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บทที่ 1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

โลกยุคปัจจุบันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง เกิดจาก

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและวฒันธรรมในระดบัมหภาคหรือ 

ที่ เรียกกันว่าโลกาภิวัตน์  (Globalization) โดยเฉพาะอย่างย่ิงการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) 

ต่อการเปลี่ยนแปลง สู่การปฏิวตัิอุตสาหกรรม 4.0 จึงท าให้เศรษฐกิจและสังคมไทยต้องปรับเปลี่ยน 

ให้พร้อมเพื่อรองรับประเทศไทยยุค 4.0 ซ่ึงเป็นความมุ่งมั่นและนโยบายของรัฐบาลในการพฒันา

ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยัง่ยืน (Security, Prosperity and 

Sustainability) สามารถที่จะรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ

รุนแรงในศตวรรษที่  21 โดยที่ประเทศไทย 4.0 หรือที่ เรียกกัน ว่า “Thailand 4.0” เป็นการปรับ

โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมใหม่ให้ไปสู่ Value - Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย

นวตักรรม และสนับสนุนการประกอบการซ่ึงจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ 

เอกชน และประชาชน ซ่ึงสอดคล้องกับนายสุวิทย ์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

ไดก้ล่าวไวว่้า หลายประเทศก าลงัสร้างโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ๆ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาพูดถึง 

A Nation of Makers ประเทศอังกฤษเป็น Design of Innovation ประเทศจีนประกาศ Made in China 

2025 ส่วนประเทศเกาหลีเปลี่ยนเป็น Creative Economy (ไพทูรย์ สินลารัตน์ , สินธะวา คามดิษฐ์ , 

เฉลิมชัย มนูเสวต, วาสนา วิสฤตาภา และนักรบ หมี้แสน, 2561) ส าหรับประเทศไทยเองนั้นรัฐบาลมี

นโยบายและความมุ่งมัน่ที่จะให้เป็น Valve-Based Economy หรือประเทศไทย 4.0  ที่สร้างความมั่งคั่ง

ผ่ าน วิท ยาศาสต ร์ช นิด เดิม  ๆ  โดยผลักดัน ผ่ านก ารใช้นวัตก รรม เป็น  5 กลุ่ มหลัก  ได้แก่ 

1) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 2) กลุ่มอุตสาหกรรมสาธารณสุข สุขภาพและ
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เทคโนโลยีทางการแพทย ์3) กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองมืออุปกรณ์อจัฉริยะ หุ่นยนตแ์ละระบบเคร่ืองกล 

ที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 4) กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เช่ือมต่อและ

บงัคบัอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตวั 5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์

วฒันธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง (ส านกังานคณะกรรมการการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(ฉบบัที่12), 2559) โดยประเทศไทย 4.0 ประกอบดว้ย 2 แนวคิดส าคญั คือ 

1. การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from Within) ซ่ึงสร้างความเข้มแข็งจาก

ภายในมีกลไกขับเคลื่อนอยู่ 3 ส่วนหลกั คือ การยกระดบันวตักรรม (Innovation Driven Proposition) 

ของทุกภาคส่วนในประเทศ การสร้างสังคมที่มีจิตวิญญาณของความเป็นผูป้ระกอบการ(Entrepreneur 

Driven Proposition) และการสร้างความ เข้มแข็ งของชุมชนและเค รือข่ าย (Community Driven 

Proposition) 

 ทั้งน้ีตอ้งขบัเคลื่อนไปพร้อม ๆ กนั การยกระดบันวตักรรมเมื่อรวมกบัการสร้างแนวคิด

ของการสร้างสังคมที่มีจิตวิญญาณผูป้ระกอบการจะเอื้อให้การจดัสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ เกิดจาก                    

การสร้างสรรค์นวตักรรมและความคิดสร้างสรรคต์่าง ๆ ในส่วนการสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและ

เครือข่ายจะเป็นการสร้างความเขม้แข็งในระดบัฐานรากหรือชุมชน เมื่อผนวกความเขม้แข็งในระดับ

ฐานรากกบัการสร้างสังคมที่มีจิตวิญญาณผูป้ระกอบการ จะก่อให้เกิดการขยบัปรับเปลี่ยนสถานะของ

ผูค้นในสังคม (Social Mobility) ผ่านการสร้างสังคมแห่งโอกาส (Society with Opportunity) ควบคู่ไป

กบัการสร้างสังคมที่สามารถ (Society with Competence) 

2. ความเช่ือมโยงสู่โลก (Connect to the world) เมื่อโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม

ภายในประเทศเกิดความเข้มแข็งแล้ว การเช่ือมโยงภายนอก (Connect to the World) เป็น ส่ิงที่

ต้องด าเนินควบคู่กันไป ซ่ึงในส่วนน้ีเป็นการมองระบบเช่ือมโยงกับโลกใน 3 ระดับด้วยกัน คือ 

Domestic Economy (เศรษฐกิจภายในประเทศ) Regional Economy (เศรษฐกิจภูมิภาค) และ Global 

Economy (เศรษฐกิจโลก)  
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การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้

เกิดความมัน่คง มัง่คัง่และยัง่ยืน (Security, Prosperity and Sustainability) นั้นการมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วนจึงมีความส าคญั มหาวิทยาลยัถือว่าเป็นฐานส าคญัในการขบัเคลื่อนเพื่อการตอบโจทยใ์นการพฒันา

ประเทศในการสร้างความเขม้แข็งจากภายใน (Strength from Within) ผ่านกระบวนการเรียนการสอน 

งานวิจัยและการบริการวิชาการสู่สังคมและอุตสาหกรรม (สุพิชชา ชีวพฤกษ์ และคณะ , 2561) 

โดยเฉพาะในการผลิตและพฒันาก าลงัคนเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพให้ตอบสนองกบัการพฒันาและการแข่งขนั

ของประเทศโดยมีเป้าหมายในการพฒันาความสามารถในการท างาน การมีงานท าและการเพ่ิมรายได้

