้ควา้มากกว่าประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ลว้ การเผยแพร่
ผลงานวิจยัยงัจ  ากัดอยู่เฉพาะการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารและการประชุมทางวิชาการต่อมา
คณาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมี ช่ือเสียงท่ีได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกจ านวนมาก เช่น 
มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย  แห่งเบอร์กเล่ย์มหาวิทยาลัยชิคาโก มหาวิทยาลัย  ฮาวาร์ด 
มหาวิทยาลยัวิสคอนซิน สถาบนัเทคโนโลยีแห่งแมสซาจูเซทท์ และมหาวิทยาลยั สแตนฟอร์ด 
เรียกร้องใหมี้การก าหนดนโยบาย เก่ียวกบัการแบ่งผลประโยชน์หรือรายไดท่ี้เกิด จากสิทธิบตัรและ
การอนุญาตให้ใช้สิทธิจากผลงาน หลังการประชุมท่ีมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน  ใน พ.ศ. 2467 ท่ี
ประชุมเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรมีการก าหนดนโยบายหรือแผนการท่ีชัดเจนเก่ียวกับการ ใช้
นวตักรรมท่ีจดทะเบียนสิทธิบตัรไดท่ี้คณาจารย์ สร้างสรรคข้ึ์น โดยให้นโยบาย/แผนการดงักล่าวมี 
วตัถุประสงค์เพื่อให้การคุ้มครองบุคคลท่ีมีผลงาน  จดสิทธิบตัรให้มีการใช้ประโยชน์จากงาน
สิทธิบตัร อย่างเหมาะสม นโยบายว่าดว้ยลิขสิทธ์ิมาตั้งแต่ พ.ศ. 2518 และ แกไ้ขปรับปรุงเร่ือยมา
ภายใตห้ลกัการใชอ้ยา่งเป็นธรรมหรือ “fair use” ในส่วนสิทธิบตัรมีนโยบายใหบุ้คลากรท่ีไดรั้บทุน
วิจัยรายงานการ ค้นพบนวตักรรมท่ีมีศักยภาพท่ีจะจดสิทธิบัตรมา  ตั้ งแต่ พ.ศ. 2469 แต่ไม่มี
มาตรการบงัคบัจน กระทัง่ พ.ศ. 2506 จึงมีการก าหนดใหบุ้คลากรและนกั วจิยัทุกคนท่ีไดรั้บเงินทุน
หรือใช้ส่ิงอ านวยความ สะดวกมอบผลงานให้แก่มหาวิทยาลัยต่อมา พ.ศ. 2522 ได้ตั้ งส านัก
สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ และลิขสิทธ์ิ เพื่อช่วยเหลือบุคลากรท่ีท าวิจยัตาม ระเบียบของแหล่ง
ทุนภายนอกโดยเฉพาะทุนรัฐบาล เม่ือ พ.ศ. 2534 มีภารกิจหลกั ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่
เอกชนโดย การอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นหลกั มหาวิทยาลยั  แคลิฟอร์เนียให้ความส าคญักบัภารกิจ
ดังกล่าว โดยเน้นการสร้างภาคีวิชาการ ( intellectual partnership) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาค 
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อุตสาหกรรมซ่ึงไดด้ าเนินการทั้งในดา้นการวจิยั การเรียนการสอน และการบริการสังคมโดยเฉพาะ 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และแพทยศาสตร์ สอดคล้องกับการศึกษาวิจยัของของชนิตา รักษ์
พลเมือง และคณะ ได้ท าการวิจยัเร่ืองการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัการศึกษาของ
ญ่ีปุ่น ผลการวิจยัพบวา่ ประเทศญ่ีปุ่นมีนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาได้
ประกาศให้ “การเป็นประเทศท่ีสร้างบนฐานทรัพยสิ์นทางปัญญา” (Nation Built on Intellectual 
Property or Intellectual Property-based Nation)หรือเรียกสั้นๆวา่ IP Nation เป็นวาระแห่งชาติ โดย
มีเป้าหมายท่ีจะเสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัดา้นอุตสาหกรรมของประเทศ ควบคู่ไปกบัการ
สร้างวงจรการสร้างสรรค์ทางปัญญา ( Intellectual creation cycle)โดยมีนโยบายและแผนการ
ส่งเสริมการสร้างสรรค์ทรัพยสิ์นทางปัญญาในการพฒันาบุคลากรดา้นการศึกษาและการวิจยัเพื่อ
สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน เช่นให้มหาวิทยาลยัและบณัฑิตวิทยาลยัมีบทบาทในการสร้าง
นกัวจิยัชั้นน าท่ีมีความช านาญท่ีหลากหลาย รวมทั้งมีนโยบายและแผนการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์
เก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและการสร้างความตระหนักให้แก่สาธารณะ สอดคล้องกับ
การศึกษาของวิศณุ ทรัพยส์มพลและคณะ ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองการบริหารจดัการและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวิทยาลยั ผลการวิจยัพบวา่การบริหารจดัการทรัพยสิ์น
ทางปัญญาในมหาวิทยาลัยจ าเป็นตอ้งมีนโยบายในการบริหารท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทราบและเขา้ใจถึงบทบาทและหนา้ท่ีของตนเอง จึงจะช่วยใหก้ารบริหารจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาในมหาวทิยาลยัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย 
ไม่วา่จะเป็นผูป้ระดิษฐ ์มหาวทิยาลยั และสังคม สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุภาวดี ลาภเจริญ ไดท้  า
การวิจยัเร่ืองภาพอนาคตเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจยัระหว่างสถาบนัอุดมศึกษาใน 10 ปี
ขา้งหนา้ (พ.ศ. 2552-2561) ผลการวจิยัพบวา่ความร่วมมือดา้นโครงสร้างและเครือข่ายความร่วมมือ
การวิจยัสถาบนัอุดมศึกษาแต่และแห่งตอ้งก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค์ แผนงานและแนวทาง
ปฏิบติัของตนเองให้สอดคลอ้งกบัหลกัการร่วมมือระหว่างสถาบนัเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้
โดยผ่านการท างานร่วมกัน ซ่ึงเป็นการท างานแบบแนวราบไม่มีการสั่งการจากฝ่ายใดรวมทั้ ง
สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งยอมรับการตรวจสอบจากสังคม  

1.3 องค์ประกอบด้านการจัดการความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เป็น
องค์ประกอบท่ีมีความส าคัญเป็นอันดับท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าเม่ือมีการจัดการความรู้เก่ียวกับ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาแลว้ ยอ่มท าให้เกิดการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในระยะยาวอย่างย ัง่ยืนซ่ึงสอดคลอ้งกบั สอดคลอ้งกบัการศึกษางานวิจยั
ของมาคสั (Marcus)ได้ท าการศึกษาเร่ืองนวตักรรมและทรัพยสิ์นทางปัญญา :กลยุทธ์การบริหาร
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาและเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยี ผลการศึกษาพบวา่การจดัการเชิงกลยุทธ์
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ดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาตอ้งมีการพฒันาและบูรณาการกบัเทคโนโลยีและการการบริหารจดัการ
องคก์รในการท่ีจะส่งเสริมใหเ้กิดความส าเร็จในระดบัจุลภาคของ บริษทั และยงัอยูใ่นระดบัมหภาค 
และการพฒันาในทกัษะการจดัการดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา(เช่นการจดัหาการควบคุมการคา้, การ
ออกใบอนุญาตการประเมินมูลค่าการก าหนดราคา) และสัญญาดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา จะน าไปสู่
การมีแนวโน้มมากท่ีสุดท่ีจะมีประสิทธิภาพท่ีเพิ่มข้ึนของระหว่างองค์กร สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของโกลด์ (Gold) ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง “Knowledge Management: An Organization Capabilities 
Perspective” ผลการวิจยัพบว่า 1) การบริหารสมยัใหม่ คือความตระหนกัในคุณค่าของสินทรัพย์
แห่งความรู้ (Knowledge assets) 2) การกระจายของผลิตภัณฑ์ในองค์กรเป็นส่ิงจ าเป็น 3) การ
แข่งขนัจะเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับองคก์ร 4) เป็นเร่ืองยากท่ีจะพฒันาองคก์รภายใตร้ะบบการจดัการ
ความรู้ เน่ืองจากองค์กรยงัมีประวติัศาสตร์และกระบวนการท างานภายใต้ความส าเร็จของ
วฒันธรรมแบบดั้งเดิมอยู ่5) การลงทุนดา้นเทคโนโลยีและการปรับเปล่ียนวฒันธรรมไปในทิศทาง
เดียวกนัเป็นเง่ือนไขแรกท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจดัการความรู้ในองค์กร  สอดคลอ้งกบัการ
วิจยัของแมคคาร์ธี (McCarthy) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง “Measuring the validity of task-Technology fit 
for knowledge management system” พบว่า 1) มีปัจจยั 3 ประการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้การจดัการ
ความรู้ คือ วฒันธรรมองค์กร ความสามารถของพนักงาน คุณลกัษณะของผูใ้ช้ระบบการจดัการ
ความรู้ 2) ภาระงานขององคก์ร ความสามารถของพนกังาน คุณลกัษณะของผูใ้ชร้ะบบการจดัการ
ความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 2) ภาระงานขององคก์รและความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้
ระบบโดยมีความสัมพนัธ์ปริมาณท่ีสูง 3) วฒันธรรมองค์กรเป็นปัจจยัท่ีส าคัญท่ีสุดในการใช้
ประโยชน์จากการบริหารจัดการความรู้ สอดคล้องกับการศึกษาวิจยัของบาร์เรตโต (Barreto, 
Charmaine) ได้ศึกษาเก่ียวกับส่ิงจูงใจและผลกระทบต่อรูปแบบการแบ่งปันความรู้ระหว่าง
ผูป้ฏิบติังานโดยผ่านการวางแผนจดัการความรู้ โดยการส ารวจปรากฏการณ์เก่ียวกบัรูปแบบการ
แบ่งปันความรู้ดว้ยเคร่ืองมือการจดัการความรู้ทั้งท่ีเป็นคู่มือ หรือการเป็นชุมชนนกัปฏิบติั (CoP) 
และการมีส่วนร่วมในการแบ่งปันความรู้  ผลการศึกษาพบวา่ มีส่ิงจูงใจท่ีหลากหลายท่ีมีผลต่อผูใ้ห้
ขอ้มูลทั้งการมีส่วนร่วมในองค์การ และพบว่าเป้าหมายของแต่ละบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อรูปแบบใน
การแบ่งปันความรู้ การเปล่ียนทางสังคม และบรรทดัฐานส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อรูปแบบในการ
แบ่งปันความรู้ และนอกจากน้ียงัพบว่าทฤษฎีสองปัจจยัสามารถอธิบายรูปแบบในการแบ่งปัน
ความรู้ซ่ึงจะมีประโยชน์ทั้งต่อผูท่ี้เป็นเจา้ของความรู้ นกัพฒันา นกัออกแบบกิจกรรมการจดัความรู้ 
รวมถึงผูบ้ริหารและผูน้ า และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของจุฬารัตน์ บุษบงก์ ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบั
แผนกลยุทธ์การจดัการความรู้เชิงนวตักรรมส าหรับมหาวิทยาลยัราชภัฏประกอบดว้ยยุทธศาสตร์
ส าคญั ไดแ้ก่ การสร้างแรงจูงใจของบุคลากรเพื่อสร้างสรรคน์วตักรรมและองคค์วามรู้อยา่งต่อเน่ือง
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และย ัง่ยืน การพฒันาระบบสนับสนุนการสร้างและการพฒันานวตักรรมทางการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน การพฒันาระบบการส่งเสริมนวตักรรม/การวจิยั การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือระหวา่ง
เครือข่ายองคก์รแห่งนวตักรรม การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือสร้างนวตักรรมเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน
กบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ การส่งเสริมการศึกษาวิจยัการสร้างองค์
ความรู้/นวตักรรมท่ีเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนั สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ ปิ
ยะนาถ บุญมีพิพิธ ได้ท าการวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษา 
ผลการวิจยัพบวา่ องคป์ระกอบของการจดัการความรู้ของสถานศึกษาประกอบดว้ย 9 องคป์ระกอบ 
ได้แก่ การเตรียมการตามกระบวนการจัดการความรู้ การนิเทศติดตามผล การแบ่งปันและ
แลกเปล่ียนความรู้ การจดัเก็บความรู้ การเปล่ียนแปลงค่านิยมและพฤติกรรมในการท างานของ
บุคลากร การวางแผน การติดต่อส่ือสาร การสร้างความรู้ และการยกยอ่งชมเชยและการให้รางวลั 
ซ่ึงองค์ประกอบของการจดัการความรู้ของสถานศึกษาสามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อสถานศึกษา
อย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยืน และสอดคลอ้งกบัศศกร ไชยค าหาญ ไดก้ารวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ประกอบดว้ย 9 ปัจจยั เรียงล าดบั
จากมากไปน้อย ดังน้ี โครงสร้างท่ีเหมาะสมขององค์การ, การคิดอย่างเป็นระบบ, กลยุทธ์ของ
องคก์าร, วฒันธรรมการเรียนรู้ในองคก์าร, การพฒันาบุคลากร, การท างานเป็นทีม, การมีวิสัยทศัน์
ร่วม, การสร้างบรรยากาศในองคก์าร และการสร้างและการถ่ายโอนความรู้ และความสัมพนัธ์เชิง
โครงสร้างของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ความสัมพนัธ์เชิง
โครงสร้างของรูปแบบจ าลองสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้
สอดคล้องกบักรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจยัและสอดคลอ้งกบัอนงค์ สระบวั ได้การวิจยัเร่ือง
รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของตวัช้ีวดัการจดัการความรู้ของสถาบนัอุดมศึกษา ผลการวิจยั
พบว่าองค์ประกอบของตัวช้ีว ัดการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 1)กระบวนการจดัการความรู้ 2)การเรียนรู้ 3)สมรรถนะ 4)เทคโนโลยีและ 5)
โครงสร้างองค์การ และรูปแบบความสัมพนั ธ์เชิงสาเหตุของตัวช้ีวดัการจัดการความรู้ของ
สถาบนัอุดมศึกษาประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กนัซ่ึงมีความเหมาะสม เป็นไปได ้ 
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกบักรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจยัสอดคล้องกบั
งานวิจยัของเบญจวรรณ ศรีโยธิน มณฑาทิพย ์ไชยศกัด์ิ ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์และปัจจยัท่ี
สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการจัดการความรู้ของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัดา้นการเสริมสร้างพลงัอ านาจในงาน บรรยากาศองคก์าร ภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูอ้  านวยการวิทยาลยัพยาบาล และพฤติกรรมการเรียนรู้ส่วนบุคคลมี



248 
 

ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการจดัการความรู้ของอาจารยว์ทิยาลยัพยาบาล สังกดักระทรวง
สาธารณสุขในระดบัปานกลาง โดยพฤติกรรมการเรียนรู้ส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การจดัการความรู้ของอาจารยว์ิทยาลยัพยาบาลมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่การเสริมสร้างพลงัอ านาจ
ในงาน ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูอ้  านวยการวิทยาลยัพยาบาล และบรรยากาศองค์การ ตวั
พยากรณ์ท่ีดีท่ีสุดท่ีสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการจดัการความรู้ของอาจารย์วิทยาลยัพยาบาล 
สังกดักระทรวงสาธารณสุข ไดแ้ก่ พฤติกรรมการเรียนรู้ส่วนบุคคล รองลงมาไดแ้ก่การเสริมสร้าง
พลงัอ านาจในงาน ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูอ้  านวยการวิทยาลยัพยาบาล ซ่ึงทั้งสามปัจจยั
ร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการจัดการความรู้ของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 