ตลอดจนพฒันาความสามารถในการสร้างองค์ความรู้และนวตักรรมใหม่ให้สามารถแข่งขนัในระดับ

ภูมิภาคและระดบัโลกได ้

ดงันั้นมหาวิทยาลยัจ าเป็นตอ้งปรับเปลี่ยนบริบทของมหาวิทยาลยั รูปแบบการด าเนินงานเพ่ือ

เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเน้นการพฒันาองค์ความรู้ให้สามารถน าไป

ปฏิบตัิไดจ้ริง เน้นการสร้างงานวิจยัที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ตอบความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย

ได ้การพฒันามหาวิทยาลยัของไทยให้เป็นมหาวิทยาลยัที่เน้นการสร้างแนวความคิดแบบผูป้ระกอบการ 

(Entrepreneurial Mindset) และยกระดับมหาวิทยาลัย สู่ การเป็นมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurial universities) จะท าให้รูปแบบการเรียน การสอนและการท าวิจัยสามารถพฒันาเป็น

นวตักรรมที่สามารถน าไปใช้ไดจ้ริงและสร้างมูลค่าที่สามารถน าไปใช้ในการพฒันาประเทศซ่ึงจะช่วย

ยกระดบัทั้งดา้นสังคม เศรษฐกิจและประเทศโดยร่วมมือกบัภาครัฐ ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรมในการ

ท าวิจัย จนกระทั่งระดมทุนเพ่ือพัฒนาธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) รวมทั้งการจัดตั้ งหน่วยธุรกิจภายใน

มหาวิทยาลยั เช่น บริษทั ศูนยบ์่มเพาะธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจดัระบบองค์กร

และการจดัการดา้นการประกอบการของมหาวิทยาลยั ใช้การมีส่วนร่วมจากบุคลากร นักศึกษา ศิษยเ์ก่า

และผูป้ระกอบการที่ประสบความส าเร็จ รวมทั้งเพ่ิมจ านวนทรัพยสิ์นต่าง ๆ เพ่ือการประกอบการ ทั้ง

ทุนมนุษย์ ทุนวัฒนธรรม ทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซ่ึงทางภาครัฐเล็งเห็นความส าคัญของ

มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการไดม้อบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมแห่งชาติ  (สวทน .) รับผิดชอบด้านการส่งเสริมมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ 
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(Entrepreneurial University) และสนับสนุนผูป้ระกอบการ (Startup) ทั้งน้ีไดด้ าเนินโครงการส่งเสริม

บทบาทของมหาวิทยาลยัในการพฒันาผูป้ระกอบการ Startup ทั้งในดา้นการจดัการเรียนการสอนดา้น

การเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship Education) การพฒันาแนวทางการจดัการเรียนการสอนและ

กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลยักับเอกชน (Business Brotherhood) ในการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตของผูป้ระกอบการ 

Startup ในมหาวิทยาลยั นอกจากน้ียงัมีการพฒันาศกัยภาพอาจารยจ์ านวนกว่า 1,100 คน เพื่อสามารถน า

องค์ความรู้ดงักล่าวไปถ่ายทอดและเกิดเครือข่ายอาจารย์ดา้นความเป็นผูป้ระกอบการ ซ่ึงเห็นไดจ้ากมี

การจดัสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ เมื่อวนัที่ 10 - 13 กรกฎาคม 2561 เร่ือง “การเสริมสร้างศกัยภาพผูบ้ริหาร

มหาวิทยาลัย เพื่ อมุ่ งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University Executive 

Training)” เพ่ือสร้างระบบนิเวศน์แห่งความเป็นผูป้ระกอบการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

(IDE Ecosystem Development) (ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแห่งชาติ [สวทน .], 2561) จากความส าคัญของมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการจะเห็นว่ามี

มหาวิทยาลยัหลายแห่งในประเทศไทยก าลังมีการขยายพนัธกิจและปรับปรุงยุทธศาสตร์ใหม่ โดยให้

ความส าคัญกับการน ากระบวนทัศน์ของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) มาบูรณาการ

ร่วมกบัพนัธกิจหลกัเดิมของมหาวิทยาลยั เช่น การสนับสนุนการพฒันาความเป็นผูป้ระกอบการของ

นักศึกษา สร้างองค์ความรู้ ผลิตภณัฑ์และบริการที่เป็นนวตักรรมใหม่  ๆ น าทรัพยสิ์นทางปัญญาของ

มหาวิทยาลยัถ่ายทอดสู่กระบวนการเชิงพาณิชย ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัภาครัฐและภาคธุรกิจ

อุตสาหกรรมเพื่ออ านวยความสะดวก และใช้ทรัพยากรร่วมกนัในการสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษา

และนักวิชาการไดก้า้วสู่การเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) เป็นตน้ ซ่ึงเห็นไดจ้ากขณะน้ีมี

หลายมหาวิทยาลัยทั้ งของรัฐและเอกชนต่างปรับทิศทางสู่การเป็นสถาบันการศึกษาที่ส ร้าง

ผูป้ระกอบการ หรือ สตาร์ตอพั (Startup) โดยการปรับหลกัสูตร วิธีการเรียนการสอน รวมถึงการสร้าง 

ecosystem ต่าง ๆ ตวัอย่างเช่น มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มีการสอดแทรก New Business DNA เขา้ไป

ให้นกัศึกษาตั้งแต่ปี 1 ผ่านการเรียนการสอนแบบโมดูลที่พฒันาความคิดควบคู่ไปกบัวิชาความรู้ เพื่อฝึก

คิดเช่ือมโยงเหตุผล หลงัจากนั้นเมื่อขึ้นสู่ชั้นปีที่ 3 – 4 จะให้ท า capstone หรือสร้างช้ินงานโดย capstone 
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เป็นหน่ึงแนวทางที่ช่วยสร้างทกัษะสตาร์ตอพั (Startup) ให้กบันักศึกษาอีกทั้งยงัท าให้พวกเขาสามารถ

ปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม และอีกตัวอย่างก็คือ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดตั้ งศูนย์สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE : 

Innovation Driven Entrepreneurship Center) ที่ต่อยอดมาจากความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยี

แมสซาซูเซตส์ (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อช่วยสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างกา้ว

กระโดดดว้ยธุรกิจที่ขบัเคลื่อนดว้ยนวตักรรม นอกจากน้ียงัมีมหาวิทยาลยักรุงเทพที่จดัตั้งคณะการสร้าง

เจา้ของธุรกิจและการบริหารกิจการผ่านการท างานร่วมกบั Babson College สถาบนัที่มีช่ือเสียงเก่ียวกบั

การเป็นเจา้ของกิจการของสหรัฐอเมริกา ดว้ยการให้นักศึกษาฝึกสร้างไอเดียและท าแผนธุรกิจ ก่อนลง

มือท าจริงเพื่อต่อยอดธุรกิจใหม่ ๆ หรือสานต่อธุรกิจเดิมของครอบครัว ในส่วนของมหาวิทยาลยัของรัฐ

อย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการจดัตั้ งเมืองนวตักรรมแห่งสยาม (Siam Innovation District: SID) 

โดยทุ่มงบประมาณ 20 ล้านบาทสร้างอาคารส านักงานSID ภายในอาคารสยามสแควร์วนัเพื่อเป็น

สถานที่จดัเวิร์กช็อปการบรรยาย นิทรรศการและแสดงตวัอยา่งนวตักรรมฝีมือคนไทย รวมถึงฐานขอ้มูล

ด้านนวตักรรมและ co-working space ส าหรับผู้มาใช้บริการโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท าความ

ร่วมมือกับ  MIT และ Stanford Universityในขณะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้ งเป้ าสู่การเป็น

มหาวิทยาลยัแห่งผูป้ระกอบการ (entrepreneurial universities) และสตาร์ตอพัดิสทริก (Startup district) 

เน้นทกัษะผูป้ระกอบการแก่นักศึกษาและสร้างระบบนิเวศสตาร์ตอพั โดยไดเ้ปิด Thammasat Creative 

Space โคเวิร์กกิ้งสเปซ ครบวงจรทั้ งหมด 3 โซน เพ่ือก าเนิดธุรกิจ ได้แก่  โซนพ้ืนที่ท างาน เพ่ือ

สร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนแนวคิด โซนเมกเกอร์สเปซ ส าหรับสร้างต้นแบบผลงาน และโซน

อเนกประสงคเ์พื่อจดักิจกรรมพร้อมดนัสตาร์ตอพัหนา้ใหม่ (ประชาชาติธุรกิจ, 2562)  

จะเห็นไดว่้าแนวทางที่มหาวิทยาลยัแต่ละแห่งด าเนินการเป็นมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการมี

รูปแบบที่แตกต่างกนัตามศกัยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลยั โดยจะพบว่ามหาวิทยาลยัของรัฐจะ

ไดเ้ปรียบดา้นงบประมาณที่มีมากกว่า ในขณะที่มหาวิทยาลยัเอกชนไดเ้ปรียบ ดา้นความเป็นอิสระใน

การด าเนินงาน แต่ยงัพบว่ามีลกัษณะการด าเนินงานที่แตกต่างกนัจะเห็นไดว่้า จากการเปลี่ยนแปลงอยา่ง

รวดเร็วของสภาวการณ์ของโลกทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและการแข่งขนัที่สูงขึ้นดงันั้น
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โลกตอ้งมีการเปลี่ยนแปลงโดยบณัฑิต อาจารยแ์ละเจา้หนา้ที่ของมหาวิทยาลยัตอ้งสามารถสร้างงานเอง

ได ้และมีความคิดแบบผูป้ระกอบการจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวมหาวิทยาลยัยอ่มไดรั้บผลกระทบไป

ดว้ย ดงันั้นมหาวิทยาลยัจึงจ าเป็นตอ้งปรับตวัให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบนั ทั้งการตอบโจทย์

การพฒันาและการแข่งขนัของประเทศ ต่างประเทศและในอนาคต ประกอบกบัการที่ประเทศไทยเขา้สู่

สังคมผูสู้งอายุ เพื่อตอบโจทยใ์นยุคที่มีการ Disruption สร้างความยัง่ยืนและให้มหาวิทยาลยัสามารถ

ดูแลตวัเองได ้โดยปรับบริบทใหม่ที่เปิดกวา้งส าหรับทุกคนที่ตอ้งการที่จะศึกษาเพ่ิมเติม ให้ความส าคัญ

กบังานวิจยัเพื่อให้มหาวิทยาลยัเป็นแหล่งความรู้ที่จะช่วยเหลือและช้ีน าสังคมได ้ปรับหลกัสูตรที่ผสมผสาน

ระหว่างวิชาการและวิชาชีพ มีความร่วมมือระหว่างสหวิทยาการและตอ้งสามารถน าความรู้ที่ไดไ้ปใชไ้ดจ้ริง

ในชีวิตประจ าวัน เมื่อบัณฑิตจบการศึกษาจะต้องมีงานท าและสามารถสร้างงานได้ บุคลากรใน

มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก มี

ความสามารถส่ือสารไดห้ลายภาษามีวฒันธรรมการยอมรับการเปลี่ยนแปลง ท างานแบบมีเป้าหมายและ

เน้นการมีส่วนร่วม เพราะฉะนั้นการปรับตวัเป็นมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการจึงเป็นทางออกในการอยู่

รอดของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เศรษฐกิจและประเทศ แต่พบว่า

มหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทยส่วนใหญ่ยงัไม่มีลกัษณะมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการที่อาจมาจาก

เหตุผลคือการขาดแนวทางการพฒันาการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทย ตามแนวคิดมหาวิทยาลัย

ผู้ประกอบการ จึงท าให้ผู ้วิจัยสนใจการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตามแนวคิด

มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการควรมีลกัษณะอยา่งไรเพื่อน าขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการไปสู่

การเป็นมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการต่อไป 

ค ำถำมกำรวิจัย 

1. กรอบแนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการที่เหมาะสมกบัมหาวิทยาลยัเอกชนไทยควรเป็น

อยา่งไร 

2. สภาพปัจจุบนั สภาพที่พึงประสงคใ์นการบริหาร และความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา

การบริหารมหาวิทยาลยัเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการเป็นอยา่งไร 
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3. แนวทางการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลัย

ผูป้ระกอบการควรเป็นอยา่งไร 

 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษากรอบแนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการที่เหมาะสมกบัมหาวิทยาลยัเอกชนไทย 