1.4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เป็นองคป์ระกอบท่ี
มีความส าคญัเป็นอนัดบัท่ี 4 แสดงให้เห็นว่าเม่ือมีการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์เก่ียวกบัทรัพยสิ์น
ทางปัญญาแล้ว ย่อมท าให้เกิดการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในระยะยาวอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของอาเธอร์ (Arthur) ได้
ศึกษาเก่ียวกบัผลของการจดัการทรัพยากรมนุษยต่์อผลการปฏิบติังานและอตัราการออกจากงาน 
พบวา่การด าเนินงานดา้นทรัพยากรมนุษยท่ี์เนน้การเพิ่มความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์าร ไดแ้ก่ 
การกระจายอ านาจการตดัสินใจ การฝึกอบรม การเพิ่มเงินเดือน และการมีส่วนร่วมของพนกังาน มี
ความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานท่ีสูงข้ึน ในทางตรงกนัขา้มพบวา่การด าเนินงานดา้นทรัพยากร
มนุษยท่ี์เน้นการควบคุม การเพิ่มประสิทธิภาพและการลดทกัษะของพนกังานและอ านาจในการ
ตดัสินใจ จะสัมพนัธ์กบัการเพิ่มของอตัราการลาออกของพนกังานและผลการปฏิบติังานจะลดลง 
และสอดคล้องกับโฮ ซอยวา โดรา (Ho, Choi-wa Dora) ได้ศึกษาวิจัยเ ร่ือง Human Resource 
Management in Hong Kong Preschools: The Impact of Falling Rolls on Staffing ผลการวิจยัพบว่า 
การจดัการเรียนการสอนระดบัก่อนวยัเรียนนั้นการลดจ านวนของพนกังานเพื่อแกปั้ญหาการขาด
งบประมาณในการบริหารจดัการนั้นส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานและ
มีผลกระทบต่อคุณภาพการสอนและการให้บริการ งานวิจยัน้ีแสดงให้เห็นความส าคญัระหวา่งการ
จดัการทรัพยากรมนุษย์และการพฒันาโรงเรียนเพื่อเสนอการจัดการความรู้เก่ียวกับวิชาชีพที
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนและควรมีการเช่ือมต่อนโยบายขององค์การในการประเมิน
พนกังานเพื่อให้บรรลุคุณภาพบริการท่ีดี ดงันั้นขอ้เสนอแนะพนกังานมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ก าหนดนโยบายและการจดัการเรียนการสอน และเป็นการเสริมสร้างภาวะผูน้ าเพื่อน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงและตอ้งเปล่ียนวฒันธรรมการจดัการเรียนการสอนก่อนวยัเรียน สอดคลอ้งกบัวลิเลียม 
อัลแลน และคณะ (William Allan et al.)  ได้ท าการวิจัย เ ร่ือง Human Resource Management: 
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Managerial in Recruiting and Retaining Teachers National Implications ผลการวจิยัพบวา่ เป้าหมาย
สูงสุดของแผนกทรัพยากรมนุษย์คือการจัดการทุนมนุษย์และวฒันธรรมองค์การเพื่อมุ่งสู่
ความส าเร็จ ในเวทีการศึกษาการเลือกผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพเป็นส่ิงส าคญัในการรักษา
และสนับสนุนส่ิงแวดล้อมส าหรับครู ว ัตถุประสงค์ของการศึกษาน้ีคือการศึกษาเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการบริหารในการสรรหาและรักษาครู การสรรหามีโอกาสเลือกจากคุณสมบติัของ
ผูส้มคัร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นการวางแผนท่ีจะธ ารงรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไวใ้น
องคก์ารเพื่อช่วยให้องคก์ารบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ในขอ้สรุปกล่าววา่เป้าหมายสูงสุดของ
การบริหารทรัพยากรมนุษยจ์ะมัน่ใจว่าองค์การท่ีดึงดูดและรักษาพนักงานท่ีผ่านการรับรองตาม
กระบวนการไวไ้ด้ ข้อเสนอแนะส าหรับผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพควรธ ารงรักษาและสรรหาจ้าง
พนักงานท่ีมาตรฐานในการท างานหลายด้าน พร้อมทั้งควบคุม ติดตาม และพฒันาอาชีพเพื่อ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้วิชาชีพ และวฒันธรรมองค์การและช่วงเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยใ์นการสรรหาและการรักษาครู และจากการศึกษาของไรทแ์ละคณะ (Wright et. al) 
ได้ช้ีให้เห็นว่าในวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาทุนมนุษย์นั้นส่วนใหญ่เน้นท่ีการพฒันา
ความรู้ในระดบับุคคลโดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม และการสร้างส่ิงจูงใจในการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ แต่ในมุมมองเร่ืองการพฒันาทุนมนุษยส่์วนใหญ่จะให้ความส าคญักับการแบ่งปัน
ความรู้การประเมินและการส่งต่อความรู้มากกว่า สอดคลอ้งกบัความเห็นของสุวิทย ์เมษินทรีย ์ท่ี
กล่าวว่า โลกในยุคสังคมฐานความรู้จะเน้นไปสู่เร่ืองการให้ความส าคญัในเร่ืองการใส่ใจและการ
แบ่งปัน คือการท่ีคนเรามีค่านิยมในเร่ืองจิตสาธารณะก็จะท าให้คนเราเกิดความใส่ใจและห่วงใยกนั 
แต่ในขณะเดียวกนัเราก็น าเอาความรู้หรือขอ้มูลต่างๆท่ีมีออกแบบและแบ่งปันกนัซ่ึงทั้งหมดน้ีคือ
หัวใจหลักของการพฒันาทุนมนุษย์ การศึกษาของแมคโดว์เวล และคณะ(McDowell et al.) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง “Congratulations or Condolences? The Role of Human Capital in the Cultivation 
of a University Administrator” ผลการศึกษาพบว่า  ทักษะการบริหารเป็นส่ิงจ า เ ป็นส าหรับ
ประสิทธิภาพองค์การและยงัมีงานวิจยัจ านวนน้อยท่ีท าการศึกษาตรวจสอบการลงทุนด้านทุน
มนุษย์ท่ีส่งผลต่อการเลือกในการบริหาร ในงานวิจยัน้ีได้ท  าการศึกษาการใช้ข้อมูลส าหรับนัก
เศรษฐศาสตร์ในการประมาณการเก่ียวกบัโอกาสในการเลือกวิธีการบริหาร ผลการวิจยัยงัพบว่า
การศึกษาด้านทุนมนุษย์มีผลต่อการตัดสินใจด้านบริหารของผูบ้ริหารองค์การ ในงานวิจัยน้ี
เสนอแนะให้ศึกษาทุนมนุษยเ์พื่อการบริหารจดัการในองคก์าร  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของโอลากู
เลฮิน และฟีลิค (Olakulehin and Felix Kayode) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง “Human Capital Key Worry for 
Reformers” จากการศึกษาพบวา่การพฒันาทุนมนุษยเ์ป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีสุดของทุกปัจจยัใน
ธุรกิจการผลิตตั้งแต่ 1960  ไนจีเรียจึงเน้นในการฝึกอบรมและการศึกษาการสะสมทุนมนุษยเ์ป็น
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อยา่งมาก แต่การศึกษาในการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นสนองตอบความตอ้งการของประเทศ ใน
การวิจยัน้ีจึงตรวจสอบผลกระทบและระยะการเรียนรู้ในการพฒันาทุนมนุษยท่ี์มีผลต่อการศึกษา
ของครูในไนจีเรีย การน าเสนอภาพรวมของความพยายามในการพฒันาทุนมนุษยใ์นไนจีเรียมี
ความส าคญัในระบบการศึกษาระดบัอุดมศึกษา และมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ระบบ การฝึกอบรม
และการพฒันาบุคลากรทางการส าหรับภาคอุตสาหกรรมและองคก์ารของเศรษฐกิจ ในการวจิยัน้ียงั
เป็นแนวทางในการเรียนรู้เป็นกลยุทธ์พื้นฐานส าหรับการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาในประเทศต่อไป  และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของนนัทวุฒิ พิมพแ์พง ไดท้  าการวิจยัเร่ือง
การศึกษาสภาพและแนวทางการพฒันาทุนทางปัญญาในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ผลการวจิยัพบวา่
แนวทางการพฒันาทุนทางปัญญาในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ มีดงัน้ี แนวทางการพฒันาทุนมนุษย ์
ควรสร้างความร่วมมือกบัภายนอกในการปรับหลกัสูตรเพื่อให้ตรงต่อทกัษะในการปฏิบติังานจริง 
ส่งเสริมกิจกรรมนอกเหนือจากกิจกรรมทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และควรกระตุ้นส านึกใน
ความส าเร็จ/ความรับผิดชอบโดยการใช้บทบาทของผูน้ า แนวทางการพฒันาทุนนวตักรรมและ
เทคโนโลย ีควรเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัสถาบนัอยา่งพอเพียง พฒันาระบบการจดัเก็บและ
แบ่งปันผลประโยชน์การวิจยั และควรส่งเสริมการสร้างมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาในเชิง
พาณิชย ์สอดคลอ้งกบัวิจยัของนพดล เหลืองภิรมย ์ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองการจดัการนวตักรรม : 
การพฒันาตวัแปรความสามารถในการสร้างสรรคน์วตักรรมของนกัวิจยั ผลการวจิยัพบวา่ ปัญหาใน
การจดัการนวตักรรมแนวการจดัการประดิษฐคิ์ดคน้คือ แนวคิดน้ีใหค้วามส าคญักบัทรัพยากรมนุษย์
จนละเลยนวตักรรมทางดา้นตน้ทุนทางสังคม ซ่ึงส่งผลกระทบต่อนกัวิจยัในการสร้างแนวคิดใหม่ๆ
การแบ่งปันแลกเปล่ียนกรอบแนวคิดขอ้มูลการวิจยัและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั ตลอดจนการ
น ากรอบแนวคิดไปใชใ้นทางปฏิบติั นกัวิจยัท่ีมีเครือข่ายทางธุรกิจ เครือข่ายขอ้มูล เครือข่ายนกัวจิยั 
และเครือข่ายความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล ซ่ึงมีโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จในการสร้างสรรค์
ผลงานวิจยัผลงานนวตักรรมไดม้ากกว่านกัวิจยัท่ีไม่มีเครือข่าย และพบว่าทุนทางสังคมเช่ือมโยง
ส่งผลกระทบต่อความสามารถนกัวิจยัในการสร้างสรรคน์วตักรรม  สอดคลอ้งกบัพิชญาภา ยืนยาว 
ไดท้  าการวิจยัเร่ืองรูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในสถาบนัอุดมศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยั
ท่ีจ  าเป็นต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในสถาบนัอุดมศึกษา ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1)
การจดัองคก์าร 2)การติดต่อส่ือสาร 3)ความเช่ียวชาญในวิชาชีพ 4)การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 5)การบริหาร
ความเปล่ียนแปลง 6)จรรยาบรรณในวิชาชีพ 7) การบริการท่ีดี และ รูปแบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลในสถาบนัอุดมศึกษาประกอบดว้ยกลุ่มตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การติดต่อส่ือสารความเช่ียวชาญ
ในวชิาชีพ การบริหารความเปล่ียนแปลง จรรยาบรรณในวชิาชีพ และการบริการท่ีดี กบักลุ่มตวัแปร
ตามไดแ้ก่ การจดัองค์การและการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั และสอดคลอ้ง
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กบัชนนันทัธ์ จนัทร์รินทร์ ไดท้  าการศึกษา อิทธิพลของการจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละบรรยากาศ
องคก์ารต่อผลการปฏิบติังานของพนกังานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ผลการวิจยัพบวา่ 1)
การรับรู้บทบาทหนา้ท่ีการจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละบรรยากาศองค์การระหวา่งพนกังานท่ีมีผล
การปฏิบัติงานสูงและต ่ า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพนักงานท่ีมีผลการ
ปฏิบติังานสูงมีการรับรู้บทบาทหน้าท่ีการจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละบรรยากาศองค์การสูงกว่า
พนกังานท่ีมีผลการปฏิบติังานต ่า 2)อ านาจในการพยากรณ์ของบทบาทหนา้ท่ีการจดัการทรัพยากร
มนุษยมี์ผลต่อการปฏิบติังานระหวา่งพนกังานท่ีมีผลการปฏิบติังานสูงและต ่า 

1.5 องค์ประกอบด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร เป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัเป็น
อนัดบัท่ี 5 แสดงให้เห็นว่าเม่ือมีการผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้ าท่ีดีท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาแล้ว 
ยอ่มท าให้เกิดการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน
ในระยะยาวอยา่งย ัง่ยนืซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาวจิยัของอาววดั ท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบับทบาทของ
อธิการบดีมหาวิทยาลยัเอกชนในก ากบัของรัฐท่ีมีผลต่อความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและ
ชุมชน  พบว่า บทบาทของอธิการบดีมหาวิทยาลยัเอกชนในก ากบัของรัฐท่ีมีผลต่อความความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน โดยผ่านการมีอิทธิพลต่อโครงสร้างและนโยบายของ
องคก์ร สอดคลอ้งกบัการศึกษาของวอคเกอร์ พบวา่ทฤษฎีภาวะผูน้ าท่ีแตกต่างไปจากรูปแบบภาวะ
ผูน้ าในการใชว้สิัยทศัน์ร่วมกนัและการมีส่วนร่วมของผูป้กรอง คือ ภาวะผูน้ าแบบร่วมมือร่วมใจ ซ่ึง
ผูน้ าแบบร่วมมือร่วมใจควรมีการประชุมร่วมมือกนัเป็นระยะๆ เพื่อประเมินผลการท างานร่วมกนั 
การใช้กรอบการท างานท่ีจะส่งเสริมให้เกิดการเปล่ียนแปลงในสังคมเชิงบวกโดยมีการจัดให้มี
กองทุนเพื่อโรงเรียนเอกชนในก ากบัของรัฐ เพื่อพฒันาความร่วมมือแบบหุ้นส่วนและอาจเป็น
คุณประโยชน์เพิ่มมากข้ึนเม่ือน าไปแปรรูปเป็นของเอกชนเพื่อเพิ่มทางเลือกหรือท าให้เกิดการ
บริการแก่สังคมท่ีค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ สอดคลอ้งกบัชลกร ตนัประภสัร์ ท าการวิจยัเร่ือง 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมของโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสร้างสรรค์และนวตักรรมของโรงเรียนเอกชนประเภท
สามญัระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานคือ ความคิดสร้างสรรค์ของผูบ้ริหาร ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของงาน และวฒันธรรมการเรียนรู้ และสอดคลอ้งกบัปิลญั ปฏิพิมพา
คม ไดท้  าการวจิยัเร่ืองรูปแบบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน ระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจยัพบว่าองค์ประกอบของภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและประสิทธิผล
ของสถานศึกษาเอกชนมี 6 องคป์ระกอบ คือ การมีวิสัยทศัน์ท่ีดี ความสามารถในการจูงใจ การเป็น
ตวัอยา่งท่ีดี การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน ดา้นความฉลาดและมีไหวพริบ และ
ด้านหลักในการปกครองโรงเรียน และภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความสัมพนัธ์กบั
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ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของประคอง รัศมีแกว้ ไดท้  าการวิจยัเร่ืองคุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารใน
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ ผลการวิจยัพบวา่องคป์ระกอบคุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารในสถานศึกษา
ท่ีมีคุณภาพ ประกอบดว้ย4 องคป์ระกอบคือ ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหาร การครองตนของ
ผูบ้ริหาร ความสามรถในการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร และ บุคลิกภาพของผูบ้ริหาร และแนวทางการ
พฒันาคุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารในสถานศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานคือ ผูบ้ริหารควรมีการพฒันาคุณลกัษณะผูน้ าโดยศึกษาเอกสารและคู่มือการปฏิบติังาน 
การศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน การเขา้รับการฝึกอบรม และการเขา้ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ
และสอดคลอ้งกบัจุฑารัตน์ นิรันดร ไดท้  าการวิจยัเร่ืองรูปแบบการเปล่ียนแปลงอย่างมีแบบแผน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวจิยัพบวา่องคป์ระกอบการเปล่ียนแปลงอยา่งมีแบบแผนสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมี 4องค์ประกอบ 1)บทบาทของผูบ้ริหาร 2)การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร 3)การวางกล
ยุทธ์ของผูบ้ริหาร 4)การปฏิบติัตามแผนกลยุทธ์ และรูปแบบการเปล่ียนแปลงอย่างมีแบบแผน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยองค์ประกอบส าคญั 4 องค์ประกอบ ซ่ึงมีความเหมาะสม 
เป็นไปได ้ และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์และถูกตอ้งครอบคลุมสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดทฤษฎี
ของการวิจยั การศึกษาวิจยัของสายสุดา เตียเจริญ ได้ท าการวิจยัเร่ือง องค์ประกอบของการเป็น
มหาวิทยาลยัวิจยั ผลการวิจยัพบวา่องคป์ระกอบดา้นการน าผลงานวิจยัไปใชแ้ละการสร้างเครือข่าย
การวิจยัเป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัต่อการเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัควร
ส่งเสริมและสนบัสนุนในเร่ืองการผลิตผลงานวิจยัท่ีตรงกบัความตอ้งการของสังคม ชุมชน และ
ประเทศ รวมทั้งการน าผลงานวิจยัไปประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์เพื่อแกปั้ญหา หรือเพื่อเพิ่มมูลค่า 
นอกจากน้ีควรส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกบัภาคเอกชนอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานราชการอ่ืน
เพื่อให้เกิดการท างานวิจยัในลกัษณะเครือข่ายกนัสร้างและพฒันาให้เกิดองคค์วามรู้หรือนวตักรรม
ใหม่ๆท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของสังคม ชุมชน รวมทั้งเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความเขม้แขง็ทางวชิาการ  

2. รูปแบบความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ
คณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ เป็นตวัแปรตน้ 4 
องคป์ระกอบคือ การมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา การจดัองคก์ารและนโยบายเก่ียวกบั
ทรัพย์สินทางปัญญา  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ด้านทรัพยสิ์นทางปัญญา  และภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหาร ส่วนตวัแปรตามคือ การจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา และความสัมพนัธ์เชิง
สา เหตุขององค์ประกอบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาล ศาสต ร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละมีความสัมพนัธ์ทั้ง 5 องค์ประกอบ
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โดยองค์ประกอบทุกตวัมีความสัมพนัธ์ต่อกนั โดยองค์ประกอบการมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์น
ทางปัญญา  องค์ประกอบการจดัองคก์ารและนโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา  องค์ประกอบ
การพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทางปัญญา  และองคป์ระกอบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร  ลว้น
มีอิทธิพลทางตรงต่อองค์ประกอบการจัดการความรู้เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากน้ี
องคป์ระกอบการมีวสิัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา  ยงัมีอิทธิพลทางออ้มต่อองคป์ระกอบการ
จดัการความรู้เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา  ผ่านองค์ประกอบการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ด้าน
ทรัพยสิ์นทางปัญญา  และองค์ประกอบการจดัองค์การและนโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา  
และองค์ประกอบการจดัองค์การและนโยบาย  ยงัมีอิทธิพลทางออ้มต่อองค์ประกอบการจดัการ
ความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา  ผา่นองคป์ระกอบการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา  และองค์ประกอบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร รวมทั้ งยงัพบว่ารูปแบบความสัมพนัธ์ของ
องค์ประกอบมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ในระดบัดีและสอดคลอ้งกบัสมมติฐานของ
งานวิจัย ท่ีก าหนดไว้ว่ าก ารจัดการทรัพย์สินทาง ปัญญาของคณะพยาบาลศาสต ร์ ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีรูปแบบความสัมพนัธ์ของพหุองคป์ระกอบท่ีเกิดเป็นความสัมพนัธ์เช่นน้ี
เพราะวา่ทุกองคป์ระกอบลว้นมีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลเชิงสาเหตุต่อกนั ดงัจะเห็นไดจ้ากการ
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ท่ีมีแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจยั
สนบัสนุนความสัมพนัธ์เชิงตรรกะอยา่งแข็งแกร่ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของการศึกษาของ
วิศณุ ทรัพยส์มพล และคณะ ไดท้  าการวิจยัเร่ืองรูปแบบการบริหารจดัการและการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวิทยาลยั ไดศึ้กษานโยบายและวิธีการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวข้องกับการจดัการทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลยัในประเทศ ผลการวิจยัพบวา่การบริหารจดัการและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาของมหาวิทยาลยั จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีนโยบายในการบริหารจัดการท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรม 
เพื่อให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทราบและเขา้ใจถึงบทบาทและหนา้ท่ีของตนเอง ซ่ึงจะช่วยให้การบริหาร
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวิทยาลยัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ทุกฝ่าย ไม่วา่จะเป็นผูป้ระดิษฐ์ มหาวิทยาลยั หรือสังคม สอดคลอ้งกบัการศึกษาของอนงค ์สระ
บัวได้การวิจัย เ ร่ืองรูปแบบความสัมพันธ์ เ ชิงสา เหตุ ของตัว ช้ีว ัดการจัดการความ รู้ของ
สถาบันอุดมศึกษา  ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบของตัว ช้ีว ัดการจัดการความ รู้ของ
สถาบนัอุดมศึกษา ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1)กระบวนการจดัการความรู้ 2)การเรียนรู้ 
3)สมรรถนะ 4)เทคโนโลยีและ 5)โครงสร้างองค์การ และรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของ
ตวัช้ีวดัการจดัการความรู้ของสถาบนัอุดมศึกษาประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
ซ่ึงมีความเหมาะสม เป็นไปได้  และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกบักรอบแนวคิด
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ทฤษฎีของการวิจัย  สอดคล้องกับเยาวภา บัวเวช ได้ท าการวิจัยเร่ืองรูปแบบการบริหารงาน
ประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลัยราชภฏั ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการบริหารงานประชาสัมพนัธ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัประกอบดว้ย 4 ปัจจยัท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ 1)ดา้นผูบ้ริหาร 
ประกอบดว้ยนโยบาย วตัถุประสงค ์ภาวะผูน้ า แรงจูงใจ การสร้างบรรยากาศการส่ือสารในองคก์าร 
2)ด้านระบบการบริหารองค์การ ประกอบด้วย การวางแผน การจดัองค์การ การจดับุคลากรเขา้
ท างาน ค่าตอบแทน การประสานงาน และงบประมาณ 3)ดา้นบุคลากร ประกอบดว้ย คุณลกัษณะ
ของบุคลากร การฝึกอบรมและการพฒันา และความผูกพนั 4) ประเภทของส่ือ ประกอบดว้ย ส่ือ
บุคคล ส่ือมวลชน ส่ือกิจกรรมพิ เศษ ส่ือเทคโนโลยี  และส่ือเบ็ดเตล็ดในมหาวิทยาลัย มี
ความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการบริหารงานประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏั ในขณะท่ีระบบ
การบริหารองค์การไม่มีอิทธิพลต่อประเภทของส่ือต่างๆ  สอดคล้องกับการศึกษาของอนันต์       
เตียวต๋อย ไดท้  าการศึกษาเร่ือง รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล ผลการวิจยัพบว่า องค์ประกอบของการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลมี 7 องคป์ระกอบ คือ 1)การให้ความส าคญักบัผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
และพนกังาน 2)ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าในการน าองคก์าร 3)เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารคุณภาพ 
4)ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร 5)การใชอ้งคก์รเป็นคู่เทียบเคียง 6)การสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากร และ
7)การบริหารงานอย่างต่อเน่ือง และรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ไดแ้ก่ องค์ประกอบ7 องค์ประกอบ คือ 1)การให้ความส าคญักบัผูรั้บบริการ     
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและพนกังาน 2)ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าในการน าองคก์าร 3)เทคนิคและเคร่ืองมือ
การบริหารคุณภาพ 4)ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร 5)การใช้องค์กรเป็นคู่เทียบเคียง 6)การสร้าง
คุณภาพชีวิตบุคลากร และ7)การบริหารงานอย่างต่อเน่ือง และมี 8 กระบวนการ คือ การริเร่ิมจาก
ผูบ้ริหารระดับสูง การจัดโครงสร้างองค์กรและทีมงาน การจัดระบบเคร่ืองมือคุณภาพ การ
ประกาศใช้และการให้ความรู้แก่บุคลากร การก ากับติดตามและประเมินผล การทบทวนการ
ด าเนินงาน การให้รางวลัผูป้ระสบความส าเร็จในการบริหารคุณภาพ และการเทียบเคียงกับ
หน่วยงานท่ีประสบความส าเร็จในการบริหารคุณภาพ ซ่ึงรูปแบบไดรั้บการยืนยนัจากผูเ้ช่ียวชาญให้
สามารถน าไปใช้ได้ สอดคลอ้งกบัปรียนุช ชยักองเกียรติ ไดท้  าวิจยัเร่ืองรูปแบบความสัมพนัธ์เชิง
สาเหตุระหว่างการจดัการทุนทางปัญญา การจดัการความรู้ และประสิทธิผลองค์การของวิทยาลยั
พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ผลการวิจัยพบว่า 1) วิทยาลัยพยาบาล มีการจัดการ
องค์ประกอบทุนมนุษยอ์ยู่ในระดบัมาก โดยอาจารยมี์คุณลกัษณะดา้นความสามารถมากกว่าดา้น
ความผกูพนัต่อองคก์าร ส่วนการจดัการองคป์ระกอบทุนโครงสร้างอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีดา้น
เทคโนโลยีมากกวา่ดา้นการจดัการดา้นโครงสร้างพื้นฐานมีกระบวนการจดัการความรู้อยูใ่นระดบั
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ปานกลาง โดยมีการกระจายความรู้มากท่ีสุด และมีการดกัจบัความรู้นอ้ยท่ีสุด 2) รูปแบบการจดัการ
ทุนทางปัญญาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลองคก์ารประกอบดว้ย ทุนมนุษย ์ทุนโครงสร้าง กระบวนการ
จดัการความรู้ และประสิทธิภาพองคก์าร โดยมีกระบวนการจดัการความรู้เป็นตวัแปรคัน่กลางและ
มีขนาดอิทธิพลทางตรงมากท่ีสุด รูปแบบน้ีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์(Chi- 
Square=13.45 ,p=.20, GFI=.99, AGFI=.97, RMSEA=.03, RMR=.00)  และมีค่าสัมประสิทธ์ิการ
พยากรณ์เท่ากบั 0.81 3) รูปแบบการจดัการทุนทางปัญญาของวิทยาลยัพยาบาลมี 2 รูปแบบ คือ 1) 
รูปแบบท่ีให้ความส าคญักบัการพฒันาทุนมนุษยโ์ดยตรง และ 2) รูปแบบท่ีให้ความส าคญักบัการ
พฒันาทุนมนุษยร่์วมกบัทุนโครงสร้างผา่นกระบวนการจดัการความรู้ และสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของกมลมาลย์ ไชยศิริธัญญา ได้ท าการวิจัยเร่ืองการบริหารจัดการศึกษาแบบรัฐร่วมเอกชน 
ผลการวิจยัพบว่า องค์ประกอบของการบริหารจดัการศึกษาแบบรัฐร่วมเอกชน มี 5 องค์ประกอบ 
ดังน้ี 1) ธรรมาภิบาล 2) การจดัท าข้อตกลงและการบริหารสัญญา 3) การสร้างนวตักรรมทาง
การศึกษา 4) มาตรการส่งเสริม และ 5) นโยบายภาครัฐ และรูปแบบความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ
การบริหารจัดการศึกษาแบบรัฐร่วมเอกชน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ เป็นตัวแปรต้น 4 
องคป์ระกอบคือ ธรรมาภิบาล การจดัท าขอ้ตกลงและการบริหารสัญญา มาตรการส่งเสริม นโยบาย
ภาครัฐ ล้วนมีอิทธิพลทางตรงต่อการสร้างนวตักรรมทางการศึกษา นอกจากน้ีธรรมาภิบาลยงัมี
อิทธิพลทางออ้มต่อการสร้างนวตักรรมผา่นการจดัท าขอ้ตกลงและการบริหารสัญญา และนโยบาย
ภาครัฐ อีกทั้งนโยบายภาครัฐยงัมีอิทธิพลทางออ้มต่อการสร้างนวตักรรมผ่านการจดัท าขอ้ตกลง
และการบริหารสัญญา และมาตรการส่งเสริม และพบวา่รูปแบบความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบมี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ในระดบัดี  