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพที่พึงประสงค์ในการบริหาร และความตอ้งการจ าเป็นใน

การพฒันาการบริหารมหาวิทยาลยัเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ 

3. เพื่อน าเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตามแนวคิด

มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ 

 

ขอบเขตของกำรวิจัย 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตาม

แนวคิดมหาวิทยาลัยผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ 1) การจัดการองค์กร 2) การจดัการเรียนรู้ 3) การวิจัยและ

พฒันานวตักรรม 4) การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 5) เครือข่ายความร่วมมือและ6) ผลการด าเนินงาน 

2. ขอบเขตดา้นประชากร 

ประชากร ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย จ านวน 41 แห่ง 

กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ มหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย จ านวน 20 แห่ง โดยผูใ้ห้ขอ้มูลคือ 

ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยเอกชน ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีและรองคณบดี รวมทั้ง

ผูบ้ริหารหน่วยงานที่สร้างผลผลิตหรือสร้างความเป็นผูป้ระกอบการที่ปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยัเอกชน 

จ านวน 200 คนโดยเลือกตามภูมิภาคและขนาดกลุ่มตัวอย่างก าหนดตามสัดส่วนประชากร และ

ผูท้รงคุณวุฒิที่ผูใ้ห้ข้อมูล ได้แก่ ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยเอกชน จ านวน 2 คน ผูบ้ริหารองค์กรภาครัฐ 

จ านวน 1 คน และผูบ้ริหารองค์กรภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรม จ านวน 2 คน  รวมจ านวน 5 คนโดยวิธีการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 



 
 
 
 
 

8 

 

ค ำจ ำกัดควำมที่ใช้ในกำรวิจัย 

 

มหำวิทยำลัยผู้ประกอบกำร หมายถึง มหาวิทยาลยัที่มีการบูรณาการความเป็นผูป้ระกอบการ

เขา้ไป ตั้งแต่การน าองค์กรและการก ากับดูแลมหาวิทยาลยั มีการด าเนินงานด้านผูป้ระกอบการทัว่ทั้ง

มหาวิทยาลยัเพื่อกระตุน้และส่งเสริมนักศึกษา อาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ในมหาวิทยาลยัให้มีกระบวนคิด

และทกัษะความเป็นผูป้ระกอบการ มีการสร้างงานวิจยัและพฒันานวตักรรม มีการสร้างความสัมพนัธ์

กบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทั้งภายในและภายนอกสถาบนั และเกิดผลลพัธ์จากการด าเนินงานผูป้ระกอบการ 

กำรบริหำรมหำวิทยำลัยตำมแนวคิดมหำวิทยำลัยผู้ประกอบกำร  หมายถึง การบริหาร

มหาวิทยาลยัตามกรอบภารกิจมาตรฐานการอุดมศึกษา 5 ดา้น ไดแ้ก่  1) ดา้นผลลพัธ์ผูเ้รียน 2) ดา้นการ

วิจยัและนวตักรรม 3) ดา้นการบริการวิชาการ 4) ด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย และ 5) ด้าน

การบริหารจดัการโดยการน าแนวคิดของมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการมาใชใ้นการบริหารเพื่อให้เกิดการ

พฒันาเป็นมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ มี 6 แนวทางหลกั ไดแ้ก่ การจดัการองคก์ร การจดัการเรียนรู้ การ

วิจยัและพฒันานวตักรรม การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา เครือข่ายความร่วมมือและผลการด าเนินงาน

โดยแต่ละดา้น มีความหมาย ดงัน้ี 

กำรจัดกำรองค์กร หมายถึง กระบวนการด าเนินงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากร

สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรร่วมกัน ซ่ึง

ประกอบดว้ย กระบวนการวางแผน การจดัสรรและพฒันาบุคลากร งบประมาณในการด าเนินงาน การ

ส่ังการและการควบคุม 

กำรจัดกำรเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการต่างๆที่ช่วยให้นักศึกษา อาจารย์และเจา้หน้าที่ใน

มหาวิทยาลยัเกิดการเรียนรู้ ทั้งการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆทางดา้นผูป้ระกอบการ ซ่ึงผลที่ได ้

คือความรู้ ความเขา้ใจในสาระต่างๆ ความสามารถ การใช้ทักษะและกระบวนคิดแบบผูป้ระกอบการ 

รวมทั้งความรู้สึกหรือเจตคติอนัเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ 

 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม  หมายถึง การวิจัยที่ตอบสนองความต้องการทางสังคม

เศรษฐกิจและประเทศ มีการพฒันาองค์ความรู้ใหม่ การพฒันาเทคโนโลยีและการพฒันานวตักรรมที่
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สร้างคุณค่าและผลกระทบเชิงบวกทางวิชาการ สังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม สอดคลอ้งกบัการพฒันา

ประเทศ สามารถสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย ์

กำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ หมายถึง การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่ เกิดจาก             

การประดิษฐ์คิดคน้ สร้างสรรค์ขึ้น จากการวิจยั การพฒันาองคค์วามรู้และนวตักรรมรวมทั้งการต่อยอด

ในเชิงพาณิชย ์โดยการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาประกอบดว้ยกระบวนการส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่  

1) การสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา 2) การคุ้มครองและจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และ 

3) การน าทรัพยสิ์นทางปัญญาไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์มีมูลค่าเชิงพาณิชย ์

เครือข่ำยควำมร่วมมือ หมายถึง ความสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยักบัภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 

ภาครัฐ และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้   ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันาองคค์วามรู้ใหม่และนวตักรรมทั้งในระดบัประเทศและต่างประเทศ และเขา้มามี

บทบาทในการพฒันากระบวนการวิจัย การจดัการเรียนการสอนและร่วมกันถ่ายทอดเทคโนโลยีกับ

มหาวิทยาลยั รวมทั้งเป็นผูส้นบัสนุนดา้นงบประมาณ 

ผลกำรด ำเนินงำน หมายถึง ผลลพัธ์ที่เกิดขึ้นจากบริหารและด าเนินการดา้นผูป้ระกอบการที่