ในดา้นความสัมพนัธ์ของการมีวสิัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาส่งผลต่อการ
จดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเป็นเช่นน้ี เพราะว่าการมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์น
ทางปัญญามีความส าคญัเน่ืองจากการมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นองคป์ระกอบเชิง
อุดมคติท่ีมีอิทธิพลต่อการเร่ิมต้นการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนและส่งผลต่อการส่งเสริมการจดัการทรัพย์สินทางปัญญาทุกด้านทั้ ง
ทางตรงและทางออ้มให้เกิดเป็นผลลพัธ์เชิงบวกหรือเชิงลบได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
ชนิตา รักษ์พลเมือง และคณะ ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาใน
สถาบนัการศึกษาของสิงคโปร์ ผลการวจิยัพบวา่ประเทศสิงคโปร์มีการประกาศวสิัยทศัน์ “Thinking 
School, Learning Nation” โดยให้ความส าคญักบัการเรียนรู้บนฐานความคิดสร้างสรรค์และการ
สร้างนวตักรรม โดยเนน้ความร่วมมือร่วมใจในการส่งเสริมใหก้ารศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการเรียนรู้ท่ี
มีความทา้ทายและเป็นการแสวงหาแนวทางการพฒันาจนน าไปสู่การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
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รวมทั้งส านักงานทรัพยสิ์นทางปัญญาสิงคโปร์ (Intellectual Property Office of Singapore-IPOS) 
เป็นหน่วยงานส าคญัดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาในสิงคโปร์ ส านกังานแห่งน้ีมีพนัธกิจหลกัในการจดั
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการสร้างสรรค ์การคุม้ครอง และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญา 
โดยการก าหนดวิสัยทศัน์ ดงัน้ี “สนบัสนุนให้สิงคโปร์เป็นประเทศแห่งการสร้างสรรค์ ให้คุณค่า 
พฒันา และใชป้ระโยชน์จากความคิดและทรัพยสิ์นทางปัญญา” โดยโครงสร้างส านกังานทรัพยสิ์น
ทางปัญญาสิงคโปร์มีหนา้ท่ีหลกัคือ พฒันากรอบแนวคิดการบริหารจดัการเพื่อการส่งเสริมและการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้ งให้ความรู้และดูแลหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา รวมทั้งร่วมมือกบัองค์กรอ่ืนและส านักงานทรัพยสิ์นทางปัญญาในการจดั
โปรแกรมความรู้เร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญา  

ในดา้นความสัมพนัธ์ของการมีวสิัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาส่งผลต่อการ
จดัการองค์การและนโยบายเก่ียวกับทรัพยสิ์นทางปัญญา การมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาเป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดท่ีจะพฒันาไปสู่การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา
ของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน การมีวิสัยทศัน์ร่วมกันของคนทั้งคณะ
พยาบาลศาสตร์ โดยท่ีคณะพยาบาลศาสตร์จะต้องเป็นองค์การท่ีมีนโยบายท่ีมีความชัดเจนมี
ความส าคญัมากในการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนในทางการปฏิบติัการด าเนินการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนจะส าเร็จลุล่วงได้ย่อมมีจุดเร่ิมต้นจากการจดัองค์การและนโยบายท่ี
เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาวิจยัของชนิตา รักษ์
พลเมือง และคณะ ได้ท าการวิจยัเร่ืองการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัการศึกษาของ 
สหราชอาณาจกัร(องักฤษ) ผลการวจิยัพบวา่องักฤษมีการด าเนินการดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญามาเป็น
ระยะเวลายาวนานโดยรัฐบาลซ่ึงเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก าหนดสิทธิทางทรัพยสิ์นทางปัญญา 
(Intellectual Property Rights) เล็งให้เห็นวา่การสร้างความตระหนกัในทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นส่ิง
ส าคญัอนัดบัแรกเพื่อท าใหร้ะบบการบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นไปอยา่งมีระบบ รวมทั้ง
การให้ความส าคญักบัการถ่ายทอดความรู้หรือการน านวตักรรมมาใช้ ดงันั้นจึงตอ้งมีการก าหนด
นโยบายในการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาในดา้นต่างๆทั้งการสร้างสรรค์ การคุม้ครองและการ
น าไปใช้ให้ชัดเจน รวมทั้ งผู ้วิจ ัยได้ท าการวิจัย เ ร่ืองการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาใน
สถาบันการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาใน
สถาบนัการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา มีระบบทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ียาวนานกา้วหนา้และเป็น
ระบบท่ีมีอิทธิพลต่อระบบทรัพยสิ์นทางปัญญาของโลกโดยเฉพาะระบบสิทธิบตัร ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาได้รับการรับรองและคุ้มครองตามนัยแห่งมาตรา 8 รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา การ
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สนบัสนุนของภาครัฐท่ีเก่ียวกบัการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสถาบนัการศึกษาไปสู่ภาคอุตสาหกรรม 
และได้มีการปฏิรูประบบสิทธิบตัรคร้ังส าคญัใน พ.ศ.2523 เม่ือมีการตรากฎหมายตรากฎหมาย 
Stevenson-Wydler Technology Innovation Act 1980 ซ่ึงเป็นกฎหมายเก่ียวกับสถาบนัวิจยัของรัฐ
กบั Bayh-Dole University and Small Business Patent Procedures Act 1980 หรือเรียกสั้นๆวา่ Bayh-
Dole Act ซ่ึงอนุญาตให้สถาบนัการศึกษาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาคอุตสาหกรรมได้โดยตรง
และส่งเสริมให้จดัตั้งส านักงานอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี (Technology Licensing Office-
TLO) ในมหาวิทยาลยัเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งเป็นระบบ  
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของวิศณุ ทรัพย์สมพล และคณะ ได้ท าการวิจยัเร่ืองรูปแบบการ
บริหารจดัการและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวิทยาลยั ไดศึ้กษานโยบายและ
วิธีการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ และสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวทิยาลยัในประเทศ ผลการวจิยัพบวา่การบริหารจดัการและการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวิทยาลยั จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีนโยบายในการบริหาร
จดัการท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งทราบและเขา้ใจถึงบทบาทและหนา้ท่ีของ
ตนเอง ซ่ึงจะช่วยให้การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ไม่วา่จะเป็นผูป้ระดิษฐ์ มหาวิทยาลยั หรือสังคม  
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จามชิดิและคณะ เร่ืองการแปรรูปเป็นของเอกชนในระดบัอุดมศึกษา
ของประเทศก าลงัพฒันา คือประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซียและเคนยา พบว่าการพฒันาการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาภาคเอกชนจะตอ้งมีการท างานร่วมกนัระหวา่งภาครัฐในฐานะผูก้  าหนดนโยบายใน
ระดับมหภาคและภาคเอกชนในฐานะผูใ้ห้บริการระดับจุลภาค การตดัสินใจและการก าหนด
นโยบายเพื่อการพฒันาใหเ้กิดการแปรรูปเป็นเอกชนในระดบัอุดมศึกษาทั้งในระดบัจุลภาคและมหา
ภาค ควรมีการประสานงานกนัในการท่ีจะส่งผลต่อความส าเร็จของการอุดมศึกษาเอกชนให้สูงข้ึน 
และสอดคลอ้งกบันันทิยา น้อยจนัทร์ ได้ท าการวิจยัเร่ืองวฒันธรรมองค์กรกบัประสิทธิภาพการ
บริหารอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของวฒันธรรมองค์กรสถาบันอุดมศึกษา 
ประกอบด้วย 12 องค์ประกอบคือ การก าหนดทิศทางขององค์กร การมีส่วนร่วมในองค์กร การ
พฒันาสู่ความเป็นเลิศ การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การท างานเป็นทีม ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
มาตรฐานการด าเนินงาน การมอบหมายงาน การติดตามและประเมินผล วสิัยทศัน์การบริหารจดัการ 
การสนบัสนุนทางการจดัการ และการบริหารจดัการองคก์ร และพบวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบั
ข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่าวฒันธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษา  
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นอกจากน้ีความสัมพนัธ์ของการมีวิสัยทศัน์เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญายงัมี
อิทธิพลทางออ้มต่อการจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาผา่นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาและภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร จะเห็นได้วา่การมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์น
ทางปัญญาไม่เพียงมีอิทธิพลโดยตรงต่อการจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา แต่ยงัมี
อิทธิพลทางอ้อมผ่านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหาร นั่นคือการมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาจะตอ้งเกิดร่วมกบัการพฒันาคนใน
องคก์ารรวมทั้งผูน้  าองคก์ารดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของของชนิตา รักษพ์ลเมือง และคณะ ไดท้  า
การวิจยัเร่ืองการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัการศึกษาของสิงคโปร์ พบว่า ส านกังาน
ทรัพย์สินทางปัญญาสิงคโปร์ ( Intellectual Property Office of Singapore-IPOS) ได้ร่วมมือกับ
สถาบนัโปลีเทคนิคหลายแห่งในประเทศสิงคโปร์ในการพฒันาหลกัสูตรทรัพยสิ์นทางปัญญาให้แก่
อาจารยแ์ละนกัวิชาการของสถาบนัโปลีเทคนิค นอกจากน้ียงัมีโครงการถ่ายทอดความรู้ดา้นการ
บริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาเพื่อเพิ่มศกัยภาพให้แก่ผูบ้ริหารสถาบนัสถาบนัโปลีเทคนิคท่ีเขา้
ร่วมโครงการนอกจากน้ีกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ไดส้นบัสนุนทรัพยากรในการส่งเสริม
การจดัการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานและสภาพแวดลอ้มท่ีสามารถตอบสนองต่อวิสัยทศัน์ ดงัน้ี การ
สนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ท าภารกิจหลัก (1) วางแผน
ยุทธศาสตร์ของโรงเ รียน(2)บริหารจัดการด้านทรัพยากร ทั้ งทรัพยากรบุคคล การเ งิน
อสังหาริมทรัพย ์และธุรการ(3)ดูแลและจดัการดา้นโครงสร้างพื้นฐานและสารสนเทศ(4)สนบัสนุน
การริเร่ิมงานด้านคุณภาพ การสร้างนวตักรรมและวิสาหกิจ เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทศัน์ในการ
ผลกัดนัให้นวตักรรมเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการสร้างเสริมจิต
วิญญาณของการเป็นผู ้ประกอบการและนักประดิษฐ์นว ัตกรรมให้แก่ผู ้เ รียนประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา และยุววิทยาลยัภายใต้โครงการ “BlueSky Showcase” สอดคล้องกบัการศึกษาของ    
เพช็รี รูปะวเิชตร์ ไดท้  าการวจิยัเร่ือง ความร่วมมือของสถาบนัอุดมศึกษาและสถานประกอบการเพื่อ
พัฒนาทักษะการท า ง านของ บุคคลในองค์กร ธุ ร กิ จแบบระบบอุตสาหกรรม  พบว่ า 
สถาบนัอุดมศึกษาและสถานประกอบการทั้งสองฝ่ายควรตอ้งมีการท างานร่วมกนัอย่างใกลชิ้ดใน
ส่วนของการพฒันาทกัษะของบุคลากร วิทยากรจากสถาบนัอุดมศึกษาควรมีความรู้ดา้นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทางปัญญาและเนน้การพฒันาทกัษะดา้นสติปัญญา มีความสามารถ มี
โลกทศัน์ กระบวนการฝึกอบรม ส่วนสถานประกอบการควรมีการติดตามหลงัการฝึกอบรมและ
การสร้างวฒันธรรมการจัดการท่ีมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการความรู้เก่ียวกับ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยเป็นความร่วมมือของสถาบนัอุดมศึกษาและสถานประกอบการเพื่อความ
ถูกตอ้ง การยอมรับของบุคลากรและการพฒันาทกัษะท่ีย ัง่ยนืขององคก์รและประเทศ 
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ส่วนความสัมพนัธ์ของการมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญายงัมีอิทธิพล
ทางออ้มต่อการจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาผ่านการจดัการองค์การและนโยบาย
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาจะเห็นได้ว่าการมีวิสัยทศัน์เก่ียวกับทรัพยสิ์นทางปัญญาไม่เพียงมี
อิทธิพลโดยตรงต่อการจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา แต่ยงัมีอิทธิพลทางออ้มผา่นการ
จดัการองคก์ารและนโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา ทั้งน้ีการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาย่อมมีจุดเร่ิมต้นจากการจัดองค์การและนโยบายท่ีเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัย เน่ืองจากการจัดองค์การและนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นองค์ประกอบท่ีมี
ความส าคญั อาจเกิดจากความเขา้ใจว่าการจดัองค์การและนโยบายท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา
ของมหาวิทยาลยัเป็นองค์ประกอบท่ีอย่างไรเสียย่อมตอ้งเกิดข้ึนเพื่อให้มีการขบัเคล่ือนให้มีการ
ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา การศึกษาเก่ียวกบัการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาในประเทศสิงคโปร์ พบวา่ส านกังานทรัพยสิ์นทางปัญญาสิงคโปร์ (Intellectual 
Property Office of Singapore-IPOS) เป็นหน่วยงานส าคัญด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสิงคโปร์ 
ส านกังานน้ีมีพนัธกิจหลกัในการจดัโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการสร้างสรรค ์การคุม้ครอง และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยการก าหนดวิสัยทศัน์ ดงัน้ี “สนับสนุนให้สิงคโปร์เป็น
ประเทศแห่งการสร้างสรรค์ ให้คุณค่า พฒันา และใช้ประโยชน์จากความคิดและทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา” โดยโครงสร้างส านกังานทรัพยสิ์นทางปัญญาสิงคโปร์มีหนา้ท่ีหลกัคือ พฒันากรอบแนวคิด
การบริหารจดัการเพื่อการส่งเสริมและการคุ้มครองทรัพยสิ์นทางปัญญา รวมทั้งการจดัท าและ
ทบทวนนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของประเทศสิงคโปร์ รวมทั้งสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของวิศณุ ทรัพยส์มพล และคณะ ไดท้  าการวิจยัเร่ืองรูปแบบการบริหารจดัการและการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ได้ศึกษานโยบายและวิธีการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวข้องกับการจัดการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวิทยาลยัในประเทศ ผลการวิจยัพบว่าการบริหารจดัการและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวทิยาลยั จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีนโยบายในการบริหารจดัการ
ท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งทราบและเขา้ใจถึงบทบาทและหนา้ท่ีของตนเอง 
ซ่ึงจะช่วยให้การบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวิทยาลยัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ไม่วา่จะเป็นผูป้ระดิษฐ ์มหาวทิยาลยั หรือสังคม  

ส่วนการจดัการองค์การและนโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาส่งผลต่อการ
จดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเป็นเช่นน้ี เพราะว่าการจดัการองค์การและนโยบาย
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีความชดัเจนมีความส าคญัมากในการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา
ของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ในทางการปฏิบติัการด าเนินการจดัการ
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ทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนจะส าเร็จลุล่วงไดย้่อมมี
จุดเร่ิมต้นจากการจดัองค์การและนโยบายท่ีเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของของชนิตา รักษ์พลเมือง และคณะ ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการส่งเสริม
ทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัการศึกษาของญ่ีปุ่น ผลการวิจยัพบว่า ประเทศญ่ีปุ่นมีนโยบายท่ี
เก่ียวข้องกับการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศให้ “การเป็นประเทศท่ีสร้างบนฐาน
ทรัพยสิ์นทางปัญญา” (Nation Built on Intellectual Property or Intellectual Property-based Nation)
หรือเรียกสั้นๆวา่ IP Nation เป็นวาระแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายท่ีจะเสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั
ดา้นอุตสาหกรรมของประเทศ ควบคู่ไปกบัการสร้างวงจรการสร้างสรรค์ทางปัญญา (Intellectual 
creation cycle)โดยมีนโยบายและแผนการส่งเสริมการสร้างสรรคท์รัพยสิ์นทางปัญญาในการพฒันา
บุคลากรดา้นการศึกษาและการวิจยัเพื่อสนบัสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน เช่นให้มหาวิทยาลยัและ
บณัฑิตวทิยาลยัมีบทบาทในการสร้างนกัวิจยัชั้นน าท่ีมีความช านาญท่ีหลากหลาย รวมทั้งมีนโยบาย
และแผนการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและการสร้างความตระหนกั
ให้แก่สาธารณะ  การศึกษาวิจยัของของชนิตา รักษ์พลเมือง และคณะ ได้ท าการวิจยัเร่ืองการ
ส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี ผลการวจิยัพบวา่การพฒันา
นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาโดยมียุทธศาสตร์ Brain Korea21(BK21) มี
มาตรการส าคญัในการส่งเสริมสถาบนัการศึกษาและมหาวิทยาลยัให้เป็นแหล่งศึกษาชั้นน า คือการ
ปรับปรุงคุณภาพคณาจารยใ์นมหาวิทยาลยั สร้างความเขม้แข็งในการแลกเปล่ียนและความร่วมมือ
ดา้นวิชาการกบัต่างประเทศมีการด าเนินการโดยใชห้ลกัการ “คดัเลือกและเจาะจง” กล่าวคือรัฐบาล
จะให้การสนบัสนุนในการพฒันาความเป็นเลิศเฉพาะมหาวิทยาลยัเพื่อท าหน้าท่ีผลิตบุคลากรให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ สอดคลอ้งกบัการศึกษาวจิยัของชนิตา 
รักษ์พลเมือง และคณะ ได้ท าการวิจยัเร่ืองการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัการศึกษา
ของสหราชอาณาจกัร(องักฤษ) ผลการวจิยัพบวา่องักฤษมีการด าเนินการดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญามา
เป็นระยะเวลายาวนานโดยรัฐบาลซ่ึงเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก าหนดสิทธิทางทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา (Intellectual Property Rights) เล็งให้เห็นวา่การสร้างความตระหนกัในทรัพยสิ์นทางปัญญา
เป็นส่ิงส าคญัอนัดบัแรกเพื่อท าให้ระบบการบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นไปอยา่งมีระบบ 
รวมทั้งการให้ความส าคญักบัการถ่ายทอดความรู้หรือการน านวตักรรมมาใช้ ดงันั้นจึงตอ้งมีการ
ก าหนดนโยบายในการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาในดา้นต่างๆทั้งการสร้างสรรค ์การคุม้ครองและ
การน าไปใชใ้ห้ชดัเจน สอดคลอ้งกบัการวิจยัของชนิตา และคณะ ไดท้  าการวิจยัเร่ือง นโยบายการ
ส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัการศึกษาไทย พบวา่การสร้างความตระหนกัดา้นทรัพยสิ์น
ทางปัญญาให้ประชาคมมหาวิทยาลยั เป็นกิจกรรมท่ีจ าเป็นส าหรับการสร้าง “วฒันธรรมทรัพยสิ์น
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ทางปัญญา” มหาวิทยาลยัส่วนใหญ่ให้ส านกังานอนุญาตให้ใชสิ้ทธิในเทคโนโลยีเป็นผูจ้ดัอบรมให้
ความรู้แก่คณาจารย ์ผูว้จิยั และนกัศึกษา แต่ยงัไม่ไดรั้บความสนใจเท่าท่ีควร อยา่งไรกอ้ตามพบวา่มี
ประเทศท่ีก าหนดให้การด าเนินงานเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นยุทธศาสตร์ระดบัชาติว่าดว้ย
การสร้างความตระหนกัดา้นนวตักรรม (National Innovation Awareness Strategy)รวมทั้งโครงการ
สร้างความตระหนกัดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา (IP Awareness) และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของวิศณุ 
ทรัพยส์มพลและคณะ ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ืองการบริหารจดัการและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์น
ทางปัญญาของมหาวทิยาลยั ผลการวจิยัพบวา่การบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาในมหาวทิยาลยั
จ าเป็นตอ้งมีนโยบายในการบริหารท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทราบและ
เข้าใจถึงบทบาทและหน้าท่ีของตนเอง จึงจะช่วยให้การบริหารจดัการทรัพย์สินทางปัญญาใน
มหาวทิยาลยัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ไม่วา่จะเป็นผูป้ระดิษฐ์ 
มหาวทิยาลยั และสังคม  

ส่วนการจัดการองค์การและนโยบายเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญามีอิทธิพล
ทางออ้มต่อการจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาผ่านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ด้าน
ทรัพยสิ์นทางปัญญา จะเห็นไดว้า่ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ถือเป็นหวัใจส าคญั
ของการพฒันาองค์การของทุกวิชาชีพ รวมทั้งวิชาชีพพยาบาลดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยั
ของของชนิตา รักษ์พลเมือง และคณะ ได้ท าการวิจยัเร่ืองการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาใน
สถาบนัการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี ผลการวิจยัพบว่าการพฒันานโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาโดยมียุทธศาสตร์ Brain Korea21(BK21) มีมาตรการส าคญัในการ
ส่งเสริมสถาบนัการศึกษาและมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งศึกษาชั้นน า คือการปรับปรุงคุณภาพ
คณาจารยใ์นมหาวิทยาลยั สร้างความเขม้แข็งในการแลกเปล่ียนและความร่วมมือดา้นวิชาการกบั
ต่างประเทศมีการด าเนินการโดยใช้หลักการ “คดัเลือกและเจาะจง” กล่าวคือรัฐบาลจะให้การ
สนบัสนุนในการพฒันาความเป็นเลิศเฉพาะมหาวิทยาลยัเพื่อท าหน้าท่ีผลิตบุคลากรให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ สอดคลอ้งกบัการวิจยัของปรียนุช ชยักองเกียรติ 
ไดท้  าการวิจยัเร่ืองรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่างการจดัการทุนทางปัญญา การจดัการ
ความรู้ และประสิทธิผลองคก์ารของวทิยาลยัพยาบาล สังกดักระทรวงสาธารณสุข ผลการวจิยัพบวา่ 
วิทยาลยัพยาบาลมีการจดัการองค์ประกอบทุนมนุษยอ์ยู่ในระดบัมาก และรูปแบบการจดัการทุน
ทางปัญญาของวิทยาลยัพยาบาลมี 2 รูปแบบคือ (1)รูปแบบท่ีใหค้วามส าคญักบัการพฒันาทุนมนุษย์
โดยตรง และ(2)รูปแบบท่ีให้ความส าคัญกับการพฒันาทุนมนุษย์ร่วมกับทุนโครงสร้างผ่าน
กระบวนการจดัการความรู้ สอดคลอ้งกบัการวิจยัของเพ็ชรี รูปะวิเชตร์ ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ความ
ร่วมมือของสถาบนัอุดมศึกษาและสถานประกอบการเพื่อพฒันาทกัษะการท างานของบุคคลใน
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องค์กรธุรกิจแบบระบบอุตสาหกรรม พบว่าสถาบนัอุดมศึกษาและสถานประกอบการทั้งสองฝ่าย
ควรตอ้งมีการท างานร่วมกนัอย่างใกลชิ้ดในส่วนของการพฒันาทกัษะของบุคลากร วิทยากรจาก
สถาบนัอุดมศึกษาควรมีความรู้ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทางปัญญาและเน้น
การพฒันาทกัษะด้านสติปัญญา มีความสามารถ มีโลกทศัน์ กระบวนการฝึกอบรม ส่วนสถาน
ประกอบการควรมีการติดตามหลังการฝึกอบรมและการสร้างวฒันธรรมการจัดการท่ีมีการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน การจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาโดยเป็นความร่วมมือของ
สถาบนัอุดมศึกษาและสถานประกอบการเพื่อความถูกตอ้ง การยอมรัยของบุคลากรและการพฒันา
ทกัษะท่ีย ัง่ยืนขององค์กรและประเทศ และจากการศึกษาของไรท์และคณะ (Wright et. al) ได้
ช้ีให้เห็นวา่ในวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทุนมนุษยน์ั้นส่วนใหญ่เนน้ท่ีการพฒันาความรู้
ในระดบับุคคลโดยผา่นกระบวนการฝึกอบรม และการสร้างส่ิงจูงใจในการน าความรู้ไปประยุกตใ์ช ้
แต่ในมุมมองเร่ืองการพฒันาทุนมนุษย์ส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญกับการแบ่งปันความรู้การ
ประเมินและการส่งต่อความรู้มากกวา่ สอดคลอ้งกบัความเห็นของสุวิทย ์เมษินทรีย ์ท่ีกล่าววา่ โลก
ในยคุสังคมฐานความรู้จะเนน้ไปสู่เร่ืองการใหค้วามส าคญัในเร่ืองการใส่ใจและการแบ่งปัน คือการ
ท่ีคนเรามีค่านิยมในเร่ืองจิตสาธารณะก็จะท าให้คนเราเกิดความใส่ใจและห่วงใยกัน แต่ใน
ขณะเดียวกนัเราก็น าเอาความรู้หรือขอ้มูลต่างๆท่ีมีออกแบบและแบ่งปันกนัซ่ึงทั้งหมดน้ีคือหัวใจ
หลกัของการพฒันาทุนมนุษย ์  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของโอลากูเลฮิน และฟีลิค (Olakulehin and 
Felix Kayode) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง “Human Capital Key Worry for Reformers” จากการศึกษาพบวา่
การพฒันาทุนมนุษย์เป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีสุดของทุกปัจจัยในธุรกิจการผลิตตั้ งแต่ 1960  
ไนจีเรียจึงเนน้ในการฝึกอบรมและการศึกษาการสะสมทุนมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก แต่การศึกษาในการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย์เป็นสนองตอบความต้องการของประเทศ ในการวิจัยน้ีจึงตรวจสอบ
ผลกระทบและระยะการเรียนรู้ในการพฒันาทุนมนุษยท่ี์มีผลต่อการศึกษาของครูในไนจีเรีย การ
น าเสนอภาพรวมของความพยายามในการพฒันาทุนมนุษย์ในไนจีเรียมีความส าคัญในระบบ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา และมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ระบบ การฝึกอบรมและการพฒันา
บุคลากรทางการส าหรับภาคอุตสาหกรรมและองคก์ารของเศรษฐกิจ ในการวจิยัน้ียงัเป็นแนวทางใน
การเรียนรู้เป็นกลยุทธ์พื้นฐานส าหรับการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาใน
ประเทศต่อไป 

ส่วนการจัดการองค์การและนโยบายเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญามีอิทธิพล
ทางออ้มต่อการจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาผา่นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร จะเห็นไดว้า่
ท่ีเป็นเช่นน้ีการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบติัเป็นหนา้ท่ีหลกัของผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จไดผู้น้ั้น
จะตอ้งบริหาร 3 ปัจจยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแ้ก่ การบริหารตนเอง การบริหาร
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คน การบริหารงาน โดยเฉพาะในเร่ืองการบริหารตน เป็นส่ิงส าคญัท่ีผูบ้ริหารตอ้งมีและสร้างภาวะ
ผูน้ าพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลาเพื่อให้เป็นผูน้ าท่ีพึงประสงค ์เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมขององคก์ร
ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพสร้างความเจริญให้กบัองคก์าร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของปิลญั 
ปฏิพิมพาคม ไดท้  าการวิจยัเร่ืองรูปแบบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษา
เอกชน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจยัพบว่าองคป์ระกอบของภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชนมี 6 องคป์ระกอบ คือ การมีวสิัยทศัน์ท่ีดี ความสามารถในการจูง
ใจ การเป็นตวัอย่างท่ีดี การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน ดา้นความฉลาดและมี
ไหวพริบ และด้านหลักในการปกครองโรงเรียน และภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา มี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .001 และสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของสายสุดา เตียเจริญ ได้ท าการวิจัยเร่ือง 
องคป์ระกอบของการเป็นมหาวทิยาลยัวิจยั ผลการวจิยัพบวา่องคป์ระกอบดา้นการน าผลงานวิจยัไป
ใช้และการสร้างเครือข่ายการวิจยัเป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัต่อการเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั 
ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัควรส่งเสริมและสนบัสนุนในเร่ืองการผลิตผลงานวิจยัท่ีตรงกบัความตอ้งการ
ของสังคม ชุมชน และประเทศ รวมทั้งการน าผลงานวิจยัไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อ
แกปั้ญหา หรือเพื่อเพิ่มมูลค่า นอกจากน้ีควรส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือกบัภาคเอกชนอุตสาหกรรม
หรือหน่วยงานราชการอ่ืนเพื่อให้เกิดการท างานวิจยัในลกัษณะเครือข่ายกนัสร้างและพฒันาให้เกิด
องคค์วามรู้หรือนวตักรรมใหม่ๆท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของสังคม ชุมชน รวมทั้งเป็นการใช้
ทรัพยากรร่วมกนัเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความเขม้แขง็ทางวชิาการ  

3. การยืนยันองค์ประกอบและรูปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจากผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เช่ียวชาญ ผลการวิจยัพบว่า ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่ยืนยนัตรงกนัว่าองค์ประกอบ
การส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาทั้ง 5 องค์ประกอบ   ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 “การมี
วิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา” องค์ประกอบท่ี 2 “การจดัองค์การและนโยบายเก่ียวกบั
ทรัพย์สินทางปัญญา” องค์ประกอบท่ี 3 “การจัดการความรู้เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา”  
องค์ประกอบท่ี 4 “การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ด้านทรัพยสิ์นทางปัญญา” และองค์ประกอบท่ี 5 
“ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร” มีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ และความถูกตอ้ง
คลอบคลุม แต่ก็มีความเห็นส่วนน้อยท่ีไม่ได้เห็นด้วยกับบางองค์ประกอบ โดยมีความเห็น 
ขอ้เสนอแนะ และการวิพากษ์ในแต่ละประเด็นแตกต่างกนัไป ซ่ึงล้วนมีคุณประโยชน์ในการน า
ผลการวจิยัไปใชต่้อไป ส่วนรูปแบบความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา
ของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พบวา่ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่มี
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ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่รูปแบบความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบท่ีผูว้ิจยัน าเสนอมีความ
เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ และความถูกตอ้งคลอบคลุม สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของวศิณุ ทรัพยส์มพล และคณะ ไดท้  าการวจิยัเร่ืองรูปแบบการบริหารจดัการและการใชป้ระโยชน์
จากทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวิทยาลยั ไดศึ้กษานโยบายและวิธีการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา
ของมหาวิทยาลยัในต่างประเทศ และสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
มหาวิทยาลยัในประเทศ ผลการวิจยัพบวา่การบริหารจดัการและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาของมหาวิทยาลยั จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีนโยบายในการบริหารจดัการท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรม 
เพื่อให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทราบและเขา้ใจถึงบทบาทและหนา้ท่ีของตนเอง ซ่ึงจะช่วยให้การบริหาร
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวิทยาลยัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ทุกฝ่าย ไม่วา่จะเป็นผูป้ระดิษฐ์ มหาวิทยาลยั หรือสังคม รวมทั้งการศึกษาของวศิณุ ทรัพยส์มพล
และคณะ ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองการบริหารจดัการและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญา
ของมหาวทิยาลยั ผลการวจิยัพบวา่การบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาในมหาวทิยาลยัจ าเป็นตอ้ง
มีนโยบายในการบริหารท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทราบและเขา้ใจถึง
บทบาทและหนา้ท่ีของตนเอง จึงจะช่วยให้การบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาในมหาวิทยาลยั
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ไม่วา่จะเป็นผูป้ระดิษฐ ์มหาวทิยาลยั 
และสังคม  สอดคล้องกบัการวิจยัของชนิตา และคณะ ได้ท าการวิจยัเร่ือง นโยบายการส่งเสริม
ทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัการศึกษา พบวา่การสร้างความตระหนกัดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาให้
ประชาคมมหาวิทยาลยั เป็นกิจกรรมท่ีจ าเป็นส าหรับการสร้าง “วฒันธรรมทรัพยสิ์นทางปัญญา” 
มหาวิทยาลยัส่วนใหญ่ให้ส านกังานอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีเป็นผูจ้ดัอบรมให้ความรู้แก่
คณาจารย ์ผูว้จิยั และนกัศึกษา แต่ยงัไม่ไดรั้บความสนใจเท่าท่ีควร อยา่งไรกอ้ตามพบวา่มีประเทศท่ี
ก าหนดให้การด าเนินงานเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นยุทธศาสตร์ระดบัชาติว่าดว้ยการสร้าง
ความตระหนักด้านนวตักรรม (National Innovation Awareness Strategy)รวมทั้งโครงการสร้าง
ความตระหนักด้านทรัพยสิ์นทางปัญญา (IP Awareness) และสอดคล้องกบัอนันต์ เตียวต๋อย ได้
ท าการศึกษาเร่ือง รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
ผลการวจิยัพบวา่ องคป์ระกอบของการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลมี 7 องคป์ระกอบ คือ 1)การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและพนกังาน 2)
ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าในการน าองค์การ 3)เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารคุณภาพ 4)ธรรมาภิบาล
ของผู ้บริหาร 5)การใช้องค์กรเป็นคู่เทียบเคียง 6)การสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากร และ7)การ
บริหารงานอย่างต่อเน่ือง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรพรรณ อินทรประเสริฐ ไดท้  าการวิจยั
เ ร่ืององค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานในทศวรรษหน้า ผลการวิจัยพบว่า
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องคป์ระกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา้ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ 1)ดา้นโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานวิชาการ 2)ดา้นโครงสร้างและกระบวนการ
บริหารงานบุคลากร 3)ดา้นโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานงบประมาณ 4)ดา้นโครงสร้าง
และกระบวนการบริหารงานก ากบัติดตาม 5)ดา้นโครงสร้างและกระบวนการบริหารการบริหารการ
จดัองคก์าร และรูปแบบการศึกษาแนวใหม่ในอนาคตตอ้งมีการผสมผสานไม่มีรูปแบบใดรูปแบบ
หน่ึงท่ีเป็นหลัก ต้องเน้นความร่วมมือ เน้นการท างานในลักษณะเครือข่าย ทั้ งเครือข่ายภายใน
โรงเรียนและเครือข่ายภายนอกโรงเรียน ควรจดัให้มีองค์กรท่ีปรึกษาท่ีสามารถให้ค  าแนะน าด้าน
ต่างๆกับสถานศึกษา เช่นเดียวกับการจดัการศึกษาของประเทศสิงคโปร์โดยความร่วมมือกับ
สถาบนัการศึกษาชาติ โดยการจดัใหมี้เครือข่ายรวมความรู้จากทัว่โลก  แสดงใหเ้ห็นวา่ระบบการจดั
การศึกษาเป็นระบบท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรมการเรียนรู้ รวมทั้งมีการฝึกฝน
ทกัษะตลอดเวลาและตลอดชีวติ 

การสังเคราะห์ข้อสรุปความคิดเห็น และข้อวิพากษ์เกี่ยวกับองค์ประกอบและรูปแบบ
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญได้ยืนยนังานวิจยัคร้ังน้ี ในประเด็นดังน้ี ได้แก่ ความ
เหมาะสม ความเป็นได้ ความเป็นประโยชน์ และความถูกตอ้งครอบคลุม รวมทั้งขอ้สรุปความ
คิดเห็น และข้อวิพากษ์เก่ียวกับองค์ประกอบและรูปแบบ เพื่อปรับปรุงให้ได้องค์ประกอบท่ี
เหมาะสม โดยมีความคิดเห็นขององคป์ระกอบแต่ละองคป์ระกอบเพิ่มเติม ดงัน้ี 