ท าให้นกัศึกษา อาจารยแ์ละเจา้หนา้ที่ มีความรู้ ทกัษะและกระบวนคิดแบบผูป้ระกอบการ สามารถสร้าง

ผลงานวิจยัและนวตักรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ไดจ้ริงในการสร้างผลตอบแทนให้แก่มหาวิทยาลยัเป็น

สินทรัพยท์างเศรษฐกิจและสังคมที่ใชใ้นการพฒันาและแกปั้ญหาประเทศ 

มหำวิทยำลัยเอกชน หมายถึง สถาบนัอุดมศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลยัเอกชนที่อยู่ภายใต้การ

ควบคุมก ากับการดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 
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ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

1. เพื่อน าข้อค้นพบในการวิจัยใช้เป็นแนวทางเพื่อส่งเสริมในการบริหารมหาวิทยาลัย

เอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ 

2. เพื่อน าขอ้คน้พบในการวิจยัใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาค

ธุรกิจ/ ภาคอุตสาหกรรมและ ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียน ามาใชใ้นการให้ความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัเอกชน

ไทย 
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กำรพัฒนำบริหำรมหำวิทยำลัยเอกชนไทยตำม

แนวคิดมหำวิทยำลัยผู้ประกอบกำร 

1. การจดัการองคก์ร 

2. การจดัการเรียนรู ้

3. การวิจยัและพฒันานวตักรรม 

4. การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

5. เครือข่ายความร่วมมือ 

6. ผลการด าเนินงาน 

 

กำรบริหำรมหำวิทยำลัยเอกชนไทยตำมกรอบ

ภำรกิจมำตรฐำนอุดมศึกษำ 5 ด้ำน ได้แก่ 

1. ผลลพัธ์ผูเ้รียน 

2. การวิจยัและนวตักรรม 

3. การบริการวิชาการ 

4. ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย 

5. การบริหารจดัการ 

แนวคิดกำรเป็นมหำวิทยำลัยผู้ประกอบกำรใช้กรอบ

น ำทำง (OECD) 7 ด้ำน 

1. การน าองคก์รและการก ากบัดูแลมหาวิทยาลยั 

2. ขีดความสามารถขององคก์ร บุคลากรและส่ิงจูงใจ 

3. การพัฒนาผูป้ระกอบการด้านการจัดการเรียนการ

สอน 

4.  เส้นทางสู่การเป็นผูป้ระกอบการ 

5. ความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ภาคธุรกิจและ

หน่วยงานภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนองคค์วามรู้ 

6. มหาวิทยาลัยผู ้ประกอบการเป็นสถาบันที่ เป็น

สากล 

7. การวดัผลกระทบของมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลัย

ผูป้ระกอบการ ผูวิ้จยัไดศึ้กษาเอกสารและการวิจยัที่เก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารสถาบนัอุดมศึกษา

1.1. ความหมายของการบริหาร

1.2. ความหมายของสถาบนัอุดมศึกษา

1.3.  การบริหารสถาบนัอุดมศึกษา

2. สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน

2.1.  ความหมายของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน

2.2.  ประวตัิความเป็นมาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน

2.3.  บทบาทของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน

3. แนวคิดเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ

3.1. ความหมายของมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ

3.2. ความส าคญัของมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ

3.3. คุณลกัษณะของมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ

4. นโยบายและแผนพฒันาการอุดมศึกษาของไทยดา้นการพฒันาผูป้ระกอบการ

5. มหาวิทยาลยัที่มีแนวปฏิบตัิในการด าเนินงานดา้นผูป้ระกอบการที่ดี

6. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง
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แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถาบันอุดมศึกษา 

ความหมายของการบริหาร 

ความหมายของค าว่า “การบริหาร” มีผูใ้ห้ความหมายไวห้ลากหลาย ดงัน้ี 

การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการท าส่ิงต่างๆให้ไดรั้บการกระท าจนส าเร็จ กล่าวคือผูบ้ริหาร

มิใช่ผูป้ฏิบตัิ แต่เป็นผูใ้ชศ้ิลปะท าให้ผูป้ฏิบตัิท างานจนเป็นผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ผูบ้ริหารตดัสินใจ

เลือกแลว้ (Kleeve, 1989) 

การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกบัผูอ้ื่น การท างานต่าง ๆ ให้

ลุล่วงไปโดยอาศยัคนอื่นเป็นผูท้ าภายในสภาพองค์การ ทรัพยากรดา้นบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลกัของ

องค์การที่เขา้มาร่วมกนัท างานในองคก์าร ซ่ึงคนเหล่าน้ีจะเป็นผูใ้ชท้รัพยากรดา้นวตัถุอื่น ๆ เคร่ืองจกัร 

อุปกรณ์ วตัถุดิบ เงินทุน รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพ่ือผลิตสินคา้หรือบริการออกจ าหน่ายและ

ตอบสนองความพึงพอใจให้กบัสังคม (Drucker, 1998 อา้งถึงใน โชติ บดีรัฐ, 2558) 

การบริหาร หมายถึง กระบวนการท างานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่ร่วมปฏิบติัการ

ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกนั (Simon, 1947 อา้งถึงใน จอมพงศ ์มงคลวนิช, 2556) 

ก ารบ ริห าร  ห ม ายถึ ง  ก ระบวน การท างาน ร่วมกับ ผู้อื่ น เพื่ อ ใ ห้ เกิ ดสั มฤท ธ์ิผล                          

ตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ (Hoy & Miskel, 2001) 

การบริหาร หมายถึง กระบวนการในการก าหนดเป้าหมาย จัดสรรทรัพยากร และ

ประสานงานให้บุคลากรใช้ความพยายามในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป้าหมายขององค์การบรรลุผล                  

อยา่งมีประสิทธิภาพ (Robbins, 1978 อา้งถึงใน สุนทร โครตบรรเทา, 2554) 

การบริหาร หมายถึง การจดัการบทบาท กิจกรรมต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรให้มี

ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจดัการองค์กร (Organizing) 

การจัดสรรและบริหารบุคลากร (Staffing) การอ านวยการ (Directing) และการควบคุมทรัพยากร 

(Controlling Organization resources) (Daft, 2002) 