องค์ประกอบที่ 1 การมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  ผูท้รงคุณวุฒิและ
ผู ้เ ช่ียวชาญมีความคิดเห็นโดยสรุป ดังน้ี การมีวิสัยทัศน์เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
องค์ประกอบท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดท่ีจะพฒันาไปสู่การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน การมีวิสัยทศัน์ร่วมกนัของคนทั้งคณะพยาบาลศาสตร์ 
โดยท่ีคณะพยาบาลศาสตร์ จะต้องเป็นองค์การท่ีสมาชิกทุกคนได้รับการพฒันาวิสัยทศัน์ของ
อาจารยใ์หส้อดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์รวมของคณะพยาบาลศาสตร์ ซ่ึงจะสนบัสนุนใหเ้กิดการรวมพลงั
ของอาจารยท่ี์มีความคาดหวงัต่อความเปล่ียนแปลงและความกา้วหน้าในเร่ืองเก่ียวกบัการส่งเสริม
การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ ส่วนในประเด็นความเป็นไปไดใ้นการมี
วสิัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา มีผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญ 2 ท่านมีความคิดเห็นวา่เป็นไป
ไม่ได้ในการมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาได้ เน่ืองจากการก าหนดวิสัยทศัน์ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ตอ้งสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลยัดว้ย ดงันั้นในการก าหนดวิสัยทศัน์ใน
เร่ืองต่างๆตอ้งมีค านึงถึงวิสัยทศัน์ท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์หลกัของมหาวิทยาลยัดว้ยเสมอ  ดงันั้น
ในส่วนประเด็นของความเป็นไปไดใ้นการก าหนดวสิัยทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
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คณะพยาบาลศาสตร์ซ่ึงส่วนใหญ่คณะพยาบาลศาสตร์ก็ตอ้งค านึงถึงวสิัยทศัน์หลกัของมหาวทิยาลยั
ดว้ยเสมอ  

  องค์ประกอบที่  2  การจัดองค์การและนโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นโดยสรุป ดงัน้ีนโยบายท่ีมีความชดัเจนมีความส าคญัมาก
ในการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในทางการ
ปฏิบติัการด าเนินการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนจะส าเร็จลุล่วงไดย้่อมมีจุดเร่ิมตน้จากการจดัองค์การและนโยบายท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาของมหาวทิยาลยั แต่เน่ืองจากการจดัองคก์ารและนโยบายของมหาวทิยาลยัเป็นองคป์ระกอบ
ท่ีมีความส าคญัอนัดบัแรก อาจเกิดจากความเขา้ใจวา่การจดัองคก์ารและนโยบายท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์น
ทางปัญญาของมหาวิทยาลยัเป็นองคป์ระกอบท่ีอยา่งไรเสียย่อมตอ้งเกิดข้ึนเพื่อให้มีการขบัเคล่ือน
ให้มีการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา ในประเด็นความเป็นไปไดใ้นการจดัองคก์ารและ
นโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา เน่ืองจากมหาวิทยาลยัแต่ละแห่งมีความแตกต่างในเร่ืองการ
ก าหนดเป้าหมายและนโยบายซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลยั การก าหนดนโยบายในดา้น
ทรัพยสิ์นทางปัญญาจึงไม่สามารถก าหนดให้เป็นเอกภาพเหมือนกนัทุกมหาวิทยาลยัได ้อยา่งไรกอ้
ตามการก าหนดนโยบายดงักล่าวอาจมีหน่วยงานเป็นเจา้ภาพเพื่อก าหนดผลลพัธ์ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึน
เพื่อพฒันาการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาในมหาวิทยาลยัให้เกิดข้ึนอยา่งเหมาะสมและ
ย ัง่ยืน และสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์สภาการพยาบาล พ.ศ. 2555-2559 ไดมี้การก าหนดกรอบ
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ในการบริหารจดัการเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร ตามยุทธศาสตร์ท่ี 4.1 พฒันา
ระบบการบริหารจดัการเพื่อความเป็นเลิศขององคก์ร 

องค์ประกอบที่ 3 การจัดการความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ผูท้รงคุณวุฒิและ
ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นโดยสรุป ดังน้ีการจัดการความรู้เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัองคป์ระกอบหน่ึงในการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์
ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน เพราะการจดัการความรู้ คือการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่กระจดั
กระจายอยูใ่นตวับุคคลหรือเอกสาร รวมทั้งงานวิจยัต่างๆ มาพฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนใน
องคก์รสามารถเขา้ถึงความรู้ และพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูรู้้ รวมทั้งปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
อนัจะส่งผลให้คณะพยาบาลศาสตร์มีความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญามากข้ึนจนสามารถพฒันา
งานวิจัยหรือนวตักรรมทางสุขภาพซ่ึงเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์สภาการพยาบาล พ.ศ. 2555-2559 ไดมี้การก าหนดกรอบยุทธศาสตร์
ท่ี 3 การพฒันาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ในยุทธศาสตร์ท่ี 3.2 ในเร่ืองการพฒันากลไก
ส่งเสริมการจดัการความรู้ทางการพยาบาล ซ่ึงการจดัการความรู้ทางการพยาบาลส่วนใหญ่เป็นใน
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เร่ืองของการจดัการความรู้ในการท าวจิยัทางการพยาบาล รวมทั้งการปฏิบติัทางการพยาบาล ดงันั้น
ในประเด็นความถูกตอ้งและครอบคลุมยงัมีผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญ 1 ท่านมีความคิดเห็นวา่ยงัมี
ส่วนนอ้ยท่ีส่งเสริมการจดัการความรู้ในเร่ืองของการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา แต่กอ้
เห็นควรว่าควรมีการส่งเสริมการจดัการความรู้ในเร่ืองของการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาใหม้ากขั้นเพื่อการพฒันาในวชิาชีพอยา่งย ัง่ยนื  

องค์ประกอบที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ผูท้รงคุณวุฒิ
และผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นโดยสรุป ดงัน้ี องค์ประกอบด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญามีความเหมาะสม ความเป็นได้ ความเป็นประโยชน์ และความถูกต้อง
ครอบคลุม ต่อในการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน เพราะการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ถือเป็นหวัใจส าคญัของการพฒันาองคก์รทางวิชาชีพ การ
พฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทางปัญญา เป็นการท าใหบุ้คลากรในองคก์รเกิดการเรียนรู้และ
การถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ของตนเองออกมาเป็นส่ิงประดิษฐ์ งานวิจยั หรือคู่มือ/
วิธีการส าหรับงานดา้นการพยาบาล ซ่ึงในวงการแพทยห์รือการพยาบาล การมีทรัพยสิ์นทางปัญญา
นอกจากเป็นการพฒันาองค์ความรู้ของตนเองแล้ว ยงัเป็นส่ิงท่ีช่วยให้คนไขห้รือผูรั้บบริการเกิด
ความสะดวกสบายในการรับการรักษาพยาบาลอีกดว้ย การส่งเสริมใหบุ้คลากรไดรั้บการพฒันาตาม
ศกัยภาพ สมรรถนะ และตามความตอ้งการของตนเอง จึงเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารสมควรให้ความส าคญั
เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้นแล้ว การพฒันาทรัพยากรบุคคลด้านทรัพยสิ์นทางปัญญา ควรค านึงถึง
แรงจูงใจ การให้รางวลั การจดัประกวดแข่งขนั หรือการให้ประกาศนียบตัรและการช่ืนชมจาก
ผูบ้งัคบับญัชา ก็เป็นแรงกระตุน้อีกทางหน่ึงให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นและมีความสนใจใน
การพฒันาตนเองดว้ย สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 ยุทธศาสตร์
ท่ี 5.5 การสร้างความเช่ือมโยงกบัประเทศในภูมิภาคเพื่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยให้
ความส าคญักบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อก าหนดมาตรฐานระหว่างประเทศเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเคล่ือนยา้ยแรงงานในภูมิภาค คุม้ครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคน
ไทย 

องค์ประกอบที่ 5 ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็น
โดยสรุป ดงัน้ีองค์ประกอบดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารมีความเหมาะสม ความเป็นได ้ความเป็น
ประโยชน์ และความถูกตอ้งครอบคลุม ต่อในการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาล
ศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน เพราะการท่ีจะเป็นผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จไดผู้น้ั้นจะต้อง
บริหาร 3 ปัจจยัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแ้ก่ การบริหารตนเอง การบริหารคน 
การบริหารงาน โดยเฉพาะในเร่ืองการบริหารตน เป็นส่ิงส าคญัท่ีผูบ้ริหารตอ้งมีและสร้างภาวะผูน้ า
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พฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เป็นผูน้ าท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมขององค์กร
ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพสร้างความเจริญให้กบัองคก์รและประเทศชาติต่อไป ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารเป็นองคป์ระกอบหลกัในการบริหารจดัการทุกดา้น ไม่วา่จะเป็นดา้นการศึกษา การจดัการ
ภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งดา้นสาธารณสุข แมบุ้คลากรหรือทีมงานจะมีความสามารถหรือประ
สิทธิภาพมากเพียงใด แต่หากผูบ้ริหารไม่มีวิสัยทศัน์หรือขาดภาวะผูน้ า ผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพก็
ไม่อาจเกิดข้ึนได้  ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารจะเป็นส่ิงท่ีก าหนดทิศทางขององค์กรและขบัเคล่ือน
นโยบายด้านการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา หากขาดนโยบายหรือแรงผลักดัน การส่งเสริม
สนบัสนุนจากผูบ้ริหารแลว้ กิจกรรมการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาก็ไม่อาจจะเกิดข้ึนได้อย่าง
ต่อเน่ืองและย ัง่ยืน ในทางกลบักนั หากผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสมกบับริบทของมหาวิทยาลยั 
และสามารถบูรณาการนโยบายของมหาวิทยาลยักบัเป้าหมายการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา ก็จะ
ท าให้การบริหารจดัการทุกดา้น เช่น ดา้นบุคลากร ดา้นทรัพยากร ดา้นงบประมาณ และดา้นบริหาร
นโยบาย เป็นไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและท าให้ประสบความส าเร็จในท่ีสุด นอกจากนั้น ภาวะ
ผูน้ าท่ีจะช่วยส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญานอกจากเป็นผูส้นับสนุนแล้ว ยงัต้องเป็นผูป้กป้อง
ทรัพยสิ์นทางปัญญาด้วย และตอ้งเล็งเห็นว่าการพฒันาทรัพยสิ์นทางปัญญาในองค์กรเป็นส่ิงท่ี
ส าคัญ และต้องพฒันาบุคลากรให้สร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาให้ได้มากท่ีสุด พฤติกรรม
ผูบ้ริหารจึงตอ้งเปล่ียนไปสู่ความเป็นผูน้ า (Leader) อย่างแทจ้ริง เป็นผูก้  าหนดภาระงาน เป้าหมาย 
และอ านวยความสะดวก (Facilitator) ให้บุคลากรสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ กระตุน้
ใหบุ้คลากรเกิดองคืความรู้ใหม่ๆ และยอมรับวา่การใชอ้  านาจและความคิดของตนเป็นหลกัเป็นส่ิงท่ี
ไม่เหมาะสมกบัการท างานในโลกปัจจุบนัแลว้ 

รูปแบบความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบ ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญ
มีความคิดเห็นโดยสรุป ดงัน้ีรูปแบบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละมีความสัมพนัธ์ทั้ง 5 องคป์ระกอบมี
ความเหมาะสม ความเป็นได ้ความเป็นประโยชน์ และความถูกตอ้งครอบคลุม ต่อในการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  สรุปไดว้า่ผูท้รงคุณวุฒิ
และผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปในท านองเดียวกนัวา่ในการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา
ของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ การมี
วิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา การจดัองค์การและนโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา  
การจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา การพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทางปัญญา  
และภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร มีความเหมาะสม ความเป็นได ้ความเป็นประโยชน์ และความถูกตอ้ง
ครอบคลุม  และ รูปแบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
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สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละมีความสัมพนัธ์ทั้ง 5 องค์ประกอบ
โดยองค์ประกอบทุกตวัมีความเหมาะสม ความเป็นได้ ความเป็นประโยชน์ และความถูกต้อง
ครอบคลุม โดยมีความเห็น ขอ้เสนอแนะ และการวพิากษใ์นแต่ละประเด็นแตกต่างกนัไป ซ่ึงลว้นมี
ประโยชน์และเพิ่มความแข็งแกร่งในการน าผลการวิจยัไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหาร
การศึกษาต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะการวจัิย 

จากผลการศึกษาวิจยัเร่ือง รูปแบบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาล
ศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
จากผลการศึกษาวิจยัเร่ือง รูปแบบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาล

ศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน สรุปผลซ่ึงเป็นขอ้คน้พบการวิจยัคร้ังน้ีท่ีเป็นองคค์วามรู้ เป็นอีก
กลยุทธ์หน่ึงท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. คณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ควรน าองค์ประกอบของการ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ ท่ีได้จากข้อค้นพบของงานวิจัยทั้ ง 5 
องค์ประกอบ ซ่ึงประกอบด้วยการมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา การจดัองค์การและ
นโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา  การจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยด์้านทรัพยสิ์นทางปัญญา  และภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร มาประยุกต์ใช้ให้เขา้กบั
บริบทของมหาวิทยาลยั ทั้งน้ีมหาวิทยาลยัควรให้ความส าคญักบัการมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์น
ทางปัญญาเป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากการมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นองค์ประกอบ
เชิงอุดมคติท่ีมีอิทธิพลต่อการเร่ิมตน้การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนและส่งผลต่อการส่งเสริมการจดัการทรัพย์สินทางปัญญาทุกด้านทั้ ง
ทางตรงและทางออ้มให้เกิดเป็นผลลพัธ์เชิงบวกหรือเชิงลบได ้การมีวสิัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัในการพฒันาไปสู่การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเพื่อร่วมกนัสร้างการจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์น
ทางปัญญาให้มีมากข้ึน ทั้งน้ีในทางการปฏิบติัการด าเนินการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนจะส าเร็จลุล่วงได ้และสามารถน าองคป์ระกอบการจดั
องคก์ารและนโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา  การจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 
การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา  และภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารทั้ งหมดไป
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ประยุกต์ใช้เพื่อในการหาแนวทางการจดัการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนตามบริบทของมหาวทิยาลยันั้นๆ ต่อไปอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื   

2. ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
คณาจารย/์นกัวิจยั และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวิทยาลยั มี
บทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการขับเคล่ือนการส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ ดงันั้นควรมีการเตรียมความพร้อมโดยการจดัการความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. สถาบนัอุดมศึกษามีพนัธกิจหลกั 4 ประการดว้ยกนั ไดแ้ก่  การผลิตบณัฑิต  การวจิยั  

การบริการวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  ซ่ึงพนัธกิจหลกัน้ีสถาบนัอุดมศึกษาทุก
แห่งถือเป็นเป้าหมายท่ีต้องบรรลุอย่างมีคุณภาพ เพื่อบ่มเพาะเยาวชนไทยให้เป็นประชากรทีมี
คุณภาพและพร้อมเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศไทยในอนาคต ดงันั้นการส่งเสริมการ
จดัการระบบการบริหารทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อน าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์ใน
การแกปั้ญหาของสังคม ชุมชน และประเทศอยา่งเป็นรูปธรรม หรือสนบัสนุนให้น าผลงานวิจยัไป
ใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชยเ์พื่อก่อให้เกิดรายไดแ้ก่มหาวิทยาลยั รวมทั้งควรส่งเสริมใหม้หาวทิยาลยั
มีการสนับสนุนให้อาจารย์/นักวิจัย มีการท าวิจัยแล้วน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้ งใน
ระดบัชาติและนานาชาติ ซ่ึงผลงานวิจยัน้ีเป็นตวัช้ีวดัหน่ึงในการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลยั 
และยงัสามารถต่อยอดงานวิจยัไปสู่นวตักรรมทางการศึกษาเพื่อไปเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนการ
สอนเพื่อใหน้กัศึกษาไดรั้บองคค์วามรู้ใหม่ๆจากงานวจิยั 

 2. กระทรวงศึกษาธิการ สภาการพยาบาล หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรด าเนินการในการ
ออกกฎ ระเบียบให้สอดคล้องกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน เพื่อใหก้ารด าเนินการมีความย ัง่ยนื 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรน าขอ้คน้พบจากองค์ประกอบของการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะ

พยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ ไปท าการ
วจิยัต่อเพื่อก าหนดเป็นโมเดลการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ท่ี
มีความเฉพาะเจาะจงตามบริบทของแต่ละมหาวทิยาลยั  

2.ควรท าการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ทั้งในสถาบนัการศึกษาของรัฐและเอกชน  
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ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
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1. การศึกษาวเิคราะห์และก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัน้ี เป็นขั้นตอนท่ี1 ในการ

ด าเนินการวจิยั เร่ือง รูปแบบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
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อยา่งเสรี 

3. ผูเ้ช่ียวชาญสามารถแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระประกอบการใหส้ัมภาษณ์เพื่อจะไดน้ า

แนวคิดไปใชใ้นการด าเนินการวเิคราะห์และก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั รวมทั้งสร้าง

ขอ้ค าถามในการด าเนินการขั้นต่อไป 
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ประการใด ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์จะน าไปใชใ้นการวจิยัเท่านั้น 
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                                นักศึกษาระดับปริญญาปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 

                              ภาควชิาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

เคร่ืองมือการวจัิย: แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญประกอบการวจัิย 

ตอนที่1 การศึกษาวเิคราะห์และก าหนดกรอบแนวคิดในการวจัิย 



289 

 

แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

เร่ือง รูปแบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ 

ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

วตัถุประสงค์ในการสัมภาษณ์    เพื่อน าความคิดเห็นและประมวลขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีได้

จากการสัมภาษณ์ไปเป็นกรอบแนวคิดในการประกอบการพิจารณาปัจจยัท่ีจดัการทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์............................................................................................................................ 

ต าแหน่ง.......................................................................หน่วยงาน.................................................. 

วนัทีใ่ห้สัมภาษณ์........................................เวลา............................สถานที.่................................... 

ประเด็นการสัมภาษณ์ 

1. ในความคิดเห็นของท่าน การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนควรมีแนวทางอยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                            

                                                                     ขอขอบคุณในความร่วมมือทางวชิาการ 

และการเสียสละเวลาอนัมีค่ายิง่ต่อการด าเนินการวจิยัคร้ังน้ี 



 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวจิยั 

หนงัสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเคร่ืองมือวิจยั 

หนงัสือขอความอนุเคราะห์ขอทดลองเคร่ืองมือวิจยั 

ผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวจัิย 

   
1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ปิยะธิดา นาคะเกษียร ผูอ้  านวยการศูนยบ์ริการวชิาการ 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล 

2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุขศิริ ประสมสุข คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

3 ดร. วษิณุ  ทรัพยส์มบติั รองผูอ้  านวยการส านกัทดสอบทางการศึกษา 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4 ดร. ปรัชญวรรณ วนานนัท์ รก.นกัวชิาการศึกษาช านาญการพิเศษ  
กลุ่มติดตามและประเมินผล  
ส านกังานศึกษาธิการภาค 5 

5 ดร. ด ารงค ์ศรีอร่าม โรงเรียนมธัยมวดัเขาสุกิม 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 
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ผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ 
ข้อที ่ ตวัแปรของการส่งเสริมการจดัการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ

พยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 
1.  มีการก าหนดวสิยัทศันข์องมหาวทิยาลยัเก่ียวกบัการส่งเสริมการ

จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 
.986 

2.  มีการถ่ายทอดวสิยัทศัน์และพนัธกิจสู่บุคลากรทุกระดบัของ
มหาวทิยาลยั 

.986 

3.  มีการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยทุธ์ท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริม
การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

4.  มีการส่ือสารนโยบายความคาดหวงัเก่ียวกบัการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูบ้ริหารใหบุ้คลากรรับทราบตามส่ือต่างๆ 

.986 

5.  มีการประชุมช้ีแจงนโยบายเก่ียวกบัการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบอยา่งเฉพาะเจาะจง 

.986 

6.  มีคู่มือนโยบายเก่ียวกบัการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา
เพ่ือก าหนดทิศทางและแนวทางการปฏิบติังานตามกลยทุธ์ 

.986 

7.  มีการจดัระบบการก ากบัและติดตามกลยทุธ์เก่ียวกบัการส่งเสริมการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งต่อเน่ือง 

.986 

8.  มีงบประมาณในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา .986 
9.  มีการประเมินอุปสรรคและปัญหาของการส่งเสริมการจดัการ

ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
.986 

10.  มีโครงสร้างองคก์ารท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

.986 

11.  มีโครงสร้างองคก์ารท่ีมีหน่วยงานเก่ียวกบัการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งชดัเจน 

.986 

12.  มีโครงสร้างองคก์ารเก่ียวกบัการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาท่ีสามารถปรับเปล่ียนไดท้นัตามการเปล่ียนแปลง 

.986 

13.  มีการมอบอ านาจใหผู้รั้บผิดชอบหลกัมีอ านาจในการบริหารจดัการ
โดยประสานความร่วมมือกบัผูรั้บผิดชอบร่วม 

.986 

14.  มีการกระจายอ านาจใหบุ้คลากรในระดบัต่างๆ สามารถตดัสินใจได้
อยา่งเหมาะสม 

.985 

15.  หน่วยงานต่างๆในมหาวทิยาลยัร่วมมือกนัในการส่งเสริมการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 
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ข้อที ่ ตวัแปรของการส่งเสริมการจดัการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

16.  มหาวทิยาลยัมีกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์น
ทางปัญญาโดยเฉพาะ 

.986 

17.  มีการจดัการความรู้ทางดา้นกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งการส่งเสริมการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.985 

18.  มีการน าความรู้ทางวชิาชีพไปสร้างสรรเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา .986 
19.  มีระบบการจดัการเพ่ือใหก้ารส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาได้

ด าเนินงานไปควบคู่กบัการท างานประจ า 
.986 

20.  มหาวทิยาลยัมีระบบจดัเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีบุคลากรสามารถเขา้ถึงได ้

.986 

21.  มีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 

.986 

22.  มีการติดตั้งระบบขอ้มูลข่าวสารเพ่ือช่วยเหลือบุคลากรในการ
ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

23.  มีการน าเทคนิคการบริหารความเส่ียงมาใชค้วบคู่กบัการส่งเสริม
การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

24.  มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆในการส่งเสริมการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

25.  มีการจดัระบบขอ้มูล/การแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

26.  มีระบบฐานขอ้มูลสนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้งการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งครบถว้น 

.986 

27.  มีกระบวนการและเทคโนโลยใีนการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 

.986 

28.  มีการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย สร้างฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์ เพื่อ
ช่วยในการจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

29.  มีการส่งเสริมการศึกษา คน้ควา้ ประดิษฐ ์คิดคน้ นวตักรรมใหม่ๆ
เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

30.  มหาวทิยาลยัน้ีเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

31.  มีทีมงานจดัการความรู้ (KM Team) ในการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 
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ข้อที ่ ตวัแปรของการส่งเสริมการจดัการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

32.  ทีมงานจดัการความรู้ (KM Team) มีความรู้และมีประสบการณ์ใน
การส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

33.  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือชุมชนนกัปฏิบติัในการส่งเสริมการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

34.  มีการบรูณาการองคค์วามรู้ใหม่ท่ีจ าเป็นกบัการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

35.  มีการออกแบบระบบหรือรูปแบบในการจดัเก็บองคค์วามรู้ท่ีไดจ้าก
การส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

36.  เปิดโอกาสใหผู้ท่ี้คิดคน้นวตักรรมสามารถท่ีจะใส่ช่ือในผลงานของ
ตวัเองลงไปได ้

.986 

37.  มีวธีิการแบ่งปันความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและส่งเสริม
การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาทัว่ทั้งมหาวทิยาลยั 

.986 

38.  มีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญากบัองคก์รต่างๆ  

.986 

39.  มีการท าขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญากบัองคก์รต่างๆ 

.986 

40.  มีการเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสีย(stakeholder)เขา้มามีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

41.  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย(stakeholder)ท่ีเป็นองคก์ารต่างๆทางเศรษฐกิจ 
มีส่วนในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

42.  มีหน่วยงานใหค้  าปรึกษาส าหรับหน่วยงานภายในและภายนอก 
เก่ียวกบัการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

43.  มีการสนบัสนุนการสร้างเครือข่ายในการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบั
องคก์ารต่างๆทั้งในและต่างประเทศ 

.986 

44.  มีหุน้ส่วน (Partner) และแหล่งท่ีมาของทรัพยากรหลกัในการ
ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

45.  มีการศึกษาดูงานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ี
ปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นเลิศ(Best practice) 

.986 

46.  มีการหาความรู้จากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง หรือองคก์รอ่ืนๆในการ
ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

47.  องคก์ารมีการสร้างความรู้ใหม่ท่ีจ าเป็นต่อการบูรณาการการ
ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 



297 

 

ข้อที ่ ตวัแปรของการส่งเสริมการจดัการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

48.  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาผา่นระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น กระดานสนทนา(web board) เวบ็บลอ็ก
(web blog) 

.986 

49.  มีการสร้างค่านิยมใหบุ้คลากรตระหนกัถึงความส าคญัของการ
ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

50.  มีความเขา้ใจในวฒันธรรมองคก์ารของมหาวทิยาลยัและระบบการ
บริหารของมหาวทิยาลยั 

.986 

51.  มีการส่ือสารท่ีดีทั้งภายในและภายนอกองคก์ารในการส่งเสริมการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

52.  ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัต่อการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

.986 

53.  ผูบ้ริหารแสดงวสิยัทศัน์และนโยบายท่ีชดัเจนต่อการส่งเสริมการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

54.  ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากรต่อการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

55.  ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

56.  ผูบ้ริหารมีความยดืหยุน่ในการมอบอ านาจในการส่งเสริมการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

57.  ผูบ้ริหารมีความสามารถในการคิดเชิงกลยทุธ์ในการส่งเสริมการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

58.  ผูบ้ริหารมีศกัยภาพในการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงในการส่งเสริม
การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

59.  ผูบ้ริหารมีการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์ในการส่งเสริม
การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

60.  ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศและกฏเกณฑท่ี์เอ้ือต่อการส่งเสริมการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

61.  ผูบ้ริหารส่งเสริมการจดัการความรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

62.  ผูบ้ริหารและบุคลากรมีความสามารถในการท างานเป็นทีม .986 
63.  มีการสร้างทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัลกัษณ์ของคณะ

พยาบาลศาสตร์ 
.986 
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ข้อที ่ ตวัแปรของการส่งเสริมการจดัการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

64.  มีการส่งเสริมการน าความรู้ทางวชิาชีพพยาบาลไปสร้างสรรเป็น
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

65.  มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของผูรั้บผิดชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร .986 
66.  มีการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการ

จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 
.986 

67.  มีการมอบหมายผูรั้บผิดชอบในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์น
ทางปัญญาตามความเช่ียวชาญของบุคคล 

.986 

68.  มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบหลกัและผูรั้บผิดชอบร่วมในการส่งเสริม
การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

69.  มีกระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

70.  มีการส่ือสารกนัระหวา่งผูป้ฏิบติังานเป็นแบบสองทาง .986 
71.  มีการสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา .986 
72.  มีการสร้างแรงจูงใจโดยการใหเ้งินรางวลัพิเศษตามผลงานการ

ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 
.986 

73.  มีการสร้างแรงจูงใจโดยการเล่ือนต าแหน่งตามผลงานการส่งเสริม
การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

74.  มีการชมเชยและใหร้างวลัแก่ผูท่ี้ปฏิบติังานดา้นการส่งเสริมการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเป็นเลิศ 

.986 

75.  มีการฝึกอบรมและการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมใหมี้การสร้างทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 

.986 

76.  มีการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

.986 

77.  มีการท างานเป็นทีมในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา .986 
78.  มีการส่งเสริมใหบุ้คลากรประดิษฐคิ์ดคน้นวตักรรมท่ีต่อยอดความรู้

มาจากองคค์วามรู้ทางการพยาบาล 
.986 

79.  มีการส่งเสริมใหบุ้คลากรท าวจิยัท่ีต่อยอดความรู้มาจากองคค์วามรู้
ทางการพยาบาล 

.986 

80.  มีบุคลากรเพียงพอต่อการด าเนินการดา้นการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 
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ข้อที ่ ตวัแปรของการส่งเสริมการจดัการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

81.  บุคลากรในองคก์ารมีการกระตุน้ใหเ้พ่ือนร่วมงานเกิดการเรียนรู้ใน
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 

.986 

82.  บุคลากรมีความรู้ในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา .986 
83.  บุคลากรไดรั้บการฝึกอบรมและเรียนรู้วธีิการส่งเสริมการจดัการ

ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
.986 

84.  บุคลากรไดรั้บการเสริมสร้างทศันคติท่ีดีต่อการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

85.  บุคลากรมีความรู้และทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยใีนการส่งเสริมการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

86.  บุคลากรมีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์น
ทางปัญญากบัหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง  

.986 

87.  บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ดา้นการ
พยาบาลและนวตักรรมใหม่ๆเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

88.  บุคลากรสามารถคิดและเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ .986 
89.  บุคลากรมีการปรับปรุงและพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง .986 
90.  บุคลากรสามารถในการติดตามความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีเพื่อ

น ามาประยกุตใ์ชใ้นการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 
.986 

91.  บุคลากรมีความมุ่งมัน่และตั้งใจในการคน้ควา้ความรู้ใหม่เพ่ือ
ส่งเสริมการจดัการดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

92.  บุคลากรมีความยดึมัน่ในหลกัการและจรรยาบรรณวชิาชีพ .986 
93.  บุคลากรสามารถน าความรู้ทางวชิาชีพและเทคโนโลยตี่างๆมา

ประยกุตใ์ชใ้นการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 
.986 

94.  บุคลากรมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรในการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

95.  มหาวทิยาลยัมีหลกัเกณฑก์ารจดัสรรส่ิงจูงใจเพ่ือใหเ้กิดการส่งเสริม
การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

96.  มหาวทิยาลยัท าใหบุ้คลากรเช่ือมัน่วา่ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเกิดข้ึน
จากตนจะไดรั้บการส่งเสริม 

.986 
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ข้อที ่ ตวัแปรของการส่งเสริมการจดัการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

97.  บุคลากรมีความเช่ือมัน่วา่ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากตนจะ
ไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนท่ีเหมาะสม 

.986 

98.  มีการส่งเสริมใหมี้การประดิษฐคิ์ดคน้นวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือต่อยอด
ในการจดสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร 

.986 

99.  มีการส่งเสริมใหมี้การคิดคน้ผลงานวจิยั นวตักรรม เพ่ือต่อยอดใน
การส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

100.  มีการส่งเสริมความรู้และทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศใหแ้ก่
อาจารยแ์ละนกัศึกษา 

.986 

101.  มีความคิดริเร่ิมและพฒันาน าผลงานวจิยั นวตักรรม ไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

.986 

102.  มีการสนบัสนุนดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกต่อการส่งเสริมการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

103.  มีการสร้างวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งผลต่อการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

104.  มีการน าทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์มาใช้
ประโยชน์ทางธุรกิจ 

.986 

105.  มีการน าทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์มาข้ึน
ทะเบียนเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวทิยาลยั 

.986 

106.  มีการส่งเสริมการสร้างผลงานวจิยั และพฒันานวตักรรมท่ี
ตอบสนองต่อความตอ้งการทางเศรษฐกิจของประเทศ 

.986 

107.  มีการส่งเสริมการสร้างผลงานวจิยั และพฒันานวตักรรมท่ีข้ึน
ทะเบียนเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวทิยาลยั 

.986 

108.  มีการสร้างผลงานวจิยั และพฒันานวตักรรมท่ีข้ึนทะเบียนเป็น
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวทิยาลยัไปสู่การใชป้ระโยชน์ในเชิง
พาณิชย ์

.986 

109.  มีการสนบัสนุนการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

.986 

110.  มีการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวจิยัท่ีไดข้ึ้นทะเบียนทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาในเชิงวชิาการภายใตข้อบเขตท่ีเหมาะสม 

.986 

111.  มีการสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาท่ีไม่มีผลประโยชนท์บัซอ้น 

.986 
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ข้อที ่ ตวัแปรของการส่งเสริมการจดัการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ
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Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

112.  มีการสนบัสนุนหน่วยงานท่ีขอรับการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา
ในมหาวทิยาลยั 

.986 

113.  มีการสนบัสนุนความร่วมมือในดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญากบั
หน่วยงานภาคนอกทั้งของภาคร ฐและภาคเอกชน 

.986 

114.  มีการก าหนดสิทธิประโยชนท่ี์เจา้ของสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา
จากการน าผลงานไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์

.986 

115.  เจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญามีส่วนร่วมในการก าหนดเง่ือนไขและ
ค่าตอบแทนการน าผลงานไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์

.986 

116.  มีหน่วยงานบริการดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาเพ่ือเป็นศูนยก์ลางใน
การจดทะเบียนและบริการใหค้  าปรึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 

.986 

117.  มีการพฒันาระบบฐานขอ้มูลทรัพยสิ์นทางปัญญาเพื่อรองรับการ
แปลงทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นทุน 

.986 

118.  มีการก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการใหทุ้นอุดหนุนการวจิยั และ
การพฒันานวตักรรมไวอ้ยา่งชดัเจน 

.986 

119.  มีการก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการขอรับความคุม้ครองทรัพยสิ์น
ทางปัญญาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

.986 

120.  มีการก าหนดขั้นตอนการขอรับความคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศไวอ้ยา่งชดัเจน 

.986 

121.  มีคณะกรรมการบริหารจดัการผลงานการวจิยั นวตักรรม และ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยการคดัเลือกจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอก 

.986 

122.  ส่งเสริมการบริหารจดัการสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยการ
สนบัสนุนการจดัตั้งส านกังานอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในเทคโนโลย ี

.986 

123.  มีการจดัสรรผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการน าทรัพยสิ์นทางปัญญาไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชยใ์หแ้ก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

.986 

124.  มีเอกสารและเคร่ืองมือเพ่ือช่วยในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 

.986 

125.  มีการจดัสรรงบประมาณเพื่อการพฒันาความรู้ของบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

126.  มีการสนบัสนุนดา้นอาคารสถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวกใน
การส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 
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ข้อที ่ ตวัแปรของการส่งเสริมการจดัการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

127.  มีการจดัสถานท่ีเผยแพร่ความรู้ หรือเขา้ถึงกลุ่มความรู้ในเร่ืองการ
ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

.986 

128.  มีการจดัสรรผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการน าทรัพยสิ์นทางปัญญาไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชยใ์หแ้ก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

.986 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนงัสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมขอ้มูล 

แบบสอบถาม 
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ที ่ ศธ  0520.203.2 /พิเศษ     ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
     คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     พระราชวังสนามจันทร์  นครปฐม  73000 

 

       28 กรกฏาคม 2558 

เรื่อง     ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     1. หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจาก สสอท.     จ านวน 1 ฉบับ 
                     2. รายชื่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน             จ านวน 1 ฉบับ 
 

ด้วย นางสาวศนิกานต์ ศรีมณี นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก าลังท า
วิทยานิพนธ์เรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน”      มีความประสงค์จะขอเก็บรวบรวมข้อมูลจากอธิการบดี รองอธิการบดี  
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ฝ่ายวิจัย และคณาจารย์คณะพยาบาล
ศาสตร์ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการท าวิทยานิพนธ์ ในการนี้ ผู้วิจัยได้ท าเรื่องขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บข้อมูลผ่านสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ตามหนังสือที่อ้างถึง ที่ สสอท. 
81/2558 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ทั้งนี้ภาควิชาการบริหารการศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน 
เพ่ือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามให้แก่นักศึกษาดังกล่าวด้วย  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง 

                                          ขอแสดงความนับถือ 
                                      

    
                                   (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์)     

               หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 
       

งานธุรการ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0 3421 9136 
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แบบสอบถาม 

งานวจัิย   เร่ือง รูปแบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ 

ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ค าช้ีแจง 

 แบบสอบถามฉบบัน้ีส าหรับผูบ้ริหารและบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ใน

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน และบุคลากรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. แบบสอบถามฉบบัน้ี จดัท าข้ึนเพื่อทราบตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบของการจดัการ

ทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

2. แบบสอบถามฉบบัน้ีมี 3 ตอน  ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1  ขอ้ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบ 

แบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2  ขอ้ค าถามเก่ียวกบัตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบของการ 

จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

ตอนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบของ 

การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

นิยามศัพท์เฉพาะ   เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั ผูว้จิยัจึงไดนิ้ยามศพัทท่ี์ใชใ้นการวจิยัดงัน้ี 

การส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  หมายถึง  แนวทางการส่งเสริมการ

ด าเนินงานของหน่วยงานจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา ซ่ึงประกอบดว้ย  การสร้างสรรคท์รัพยสิ์นทาง

ปัญญา (IP Creation) การคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา (IP Protection) และการน าทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาไปใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย ์(IP Commercialization)  

ทรัพย์สินทางปัญญาในคณะพยาบาลศาสตร์ (Intellectual Property – IP) หมายถึง 

ความรู้ การศึกษาวิจยั การประดิษฐ์คิดคน้ หรือผลงานท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรคท์างปัญญาของ

คณาจารยแ์ละนกัศึกษาในสถาบนัการศึกษาซ่ึงอาจเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้เช่นงานวิจยั แนวคิด หรือ

ทฤษฏี งานวจิยั กบัส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้เช่น ส่ิงประดิษฐ ์หรือส่ือรูปแบบต่างๆ  

                                                             ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง 
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   นางสาวศนิกานต์  ศรีมณี 

   นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

   บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  /  ลงหนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่าน 

 

1. เพศ 
 ชาย   หญิง   

 

2. อายุ 
        20 – 30 ปี  31 – 40 ปี   41 – 50 ปี  50 ปีข้ึนไป        

             

3. ระดับการศึกษา  
  ต  ่ากวา่ปริญญาตรี   ปริญญาตรี      ประกาศนียบตัรบณัฑิต   
  ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
 

4. ต าแหน่งหน้าทีใ่นการปฏิบัติงาน 
  อธิการบดี 
  ผูช่้วยอธิการบดี 
  คณบดี 
  รองคณบดี 
  อาจารย ์
  อ่ืน  ๆ(โปรดระบุ) ...................................................................................................................  
 

5. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
         ไม่เกิน 5 ปี         มากกวา่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี  
         มากกวา่ 10 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี    มากกวา่ 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี 

         20 ปีข้ึนไป 
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ตอนที ่2   ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกบัองค์ประกอบของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ

คณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ค าช้ีแจง  แบบสอบถามองคป์ระกอบของการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาล

ศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน มีทั้งหมด      128      ขอ้  โปรดท าเคร่ืองหมาย  /  ลงในช่องทาง

ขวามือซ่ึงตรงกบัความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว  โดยท่ีลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประเมินค่าจดัอนัดบั 5 ระดบั ของลิเคิอร์ท (Likert) เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

  ระดบั 5 หมายถึง เห็นดว้ยวา่ตวัแปรดงักล่าวเป็นตวัแปรของการจดัการทรัพยสิ์น

ทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในระดบัมากท่ีสุด 

                           ระดบั 4 หมายถึง เห็นดว้ยวา่ตวัแปรดงักล่าวเป็นตวัแปรของการจดัการทรัพยสิ์น

ทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในระดบัมาก 

                           ระดบั 3 หมายถึง เห็นดว้ยวา่ตวัแปรดงักล่าวเป็นตวัแปรของของการส่งเสริมการ

จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในระดบัปานกลาง 

                           ระดบั 2 หมายถึง เห็นดว้ยวา่ตวัแปรดงักล่าวเป็นตวัแปรของของการส่งเสริมการ

จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในระดบันอ้ย 

                          ระดบั 1 หมายถึง เห็นดว้ยวา่ตวัแปรดงักล่าวเป็นตวัแปรของของการส่งเสริมการ

จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

ข้อที่ ตัวแปรของการส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ
คณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
1.  มีการก าหนดวสิัยทศัน์ของมหาวทิยาลยั

เก่ียวกบัการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

     

2.  มีการถ่ายทอดวสิัยทศัน์และพนัธกิจสู่
บุคลากรทุกระดบัของมหาวิทยาลยั 

     

3.  มีการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยทุธ์ท่ี
เก่ียวกบัการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 
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ข้อที่ ตัวแปรของการส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ
คณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
4.  มีการส่ือสารนโยบายความคาดหวงัเก่ียวกบั

การส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา
ของผูบ้ริหารใหบุ้คลากรรับทราบตามส่ือ
ต่างๆ 

     

5.  มีการประชุมช้ีแจงนโยบายเก่ียวกบัการ
ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาใหผู้ท่ี้
เก่ียวขอ้งรับทราบอยา่งเฉพาะเจาะจง 

     

6.  มีคู่มือนโยบายเก่ียวกบัการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาเพื่อก าหนดทิศทางและ
แนวทางการปฏิบติังานตามกลยทุธ์ 

     

7.  มีการจดัระบบการก ากบัและติดตามกลยทุธ์
เก่ียวกบัการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาอยา่งต่อเน่ือง 

     

8.  มีงบประมาณในการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

9.  มีการประเมินอุปสรรคและปัญหาของการ
ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

10.  มีโครงสร้างองคก์ารท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

11.  มีโครงสร้างองคก์ารท่ีมีหน่วยงานเก่ียวกบั
การส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา
อยา่งชดัเจน 

     

12.  มีโครงสร้างองคก์ารเก่ียวกบัการส่งเสริมการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีสามารถ
ปรับเปล่ียนไดท้นัตามการเปล่ียนแปลง 

     

13.  มีการมอบอ านาจใหผู้รั้บผดิชอบหลกัมีอ านาจ
ในการบริหารจดัการโดยประสานความ
ร่วมมือกบัผูรั้บผดิชอบร่วม 
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ข้อที่ ตัวแปรของการส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ
คณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
14.  มีการกระจายอ านาจใหบุ้คลากรในระดบั

ต่างๆ สามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
     

15.  หน่วยงานต่างๆในมหาวทิยาลยัร่วมมือกนัใน
การส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

16.  มหาวทิยาลยัมีกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีส่งเสริม
การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาโดยเฉพาะ 

     

17.  มีการจดัการความรู้ทางดา้นกฏหมายท่ี
เก่ียวขอ้งการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

     

18.  มีการน าความรู้ทางวชิาชีพท่ีสอดคลอ้งกบักฏ
ระเบียบมหาวทิยาลยัไปสร้างสรรเป็น
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

19.  มีระบบการจดัการเพื่อใหก้ารส่งเสริม
ทรัพยสิ์นทางปัญญาไดด้ าเนินงานไปควบคู่
กบัการท างานประจ า 

     

20.  มหาวทิยาลยัมีระบบจดัเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาท่ีบุคลากรสามารถเขา้ถึงได ้

     

21.  มีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่งเสริม
การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

22.  มีการติดตั้งระบบขอ้มูลข่าวสารเพื่อช่วยเหลือ
บุคลากรในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 

     

23.  มีการน าเทคนิคการบริหารความเส่ียงมาใช้
ควบคู่กบัการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 
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ข้อที่ ตัวแปรของการส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ
คณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
24.  มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน

ต่างๆในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

     

25.  มีการจดัระบบขอ้มูล/การแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 

     

26.  มีระบบฐานขอ้มูลสนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้งการ
ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่ง
ครบถว้น 

     

27.  มีกระบวนการและเทคโนโลยใีนการส่งเสริม
การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

28.  มีการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย สร้าง
ฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการจดัการ
ความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

29.  มีการส่งเสริมการศึกษา คน้ควา้ ประดิษฐ ์
คิดคน้ นวตักรรมใหม่ๆเพื่อส่งเสริมใหเ้กิด
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

30.  มหาวทิยาลยัน้ีเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ใน
การส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

31.  มีทีมงานจดัการความรู้ (KM Team) ในการ
ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

32.  ทีมงานจดัการความรู้ (KM Team) มีความรู้
และมีประสบการณ์ในการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

33.  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือชุมชนนกัปฏิบติั
ในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 
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ข้อที่ ตัวแปรของการส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ
คณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
34.  มีการบรูณาการองคค์วามรู้ใหม่ท่ีจ  าเป็นกบั

การส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 
     

35.  มีการออกแบบระบบหรือรูปแบบในการ
จดัเก็บองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการส่งเสริมการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

36.  เปิดโอกาสใหผู้ท่ี้คิดคน้นวตักรรมสามารถท่ี
จะใส่ช่ือในผลงานของตวัเองลงไปได ้

     

37.  มีวธีิการแบ่งปันความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาและส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาทัว่ทั้งมหาวทิยาลยั 

     

38.  มีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญากบั
องคก์รต่างๆ  

     

39.  มีการท าขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการ
ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญากบั
องคก์รต่างๆ 

     

40.  มีการเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสีย
(stakeholder)เขา้มามีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

41.  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย(stakeholder)ท่ีเป็น
องคก์ารต่างๆทางเศรษฐกิจ มีส่วนในการ
ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

42.  มีหน่วยงานใหค้  าปรึกษาส าหรับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก เก่ียวกบัการส่งเสริมการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

43.  มีการสนบัสนุนการสร้างเครือข่ายในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัองคก์ารต่างๆทั้งในและ
ต่างประเทศ 
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ข้อที่ ตัวแปรของการส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ
คณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
44.  มีหุน้ส่วน (Partner) และแหล่งท่ีมาของ

ทรัพยากรหลกัในการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

45.  มีการศึกษาดูงานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นเลิศ
(Best practice) 

     

46.  มีการหาความรู้จากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง หรือ
องคก์รอ่ืนๆในการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

47.  องคก์ารมีการสร้างความรู้ใหม่ท่ีจ  าเป็นต่อ
การบูรณาการการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

48.  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาผา่นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น 
กระดานสนทนา(web board) เวบ็บล็อก(web 
blog) 

     

49.  มีการสร้างค่านิยมใหบุ้คลากรตระหนกัถึง
ความส าคญัของการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

50.  มีความเขา้ใจในวฒันธรรมองคก์ารของ
มหาวทิยาลยัและระบบการบริหารของ
มหาวทิยาลยั 

     

51.  มีการส่ือสารท่ีดีทั้งภายในและภายนอก
องคก์ารในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 

     

52.  ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัต่อการส่งเสริมการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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ข้อที่ ตัวแปรของการส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ
คณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
53.  ผูบ้ริหารแสดงวสิัยทศัน์และนโยบายท่ีชดัเจน

ต่อการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

     

54.  ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากรต่อการ
ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

55.  ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุนให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

     

56.  ผูบ้ริหารมีความยดืหยุน่ในการมอบอ านาจใน
การส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

57.  ผูบ้ริหารมีความสามารถในการคิดเชิงกลยทุธ์
ในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

     

58.  ผูบ้ริหารมีศกัยภาพในการเป็นผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงในการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

59.  ผูบ้ริหารมีการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกล
ยทุธ์ในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

     

60.  ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศและกฏเกณฑท่ี์เอ้ือ
ต่อการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

     

61.  ผูบ้ริหารส่งเสริมการจดัการความรู้เก่ียวกบั
การส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

62.  ผูบ้ริหารและบุคลากรมีความสามารถในการ
ท างานเป็นทีม 
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ข้อที่ ตัวแปรของการส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ
คณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
63.  ผูบ้ริหารส่งเสริมการสร้างทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัลกัษณ์ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ 

     

64.  มีการส่งเสริมการน าความรู้ทางวชิาชีพ
พยาบาลไปสร้างสรรเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

65.  มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของผูรั้บผิดชอบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

     

66.  มีการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกคนมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

     

67.  มีการมอบหมายผูรั้บผดิชอบในการส่งเสริม
การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาตามความ
เช่ียวชาญของบุคคล 

     

68.  มีการก าหนดผูรั้บผดิชอบหลกัและ
ผูรั้บผดิชอบร่วมในการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

69.  มีกระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อการ
ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

70.  มีการส่ือสารกนัระหวา่งผูป้ฏิบติังานเป็นแบบ
สองทาง 

     

71.  มีการสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

72.  มีการสร้างแรงจูงใจโดยการใหเ้งินรางวลั
พิเศษตามผลงานการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

73.  มีการสร้างแรงจูงใจโดยการเล่ือนต าแหน่ง
ตามผลงานการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 
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ข้อที่ ตัวแปรของการส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ
คณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
74.  มีการชมเชยและใหร้างวลัแก่ผูท่ี้ปฏิบติังาน

ดา้นการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาท่ีเป็นเลิศ 

     

75.  มีการฝึกอบรมและการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้
มีการสร้างทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

76.  มีการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน 

     

77.  มีการท างานเป็นทีมในการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

78.  มีการส่งเสริมใหบุ้คลากรประดิษฐคิ์ดคน้
นวตักรรมท่ีต่อยอดความรู้มาจากองคค์วามรู้
ทางการพยาบาล 

     

79.  มีการส่งเสริมใหบุ้คลากรท าวจิยัท่ีต่อยอด
ความรู้มาจากองคค์วามรู้ทางการพยาบาล 

     

80.  มีบุคลากรเพียงพอต่อการด าเนินการดา้นการ
ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

81.  บุคลากรในองคก์ารมีการกระตุน้ใหเ้พื่อน
ร่วมงานเกิดการเรียนรู้ในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

82.  บุคลากรมีความรู้ในการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

83.  บุคลากรไดรั้บการฝึกอบรมและเรียนรู้วธีิการ
ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

84.  บุคลากรไดรั้บการเสริมสร้างทศันคติท่ีดีต่อ
การส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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ข้อที่ ตัวแปรของการส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ
คณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
85.  บุคลากรมีความรู้และทกัษะในการใช้

เทคโนโลยใีนการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

86.  บุคลากรมีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญากบัหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง  

     

87.  บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการแสวงหา
ความรู้ดา้นการพยาบาลและนวตักรรมใหม่ๆ
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

88.  บุคลากรสามารถคิดและเรียนรู้อยา่งเป็น
ระบบ 

     

89.  บุคลากรมีการปรับปรุงและพฒันางานอยา่ง
ต่อเน่ือง 

     

90.  บุคลากรสามารถในการติดตามความกา้วหนา้
ทางเทคโนโลย ีเพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการ
ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

91.  บุคลากรมีความมุ่งมัน่และตั้งใจในการคน้ควา้
ความรู้ใหม่เพื่อส่งเสริมการจดัการดา้น
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

92.  บุคลากรมีความยดึมัน่ในหลกัการและ
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

     

93.  บุคลากรสามารถน าความรู้ทางวชิาชีพและ
เทคโนโลยต่ีางๆมาประยกุตใ์ชใ้นการส่งเสริม
การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

94.  บุคลากรมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรในการ
ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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ข้อที่ ตัวแปรของการส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ
คณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
95.  มหาวทิยาลยัมีหลกัเกณฑก์ารจดัสรรส่ิงจูงใจ

เพื่อใหเ้กิดการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 

     

96.  มหาวทิยาลยัท าใหบุ้คลากรเช่ือมัน่วา่
ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากตนจะไดรั้บ
การส่งเสริม 

     

97.  บุคลากรมีความเช่ือมัน่วา่ทรัพยสิ์นทางปัญญา
ท่ีเกิดข้ึนจากตนจะไดรั้บผลประโยชน์ตอบ
แทนท่ีเหมาะสม 

     

98.  มีการส่งเสริมใหมี้การประดิษฐคิ์ดคน้
นวตักรรมใหม่ๆ เพื่อต่อยอดในการจด
สิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร 

     

99.  มีการส่งเสริมใหมี้การคิดคน้ผลงานวจิยั 
นวตักรรม เพื่อต่อยอดในการส่งเสริมการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

100.  มีการส่งเสริมความรู้และทกัษะการใช้
ภาษาต่างประเทศใหแ้ก่อาจารยแ์ละนกัศึกษา 

     

101.  มีความคิดริเร่ิมและพฒันาน าผลงานวจิยั 
นวตักรรม ไปใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์

     

102.  มีการสนบัสนุนดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่อการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

     

103.  มีการสร้างวสิัยทศัน์ขององคก์ารท่ีส่งผลต่อ
การส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

104.  มีการน าทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์มาใชป้ระโยชน์ทางธุรกิจ 
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ข้อที่ ตัวแปรของการส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ
คณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
105.  มีการน าทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะ

พยาบาลศาสตร์มาข้ึนทะเบียนเป็นทรัพยสิ์น
ทางปัญญาของมหาวทิยาลยั 

     

106.  มีการส่งเสริมการสร้างผลงานวจิยั และพฒันา
นวตักรรมท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 

     

107.  มีการส่งเสริมการสร้างผลงานวจิยั และพฒันา
นวตักรรมท่ีข้ึนทะเบียนเป็นทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาของมหาวทิยาลยั 

     

108.  มีการสร้างผลงานวจิยั และพฒันานวตักรรมท่ี
ข้ึนทะเบียนเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
มหาวทิยาลยัไปสู่การใชป้ระโยชน์ในเชิง
พาณิชย ์

     

109.  มีการสนบัสนุนการคุม้ครองทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

     

110.  มีการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวจิยัท่ีไดข้ึ้น
ทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาในเชิงวชิาการ
ภายใตข้อบเขตท่ีเหมาะสม 

     

111.  มีการสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการบริหาร
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีไม่มี
ผลประโยชน์ทบัซอ้น 

     

112.  มีการสนบัสนุนหน่วยงานท่ีขอรับการ
คุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาในมหาวทิยาลยั 

     

113.  มีการสนบัสนุนความร่วมมือในดา้นทรัพยสิ์น
ทางปัญญากบัหน่วยงานภายนอกทั้งของ
ภาคร ฐและภาคเอกชน 

     



319 
 

ข้อที่ ตัวแปรของการส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ
คณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
114.  มีการก าหนดสิทธิประโยชน์ท่ีเจา้ของสิทธิใน

ทรัพยสิ์นทางปัญญาจากการน าผลงานไปใช้
ในเชิงพาณิชย ์

     

115.  เจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเง่ือนไขและค่าตอบแทนการน า
ผลงานไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์

     

116.  มีหน่วยงานบริการดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา
เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการจดทะเบียนและ
บริการใหค้  าปรึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 

     

117.  มีการพฒันาระบบฐานขอ้มูลทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาเพื่อรองรับการแปลงทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาเป็นทุน 

     

118.  มีการก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการให้
ทุนอุดหนุนการวจิยั และการพฒันานวตักรรม
ไวอ้ยา่งชดัเจน 

     

119.  มีการก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการขอรับ
ความคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ 

     

120.  มีการก าหนดขั้นตอนการขอรับความคุม้ครอง
ทรัพยสิ์นทางปัญญาทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศไวอ้ยา่งชดัเจน 

     

121.  มีคณะกรรมการบริหารจดัการผลงานการวิจยั 
นวตักรรม และทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยการ
คดัเลือกจากหน่วยงานภายในและภายนอก 

     

122.  มีการส่งเสริมการบริหารจดัการสิทธิใน
ทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยการสนบัสนุนการ
จดัตั้งส านกังานอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิใน
เทคโนโลย ี

     



320 
 

ข้อที่ ตัวแปรของการส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ
คณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
123.  มีคณะกรรมการบริหารจดัการผลประโยชน์ท่ี

ไดจ้ากการน าทรัพยสิ์นทางปัญญาไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

     

124.  มีเอกสารและเคร่ืองมือเพื่อช่วยในการ
ส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

125.  มีการจดัสรรงบประมาณเพื่อการพฒันา
ความรู้ของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งการส่งเสริม
การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

126.  มีการสนบัสนุนดา้นอาคารสถานท่ี และส่ิง
อ านวยความสะดวกในการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

127.  มีการจดัสถานท่ีเผยแพร่ความรู้ หรือเขา้ถึง
กลุ่มความรู้ในเร่ืองการส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     

128.  มีการจดัสรรผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการน า
ทรัพยสิ์นทางปัญญาไปใชป้ระโยชน์เชิง
พาณิชยใ์หแ้ก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

     

 

ตอนที ่3   ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัตัวแปรทีเ่ป็นองค์ประกอบของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ

คณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญการยนืยนัผลการวจิยั 

หนงัสือขอความอนุเคราะห์ผูเ้ช่ียวชาญการยนืยนัผลการวจิยั 

แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญยนืยันความเหมาะสมขององค์ประกอบและรูปแบบการวจัิย 

“รูปแบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ 

ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” 

 

 

1. รองศาสตราจารย ์ดร. ประภา  ล้ิมประสูตร       ท่ีปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์   
                                                                           คณะพยาบาลศาสตร์  วทิยาลยัเซนตห์ลุยส์  

2. รองศาสตราจารย ์ดร. สุลี  ทองวเิชียร                ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวจิยั 
                                                                           คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 

3. รองศาสตราจารย ์ดร. จริยาวตัร คมพยคัฆ ์       ท่ีปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์   
                                                                          มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุวรรณี  ละออปักษิณ  อาจารยป์ระจ าภาควชิาการพยาบาลอนามยัชุมชน  
                                                                          คณะพยาบาลศาสตร์  วทิยาลยัเซนตห์ลุยส์ 

5. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร. วนิดา  ดุรงคฤ์ทธ์ิชยั     คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
                                                                          มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

6. ดร.วฒันีย ์ปานจินดา                                         ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวชิาการ 
                                                                          คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัสยาม 

7. ดร.ชนิดา มทัทวางกรู                                        ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวจิยั 
                                                                          คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัสยาม 
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ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ยนืยนัผลการวจัิย 
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แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่ประกอบการยืนยนั 

“รูปแบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ 

ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” 

…………………………………………………………..………………………………………… 
ค าช้ีแจง 

 แบบสัมภาษณ์น้ีเป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีอยู่ในขั้นตอนท่ีมีความส าคญัยิ่งต่อการวิจัยก่อนการสรุป

ผลการวจิยั กล่าวคือ เป็นขั้นตอนการยนืยนั โดยผูว้จิยัก าหนดกรอบการยนืยนัองคป์ระกอบและรูปแบบ 4 ดา้น คือ ความ

เหมาะสม (Propriety Standards) ความเป็นไปได ้(Feasibility  Standards) ความเป็นประโยชน์ (Utility Standards) 

และความถูกตอ้งครอบคลุม (Accuracy Standards)  ผูว้ิจัยแนบรายละเอียดท่ีส าคญัเพื่อให้ผูท้รงคุณวุฒิใชเ้ป็น

ขอ้มูลประกอบการสมัภาษณ์ ดงัน้ี 

  1.  ความเป็นมาและความส าคญัของงานวจิยัโดยสงัเขป (หนา้2-4) 

 2.  วตัถุประสงคง์านวจิยั (หนา้ 4) 

 3.  ขอ้คน้พบงานวจิยัและการยนืยนัผล 

  ตอนท่ี 1 ขอ้คน้พบงานวจิยัเพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 ของงานวจิยั (หนา้ 4-5) 

  ตอนท่ี 2  ขอ้คน้พบงานวจิยัเพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ของงานวจิยั (หนา้ 5) 

  ตอนท่ี 3   การยนืยนัผลการวจิยัเพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 ของงานวจิยั (หนา้6) 

 

หลงัจากท่ีท่านไดร้ายละเอียดขา้งตน้แลว้ โปรดแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในแบบสมัภาษณ์ (หนา้

6-8)  เพื่อเป็นประโยชน์ตอ่การยนืยนัรูปแบบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความมัน่ใจส าหรับผูมี้ความสนใจน าผลการวจิยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  
 ขอขอบพระคุณอยา่งสูงท่ีท่านไดก้รุณาใหค้วามอนุเคราะห์ในการวจิยัคร้ังน้ี 

 
(นางสาวศนิกานต ์ ศรีมณี) 

นกัศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฏีบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  
      ภาควชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร 
โทร. 081 580 9893   email :  s.seemanee@gmail.com 
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ความเป็นมาและความส าคัญของงานวจัิยโดยสังเขป  
 บทบาทด้านการวิจยัของสถาบนัอุดมศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 30 ความว่า “ให้สถานศึกษาพฒันากระบวนการการเรียนการสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผูส้อนสามารถวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน

ในแต่ละระดับการศึกษา” ดังจะเห็นได้ว่า การวิจัยเป็นภารกิจส าคัญท่ีสถาบันอุดมศึกษาต้อง

ด าเนินการควบคู่กบัภารกิจดา้นอ่ืนๆ  นอกจากน้ีในการประชุมระดบัโลกเร่ือง “การอุดมศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21: วิสัยทศัน์และการปฏิบติั” (World Declaration on higher Education for the Twenty 

Frist Century Vision Action,1998) ท่ีจดัข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2542 ณ ส านกังานของยเูนสโก กรุงปารีส ได้

ขอ้สรุปว่า การวิจยัเป็นพนัธกิจท่ีส าคญัของการศึกษา เพราะสามารถท าให้เกิดนวตักรรมและการ

พฒันาความรู้ใหม่ๆ ข้ึนมา และเป็นการสร้างความรู้ใหม่ รวมถึงการถ่ายทอดและการวิเคราะห์

ความรู้ควรจะท าเพื่อประโยชน์ของสังคม  ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดใ้ห้ความส าคญั

กบัการส่งเสริมการวิจยั ดงัเห็นไดจ้ากงบประมาณท่ีสนบัสนุนดา้นการวิจยัและพฒันา พบวา่ค่า  ใช้

จ่ายทางการวิจยัและพฒันา ใน ปี พ.ศ. 2550 ของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ พบว่า ค่าใช้จ่ายสูงถึง

ร้อยละ 37.49 ของค่าใชจ่้ายทางการวจิยัและพฒันาของประเทศ มากเป็นอนัดบัสองรองจากการวิจยั

และพฒันาในภาคเอกชน แต่อย่างไรก็ตามผลจากวิจยัการจดัอนัดบัของสถาบนันานาชาติเพื่อการ

พฒันาดา้น การจดัการ ปี พ.ศ. 2550 พบวา่ ขีดความสามารถของประเทศไทยลดลงจากปี พ.ศ. 2549 

จากอนัดบัท่ี 29 มาอยู่ในอนัดบัท่ี 33 (International Institute for Management Development, 2007: 

7) ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) เม่ือท าการ

เปรียบเทียบค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมของ ประเทศแลว้ ประเทศไทย

อยู่ในล าดบัท่ี 28 จาก 30 ประเทศ โดยมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจยัและพฒันาคิดเป็นร้อยละ 0.28 ต่อ 

GDP ซ่ึงค่อนขา้งต ่าถา้เปรียบเทียบกบัประเทศเพื่อนบา้น  ส่งผลให้ส านกังานคณะกรรรมการการ

อุดมศึกษา ไดด้ าเนินโครงการท่ีส าคญั คือโครงการวิจยัและพฒันาภาครัฐร่วมเอกชนเชิงพาณิชย ์

โครงการจดัตั้งหน่วยบ่มเพาะวสิาหกิจในสถาบนัอุดมศึกษา (University Business Incubator – UBI) 

และโครงการจดัตั้งเครือข่ายหน่วยจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลย ี(Technology 

Licensing Office – TLO) ปัจจุบนัน้ีมีหน่วยบ่มเพาะวิสหากิจในมหาวิทยาลยั (University Business 

Incubator – UBI)  ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจ านวน 45 แห่ง

ทั้ งในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน และมีหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอด

เทคโนโลยี  (Technology Licensing Office – TLO) ในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีได้รับการอนุมัติจาก
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คณะอนุกรรมการส่งเสริมงานวิจยัเชิงพาณิชยเ์พื่อการบ่มเพาะวสิาหกิจและการจดัการทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาจ านวน 10 แห่ง ในปี พ.ศ. 2549 จากการวิเคราะห์พบว่ามหาวิทยาลยัในประเทศท่ีส่งเสริม

การใช้ประโยชน์การใช้ทรัพยสิ์นทางปัญญาเชิงพาณิชยโ์ดยเน้นการให้ความคุม้ครองลิขสิทธ์ิใน

ผลงานวิชาการและวิจยัเป็นหลกั โดยยงัไม่ให้ความสนใจในการจดสิทธิบตัร แมว้่าในขณะนั้นจะ

สามารถสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีศกัยภาพเชิงพาณิชยไ์ด้แล้วก็ตาม ส่วนการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพย์สินทางปัญญาก็มุ่งเน้นประโยชน์เชิงวิชาการและสังคมมากกว่าเชิงพาณิชย์ การเผยแพร่

ผลงานวิจยัยงัจ  ากดัอยู่เฉพาะการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารของมหาวิทยาลยัและการประชุมทาง

วิชาการ การก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลยัว่าด้วยทรัพยสิ์นทางปัญญามีทั้งนโยบายท่ีรัฐบาล

กลางเป็นผูว้างกรอบการด าเนินงานและนโยบายท่ีมหาวิทยาลยัแต่ละแห่งเป็นผูก้  าหนด โดยผูริ้เร่ิม

ใหก้ าหนดนโยบายอาจเป็นหน่วยงานจากภาครัฐ ผูบ้ริหาร คณาจารย ์ 

สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีการจดัการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์ มีหนา้ท่ีหลกั

ในการผลิตบุคลากรพยาบาลท่ีเป็นก าลังส าคัญของทีมสุขภาพ มีเป้าหมายเพื่อพฒันาคุณภาพ

การศึกษาวิชาชีพพยาบาลและจดัการศึกษาให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของสังคม เพื่อให้ได้

บณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ส่วนหน่ึงของการพฒันาจ าเป็นตอ้งส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

วิจยั และพฒันาองคค์วามรู้เพื่อประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาคุณภาพของวิชาชีพ ตอบสนองต่อนโยบาย

การพฒันามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพพยาบาล สถาบนัการศึกษาพยาบาลในแต่ละสถาบนัอาจมี

ความแตกต่างกนัในด้านปรัชญา พนัธกิจ โครงสร้าง การบริหารอตัราก าลงัของอาจารยพ์ยาบาล 

หรือสภาพแวดล้อมทางการศึกษา แต่สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีการจดัการเรียนการสอนในสาขา

พยาบาลศาสตร์ มีความคลา้ยคลึงกนัในดา้นหลกัสูตร โดยมุ่งเนน้การจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพและ

สนบัสนุนให้ผูเ้รียนมีความรู้ทางวิชาชีพ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการแกปั้ญหาและตดัสินใจ 

การจดัการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมใหมี้ความรู้ความสามารถใน

การปฏิบติัการพยาบาล ท่ีเกิดจากการจดัการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบติั เพื่อส่งเสริม

ให้ผูเ้รียนมีความเจริญด้านสติปัญญา รวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์ทกัษะทางวิชาชีพพยาบาล 

นอกจากน้ีการต่อยอดองค์ความรู้ในการผลิตงานวิจยั/ส่ิงประดิษฐ์ท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพ และ

นวตักรรมสุขภาพรวมทั้งมีการจดสิทธิบตัรในส่ิงประดิษฐ์หรือนวตักรรมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการ

พฒันาวิชาชีพพยาบาลเพื่อมุ่งสู่สากล สถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชนมีขอ้จ ากดัดา้นบุคลากรและ

งบประมาณ ตลอดจนความหลากหลายของผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา ทั้งยงัขาดความพร้อมในดา้น

การส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา แมว้า่จะสามารถสร้างสรรคส่ิ์งประดิษฐ์ท่ีมีศกัยภาพเชิง
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พาณิชย ์ส่วนการใช้ประโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญาก็มุ่งเน้นประโยชน์ทางวิชาการและสังคม

มากกวา่การมุ่งเนน้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์การเผยแพร่งานวจิยัก็จ  ากดัอยูเ่ฉพาะการตีพิมพเ์ผยแพร่ใน

วารสารและการประชุมเชิงวชิาการ  

จากสภาพปัญหาด้านการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน หากไม่ไดรั้บการส่งเสริม จะส่งผลกระทบต่อการพฒันาทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาของสถาบนัการศึกษาโดยรวม  ดงันั้นผูว้ิจยัมีความสนใจศึกษาว่ารูปแบบการส่งเสริมการ

จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนควรมีแนวทาง

อยา่งไร  เพื่อสร้างองคค์วามรู้ในการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาให้มีความสามารถใน

การส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบนัการศึกษาและประเทศ

ต่อไป 

  
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อทราบองคป์ระกอบของการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์
ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

2.  เพื่อทราบรูปแบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

3.  เพื่อทราบผลการยืนยนัองค์ประกอบและรูปแบบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา
ของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
 
ข้อค้นพบงานวจัิยและการยืนยนัผลการวจัิย 
 ตอนที ่1  ข้อค้นพบงานวจัิยเพือ่ตอบวตัถุประสงค์ข้อที ่1 ของงานวจัิย 

เพื่อทราบองคป์ระกอบของการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผูว้ิจ ัยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis) ตามเกณฑก์ารคดัเลือกองคป์ระกอบท่ีมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่ 0.60 ข้ึนไป มีค่าไอ
เก็น (Eigenvalues) มากกว่า 1 และมีตวัแปรอธิบายองค์ประกอบมากกว่า 3 ตวัข้ึนไป ขอ้คน้พบ
งานวิจยัพบวา่ มี 5  องคป์ระกอบ ท่ีมีคุณสมบติัเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด ไดแ้ก่ องคป์ระกอบท่ี 1 
“การมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพย์สินทางปัญญา” องค์ประกอบท่ี 2 “การจดัองค์การและนโยบาย
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา” องค์ประกอบท่ี 3 “การจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา”  
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องค์ประกอบท่ี 4 “การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ด้านทรัพยสิ์นทางปัญญา” และองค์ประกอบท่ี 5 
“ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร”  
 ตอนที ่2 ข้อค้นพบงานวจัิยเพือ่ตอบวตัถุประสงค์ข้อที ่2 ของงานวจัิย 

 เพื่อทราบรูปแบบความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา

ของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   ผูว้จิยัไดต้ั้งสมมติฐานรูปแบบความสัมพนัธ์

ขององค์ประกอบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชนท่ีสอดคล้องกบัแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง น าไปวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ

องค์ประกอบท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษด์ว้ยวิธีการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)  เพื่อ

ทราบว่าองค์ประกอบตามวตัถุประสงค์ท่ี 1 มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่อย่างไร ผลการวิเคราะห์

พบว่า  รูปแบบความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาล

ศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมี 5 องค์ประกอบ และความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบ  มี

รายละเอียดตามแผนภูมิท่ี 1  

 

แผนภูมิท่ี 1  แสดงรูปแบบความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของ 

คณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  5 องคป์ระกอบ 

 จากแผนภูมิท่ี 1 อธิบายไดว้า่ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององคป์ระกอบการจดัการทรัพยสิ์น
ทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  มีความสัมพันธ์กันทั้ ง 5 



329 

 

องคป์ระกอบ โดยองคป์ระกอบการมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา (F1) องคป์ระกอบการ
จดัองคก์ารและนโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา (F2) องคป์ระกอบการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา (F4) และองคป์ระกอบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร (F5) ลว้นมีอิทธิพลทางตรง
ต่อองคป์ระกอบการจดัการความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา (F3) นอกจากน้ีองคป์ระกอบการมี
วิสัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา(F1) ยงัมีอิทธิพลทางออ้มต่อองคป์ระกอบการจดัการความรู้
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา (F3) ผา่นองคป์ระกอบการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา (F4) และองค์ประกอบการจดัองคก์ารและนโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา (F2) และ
องค์ประกอบการจดัองค์การและนโยบาย (F2) ยงัมีอิทธิพลทางออ้มต่อองค์ประกอบการจดัการ
ความรู้เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา (F3) ผ่านองค์ประกอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้าน
ทรัพยสิ์นทางปัญญา (F4) และองคป์ระกอบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร (F5) 
 

  ตอนที ่ 3  การยนืยนัผลการวจัิยเพือ่ตอบวตัถุประสงค์ข้อที ่3 ของงานวจัิย 

  เพื่อยืนยนัองค์ประกอบและรูปแบบของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ผูว้ิจยัจึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านผูท้รงคุณวุฒิโปรด
พิจารณาใหค้วามเห็นต่อขอ้มูลในขอ้1 และขอ้2  
ข้อมูลพืน้ฐาน 

 

ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
 

………………………………..…..……………………………………... 
 

ต าแหน่งหนา้ท่ี 
 

………………………………..…..……………………………………... 
 

สถานท่ีท างาน 
 

………………………………..…..……………………………………... 
 

วนั/เดือน/ปี/เวลา 
 

วนัท่ี…… เดือน …………… พ.ศ………. เวลา………………………... 
 

ลงช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
 

………………..…..……………………………………....................... 
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ข้อ  1  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ

คณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 5 องค์ประกอบ อย่างไรบ้าง เมื่อท่านพจิารณาแล้ว

จึงท าเคร่ืองหมาย  ในช่องทีต่รงกบัความเห็นของท่าน 

 

องค์ประกอบ 

ความ
เหมาะสม 

ความ
เป็นไปได้ 

ความเป็น
ประโยชน์ 

ความถูกต้อง
ครอบคลุม 

เหมาะ ไม่
เหมาะ 

ได้ ไม่ได้ ม ี ไม่ม ี ใช่ ไม่ใช่ 

1. การมีวสิัยทศัน์เก่ียวกบั
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

        

2. การจดัองคก์ารและ
นโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 

        

3. การจดัการความรู้เก่ียวกบั
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

        

4. การพฒันาทรัพยากร
มนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

        

5. ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร         
รูปแบบความสัมพนัธ์ของ
องคป์ระกอบทั้ง 5 
องคป์ระกอบ 
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ข้อ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
1)   ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในองคป์ระกอบท่ี 1 การมีวสิัยทศัน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
2)   ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในองค์ประกอบท่ี 2 การจดัองค์การและนโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
3)   ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในองค์ประกอบท่ี 3 การจดัการความรู้เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา
อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
4)   ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในองคป์ระกอบท่ี 4 การพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นทรัพยสิ์นทางปัญญา
อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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5)   ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในองคป์ระกอบท่ี 5ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
6)   ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนทั้ง 5 องคป์ระกอบเป็นอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง 

                                                                              นางสาวศนิกานต์  ศรีมณี 

นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

                                                                                        บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวิทยาลยัศิลปากร 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

หนงัสือรับรองจริยธรรมการวจิยัในคน มหาวทิยาลยัมหิดล 

เอกสารช้ีแจงผูเ้ขา้ร่วมการวจิยั (ส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก) 

เอกสารช้ีแจงผูเ้ขา้ร่วมการวจิยั (ส าหรับการตอบแบบสอบถาม) 

หนงัสือแสดงเจตนายนิยอมเขา้ร่วมการวิจยัโดยไดรั้บการบอกกล่าวและเตม็ใจ 
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ภาคผนวก ฉ 
ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ 
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ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ 

Result (Default model) 

Minimum was achieved 
Chi-square = 15.106 
Degrees of freedom = 1 
Probability level = .000 

 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 14 15.106 1 .000 15.106 

Saturated model 15 .000 0   

Independence model 5 1464.123 10 .000 146.412 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .141 .983 .744 .066 

Saturated model .000 1.000   

Independence model 48.798 .307 -.039 .205 
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Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 
RFI 

rho1 
IFI 

Delta2 
TLI 

rho2 
CFI 

Default model .990 .897 .990 .903 .990 

Saturated model 1.000  1.000  1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .100 .099 .099 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 14.106 5.026 30.598 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1454.123 1332.100 1583.510 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model .044 .041 .015 .090 

Saturated model .000 .000 .000 .000 

Independence model 4.294 4.264 3.906 4.644 

 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .203 .121 .300 .002 

Independence model .653 .625 .681 .000 
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AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 43.106 43.608 96.794 110.794 

Saturated model 30.000 30.537 87.522 102.522 

Independence model 1474.123 1474.302 1493.297 1498.297 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model .126 .100 .175 .128 

Saturated model .088 .088 .088 .090 

Independence model 4.323 3.965 4.702 4.323 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 
HOELTER 

.01 

Default model 87 150 

Independence model 5 6 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

F2 <--- F1 .515 .027 19.251 *** par_1 

F4 <--- F1 .094 .007 13.483 *** par_4 

F5 <--- F1 .064 .008 7.854 *** par_5 

F5 <--- F2 .126 .011 11.098 *** par_6 

F4 <--- F2 .072 .010 7.446 *** par_7 

F5 <--- e2 1.527 .058 26.115 *** par_10 

F4 <--- e3 1.307 .050 26.115 *** par_11 

F3 <--- F1 .211 .038 5.581 *** par_2 

F3 <--- F2 .380 .050 7.609 *** par_3 

F3 <--- F4 .818 .225 3.629 *** par_8 

F3 <--- F5 .119 .193 .619 .536 par_9 

F3 <--- e4 5.442 .208 26.115 *** par_12 
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Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

F2 <--- F1 .722 

F4 <--- F1 .577 

F5 <--- F1 .361 

F5 <--- F2 .510 

F4 <--- F2 .319 

F5 <--- e2 .587 

F4 <--- e3 .547 

F3 <--- F1 .307 

F3 <--- F2 .395 

F3 <--- F4 .193 

F3 <--- F5 .031 

F3 <--- e4 .537 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

e2   1.000     

e3   1.000     

e4   1.000     

F1   217.052 16.623 13.058 *** par_13 

e1   53.031 4.061 13.058 *** par_14 
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Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

F2   .521 

F5   .655 

F4   .700 

F3   .711 

Implied Covariances (Group number 1 - Default model) 

 F1 F2 F5 F4 F3 

F1 217.052     

F2 111.844 110.663    

F5 27.914 21.066 6.763   

F4 28.405 18.475 4.137 5.704  

F3 114.913 83.308 18.093 18.180 102.577 

      

Implied Correlations (Group number 1 - Default model) 

 F1 F2 F5 F4 F3 

F1 1.000     

F2 .722 1.000    

F5 .729 .770 1.000   

F4 .807 .735 .666 1.000  

F3 .770 .782 .687 .752 1.000 
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Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 F1 F2 F5 F4 

F2 .515 .000 .000 .000 

F5 .129 .126 .000 .000 

F4 .131 .072 .000 .000 

F3 .529 .454 .119 .818 

Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 F1 F2 F5 F4 

F2 .722 .000 .000 .000 

F5 .729 .510 .000 .000 

F4 .807 .319 .000 .000 

F3 .770 .472 .031 .193 

     

Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 F1 F2 F5 F4 

F2 .515 .000 .000 .000 

F5 .064 .126 .000 .000 

F4 .094 .072 .000 .000 

F3 .211 .380 .119 .818 

Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 F1 F2 F5 F4 

F2 .722 .000 .000 .000 

F5 .361 .510 .000 .000 

F4 .577 .319 .000 .000 

F3 .307 .395 .031 .193 
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Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 F1 F2 F5 F4 

F2 .000 .000 .000 .000 

F5 .065 .000 .000 .000 

F4 .037 .000 .000 .000 

F3 .318 .074 .000 .000 

Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 F1 F2 F5 F4 

F2 .000 .000 .000 .000 

F5 .368 .000 .000 .000 

F4 .230 .000 .000 .000 

F3 .463 .077 .000 .000 
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ประวตัิผู้วจิัย 
 
ช่ือ – สกุล  นางสาวศนิกานต ์ศรีมณี 
ทีอ่ยู่ 240/14  ถนนจรัญสนิทวงค ์แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกนอ้ย 

กรุงเทพมหานคร 10170 โทร. 081-580-9893 
ทีท่ ำงำน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา้  
                                   เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 
ประวตัิกำรศึกษำ 
  พ.ศ. 2540  ส าเร็จการศึกษาปริญญาพยาบาลศาสตร์ 
    จากวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 
  พ.ศ. 2547   ส าเร็จการศึกษาปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต     
   สาขาการพยาบาลสาธารณสุข    มหาวทิยาลยัมหิดล 
 พ.ศ. 2555-ปัจจุบนั    ก าลงัศึกษาศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  
                                                                    สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั

ศิลปากร 
 
ประวตัิกำรท ำงำน 
 พ.ศ. 2540-2547 พยาบาลประจ าการ โรงพยาบาลวหิารแดง  จงัหวดัสระบุรี  

                      พ.ศ. 2547 - ปัจจุบนั อาจารยป์ระจ าคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัสยาม  
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