การบริหาร หมายถึง กระบวนการท างานภายในองค์กรซ่ึงประกอบด้วย 1) การวางแผน 

(Planning) เป็นกระบวนการก าหนดเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ขององค์กรและตดัสินใจล่วงหน้าว่าจะ
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ด าเนินการอยา่งไรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว ้2) การจดัการองคก์ร (Organizing) เป็นกระบวนการจดัการ

ทรัพยากรต่างๆที่จ าเป็นและส าคัญที่จะท าให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร 3) การน า 

(Leading) เป็นการอ านวยการและประสานงาน กระตุน้ ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบตัิงานบรรลุเป้าหมาย

ขององค์กร และ 4) การควบคุม (Controlling) เป็นการก ากบัให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามเป้าหมายและ

วตัถุประสงค ์(Dubrin, 2002) 

การบ ริห าร หม ายถึ ง  ก ารบ ริห าร เป็น กระบวนการท างานกับคน โดยอ าศัยคน                    

เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การภายใตส้ภาพแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงมีลกัษณะ              

5 ประการ ประกอบดว้ย ท างานร่วมกนั มีเป้าหมายขององคก์ารร่วมกนั สร้างสมดุลระหว่างประสิทธิผล

และประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อม                

ที่เปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา (เสนาะ ติเยาว ์และ สุรัตน์ จินตสกุล, 2554) 

การบริหาร หมายถึง การบริหารที่ตอ้งมีหลกั 6 ประการ คือ มีคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร่วมมือ

กนั ท ากิจกรรม ใช้ทรัพยากรและกลวิธีที่เหมาะสม ท างานให้บรรลุเป้าหมายและเป้าหมายนั้นช่วยกัน

ก าหนดขึ้ น ยงักล่าวอีกได้ว่าการบริหารมีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ กลุ่มบุคคล จุดมุ่งหมาย 

กระบวนการท างานและทรัพยากร (สุนทร โครตบรรเทา, 2554) 

การบริหาร หมายถึง กระบวนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดหมายขององค์การโดยอาศัย

หลกัการในการบริหารอย่างน้อย 4 ประการ คือ การวางแผน การจดัองค์การ การน าและการควบคุมซ่ึง

กระบวนการดงักล่าวมีผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบที่จะให้มีการปฏิบตัิงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล (วิโรจน์  สารรัตนะ, 2546) 

กล่าวโดยสรุป การบริหาร หมายถึง กระบวนการท างานร่วมกันของคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 

โดยใช้ศิลปะในการกระท าส่ิงต่างๆที่ท าให้ผูป้ฏิบัติท างานจนส าเร็จเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตาม

เป้าหมายขององค์กรอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดว้ย การวางแผน การจดัการองคก์ร 

การจดัสรรและบริหารบุคคล การอ านวยการและการควบคุม 
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ความหมายของสถาบันอุดมศึกษา 

ความหมายของอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ .ศ. 2562 มาตรา 3 คือ 

การศึกษาในระดับที่ สูงกว่าการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวตักรรม ผลิตและพฒันาก าลงัคนในดา้นวิชาการ

และวิชาชีพชั้นสูง 

สถาบนัอุดมศึกษา หมายความว่า  สถาบนัที่จดัการอุดมศึกษาระดบัปริญญาและระดบัต ่ากว่า

ปริญญาทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชนโดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ตามส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ ไดแ้ก่ 

1. การศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี เป็นการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความรู้และ

ทกัษะวิชาชีพระดบักลาง รวมทั้งมีความสามารถในการริเร่ิมประกอบการ 

2. การศึกษาในระดบัปริญญาตรี เป็นการศึกษาให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถใน

สาขาวิชาต่างๆในระดับสูง โดยเฉพาะการประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การปฏิบตัิ การริเร่ิมพฒันาทั้งทางดา้น

วิชาการและวิชาชีพ การสร้างสรรค์เผยแพร่ความรู้ การริเร่ิมพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม 

การเมือง วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้มและเทคโนโลยี 

3. การศึกษาสูงกว่าระดบัปริญญาตรี เป็นการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความรู้ และ

ทกัษะสาขาวิชาเฉพาะทางให้มีความช านาญมากขึ้น มุ่งสร้างสรรค์ความกา้วหน้าและความเป็นเลิศทาง

วิชาการ โดยเฉพาะการศึกษาคน้ควา้วิจยัเพื่อพฒันาองค์ความรู้ในดา้นวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ

มนุษยศาสตร์ เพ่ือการพฒันาประเทศทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

โดยมีหลกัการจดัการอุดมศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ ดงัต่อไปน้ี 

1. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเช่ียวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ตนถนัด 

สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัในระดบัโลก

ได ้

2. พฒันาบุคคลให้เป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และทักษะที่

จ าเป็น เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เขา้ใจสังคมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถปรับเปลี่ยน
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ตนเองเพื่อรองรับสังคมโลกที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม

และประเทศชาติ ร่วมกนัแกปั้ญหาสังคม และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีความสุข 

3. ตอบสนองยทุธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ

ศึกษาแห่งชาติ และแผนดา้นการอุดมศึกษา และตอ้งเช่ือมโยงกบัการศึกษาในระดบัที่ต ่ากว่าเพ่ือเตรียม

ความพร้อมให้กับทรัพยากรบุคคลของประเทศในการเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษารวมทั้ง

ส่งเสริมให้มีการศึกษาอบรมเพื่อเสริมสร้างทกัษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและการศึกษาตลอด

ชีวิต 

โดยการจดัการอุดมศึกษาต้องเป็นไปตามหลักการ 6 ดา้น ได้แก่ หลกัการความรับผิดชอบ 

หลกัเสรีภาพทางวิชาการ หลกัความเป็นอิสระ หลกัความเสมอภาค หลกัธรรมาภิบาลและหลกัการอื่น

ตามที่ก  าหนดในพระราชกฤษฎีกา (พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา, 2562) ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการ

ส าคญัของการอุดมศึกษาของวิจิตร ศรีสะอา้น (2518) มีหลกัการดงัน้ี 

1. ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) สถาบนัอุดมศึกษาโดยเฉพาะอย่างย่ิง

มหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นสถาบันทางวิชาการขั้นสูง มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ และจรรโลง

ความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยผ่านการพฒันาด้านการสอนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และการวิจัย                   

ที่สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ โดยถือว่าความพยายามในการไปสู่ ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

(Academic Excellence) เป็นอุดมคติส าคญัของสถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่ง 

2. ความเป็นอิสระในการด าเนินภารกิจ (Autonomy) มหาวิทยาลัยต้องการการบริหาร                 

ที่มีลักษณะพิเศษซ่ึงมีความคล่องตัวที่จะสร้างคุณภาพและความเป็นเลิศ โดยมีการด าเนินงานที่เป็น

เอกเทศมีการแทรกแซงจากหน่วยงานภายนอกน้อยที่สุด ทั้งน้ีเพ่ือมหาวิทยาลัยให้สามารถท าหน้าที่                  

ไดอ้ยา่งสมบูรณ์เต็มที่ตามลกัษณะความจ าเป็นของสถาบนัทางวิชาการขั้นสูง โดยความเป็นอิสระในที่น้ี

คือ ความรับผิดชอบในการด าเนินกิจการภายในของมหาวิทยาลัยซ่ึงปราศจากการครอบง าควบคุม                 

โดยมหาวิทยาลยัสามารถวินิจฉัยและด าเนินงานเร่ืองภายในต่างๆไดเ้อง 

3. เสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) หมายถึงเสรีภาพของอาจารยแ์ละนักศึกษา ใน

การด าเนินกิจกรรมทางวิชาการ ทั้งดา้นการเรียนการสอน การวิจยั โดยเสรีภาพทางวิชาการของบุคคล 
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คือ 1) การพ้นจากการถูกกีดกันหรือจ ากัดโอกาสอันเน่ืองมาจาก เพศ ศาสนา เช้ือชาติและการเมือง  

2) สิทธิเสรีภาพในการสอนตามหลกัการและขอ้เท็จจริง 3) เสรีภาพในการเขียนและเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ และ 4) เสรีภาพในการคน้ควา้วิจยั ส่วนเสรีภาพทางวิชาการระดบัสถาบนั คือ 1) เสรีภาพในการ

บริหารบุคลากร 2) เสรีภาพในการก าหนดหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 3) เสรีภาพในการรับ

นกัศึกษา 4) เสรีภาพในการสอนและการวิจยั และ 5) เสรีภาพในการพฒันาสถาบนั 

4. ความสัมพันธ์ทางวิชาการกับสังคม (Academic Relevance) เพื่อสอดคล้องกับความ

ตอ้งการและความเป็นจริงของสังคม มหาวิทยาลยัจึงตอ้งหันมาเน้นความสัมพนัธ์ทางวิชาการกบัสังคม 

โดยใช้ความเป็นเลิศทางวิชาการที่มีอยู่มาเช่ือมโยงกับความต้องการและความคาดหวงัของสังคม  

อยา่งผสมผสานกนั 

5. ความหลากหลาย (Diversity) สถาบันอุ ดมศึกษาถือ เป็นสถาบันทางสั งคมที่ มี               

ความหลากหลายรวมกันอยู่มากมายหลายด้านได้แก่ ความหลากหลายของสถานภาพบุคคล ที่มีทั้ ง              

คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ ความหลากหลายของศาสตร์วิชาความรู้ต่าง  ๆ ความหลากหลาย                     

ทางความคิดที่เป็นผลมาจากเสรีภาพทางวิชาการ ซ่ึงความหลากหลายที่กล่าวมาน้ีจึงเป็นโอกาสส าคัญ                      

ที่สถาบนัอุดมศึกษาจะไดพ้ฒันาให้เกิดความเช่ือมโยงกนั จนพฒันากลายเป็นความเป็นเลิศทางวิชาการ 

(Academic Excellence)  

การบริหารสถาบันอุดมศึกษา 

การบริหารสถาบนัอุดมศึกษา เป็นกลไกส าคญัเพ่ือให้สถาบนัอุดมศึกษาทั้งในส่วนของภาครัฐ

และภาคเอกชนบรรลุวตัถุประสงค์และพนัธกิจในดา้นการสร้างทรัพยากรมนุษย ์การท าวิจยัและพฒันา

ซ่ึงในการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 กล่าวว่ามาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษาประกอบด้วยมาตรฐาน 5 ด้าน เพื่อ

มุ่งเน้นการพัฒนาและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ 

สติปัญญาและทกัษะศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฎหมาย มีภาวะผูน้ า รู้รักษ์คุณค่าความ

เป็นไทยและรู้บริบทสากล โดยมุ่งหวงัให้การจดัการศึกษาตลอดชีวิต สร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทยให้
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เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การร่วมกนัสร้างสรรคน์วตักรรม เพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม ตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ดงัน้ี 

1. มาตรฐานที่ 1 ดา้นผลลพัธ์ผูเ้รียน 

 1.1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมา

อาชีพ ความมัน่คงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม มีทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โดยมีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมัน่ มานะ บากบัน่ และยึดมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 1.2. เป็นผูร่้วมสร้างสรรคน์วตักรรม มีทกัษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณา

การศาสตร์ต่างๆ เพื่อพฒันาหรือแกไ้ขปัญหาสังคม มีคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการรู้เท่าทนัการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กบัตนเอง ชุมชน สังคมและ

ประเทศ 

 1.3. เป็นพลเมืองที่เขม้แข็ง มีความกลา้หาญทางจริยธรรม ยึดมัน่ในความถูกตอ้งรู้คุณค่า

และรักษค์วามเป็นไทย ร่วมมือรวมพลงัเพื่อสร้างสรรค์การพฒันาและเสริมสร้างสันติสุขอยา่งยัง่ยืนทั้ง

ในระดบัครอบครัว ชุมชน สังคมและประชาคมโลก 

2. มาตรฐานที่ 2 ดา้นการวิจยัและนวตักรรม 

 สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่ เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ 

สร้างสรรค์นวตักรรมหรือทรัพยสิ์นทางปัญญา ที่ เช่ือมโยงกบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวฒันธรรม

หรือส่ิงแวดลอ้ม ตามอตัลกัษณ์ของประเภทสถาบนั มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบนัอุดมศึกษา 

องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ผลงานวิจยัและนวตักรรมตอบสนองยทุธศาสตร์ชาติ 

ความต้องการจ าเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและ

นวตักรรมมีผลกระทบสูงต่อการพฒันาผูเ้รียน การสร้างคุณภาพชีวิตหรือการสร้างโอกาสมูลค่าเพ่ิมและ

ขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขนัระดบันานาชาติ 

3. มาตรฐานที่ 3 ดา้นการบริการวิชาการ 

 สถาบนัอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคลอ้งกบับริบทและตอบสนองความ

ตอ้งการของทอ้งถิ่น ชุมชนและสังคม ตามระดบัความเช่ียวชาญและอตัลกัษณ์ของประเภทสถาบนัโดยมี
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การบริหารจดัการที่ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบนัอุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและ

ต่างประเทศ และมีความโปร่งใส ชัดเจนและตรวจสอบได ้ผลลพัธ์ของการบริการวิชาการน าไปสู่การ

เสริมสร้างความเขม้แข็งและความยัง่ยืนของผูเ้รียน ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

4. มาตรฐานที่ 4 ดา้นศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย 

 สถาบนัอุดมศึกษามีการจดัการเรียนรู้ การวิจยัหรือการบริการวิชาการซ่ึงน าไปสู่การสืบ

สาน การสร้างความรู้ ความเขา้ใจในศิลปวฒันธรรม การปรับและประยกุตใ์ชศิ้ลปวฒันธรรมทั้งของไทย

และต่างประเทศอยา่งเหมาะสม ตามศกัยภาพและอตัลกัษณ์ของประเภทสถาบนั ผลลพัธ์ของการจดัการ

ดา้นศิลปะวฒันธรรมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิม

ให้กบัผูเ้รียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

5. มาตรฐานที่ 5 ดา้นการบริหารจดัการ 

 5.1. สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผูเ้รียนแบบ

บูรณาการเพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่

หลากหลายของประเทศ ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้มโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม 

สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 5.2. สถาบนัอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพนัธกิจและวิสัยทศัน์ของสถาบนัอุดมศึกษา

ตลอดจนมีการบริหารจดัการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้ เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล ค านึงถึง

ความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัว 

โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 

 5.3. สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกนัคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ

พฒันาการจดัการศึกษาระดบัหลกัสูตร คณะและสถาบนัที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการก ากบั

ให้การจัดการศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ

การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้งตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
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นอกจากน้ียงัมีผูศึ้กษาเก่ียวกบัการบริหารสถาบนัอุดมศึกษาไวด้งัน้ี 

Saichai (2018) พบว่า การบริหารสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วย 5 ด้าน ไดแ้ก่ 1) ด้านการ

บริหารจดัการ 2) ดา้นการบริหารวิชาการ 3) ดา้นการบริหารงานวิจยั 4) ดา้นบริหารบุคคล และ 5) ดา้น

การบริการวิชาการแก่ชุมชน และพบอีกว่าลกัษณะของความเป็นองค์การส่งเสริมการสร้างนวตักรรม 

ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 2) ดา้นการจดัการเรียนรู้ 3) ดา้นการสร้างคน

นวตักรรม 4) ดา้นการใชเ้ทคโนโลยี และ 5) ดา้นการบริหารองคก์าร 

สุรีรัตน์ ดวงสุวรรณ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง “รูปแบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัยเฉพาะ

ทาง” พบว่า องค์ประกอบที่ส่งผลต่อรูปแบบการบริหาร ไดแ้ก่ 1) ดา้นผูน้ าองค์กร 2) ด้านการพฒันา

หลกัสูตร 3) ดา้นการมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 4) ด้านการพฒันาบุคลากร 5) ด้านการสร้าง

เครือข่าย 6) ดา้นงบประมาณ 7) ดา้นการบริหารการเปลี่ยนแปลง 8) ดา้นการประกนัคุณภาพ 

ศิริกัญญา แก่นทอง, สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์และสมถวิล วิจิตราวรรณา (2559) ได้ศึกษา

เร่ือง “การพัฒนารูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์”  ผลการวิจยัพบว่ารูปแบบการบริหารสถาบนัอุดมศึกษามีองคป์ระกอบส าคญั 3 

องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัน าเขา้ ประกอบกว้ย ผูบ้ริหารที่มีภาวะผูน้ าสูง บุคลากรเขา้ใจบริบทพ้ืนที่

และสภาพแวดล้อมทางสังคม แนวทางในการสรรหางบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทนัสมัยใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 2) กระบวนการ ประกอบด้วย 

โครงสร้างการบริหาร การบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์ การบูรณาการสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมองค์กร 

เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน และ 3) ผลผลิต ประกอบดว้ยนักศึกษาเป็น

คนดีมีคุณธรรม มีความรู้ในสาขาที่เรียนและน าไปประยุกต์ใช้ไดแ้ละด ารงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ วฒันธรรม

และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

กรณัฏฐ์ สกุลกฤติ, ชญาพิมพ์ อุสาโห และพฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ์ (2564) ศึกษาการบริหาร

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนตามแนวคิดทกัษะการท างานในอนาคต พบว่า การบริหารสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชนประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การผลิตบณัฑิต 2) การวิจยั 3) การให้บริการวิชาการแก่สังคม และ 
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4) การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม โดยมีแนวคิดทกัษะการท างานในอนาคตประกอบดว้ยทกัษะหลกั 

4 กลุ่ม มีองคป์ระกอบทกัษะรวม 18 ทกัษะ ไดแ้ก่  

1) ทักษะส่วนบุคคล ประกอบด้วย 1.1) ทักษะความคล่องแคล่วและความยืดหยุ่น  

1.2) ทักษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 1.3) ทักษะความเป็นผูป้ระกอบการ และ1.4) ทักษะการ

บริการ  

2) ทักษะด้านคน ประกอบด้วย 2.1) ทักษะความฉลาดทางสังคม 2.2) ทักษะสมรรถนะ  

ขา้มวฒันธรรม และ 2.3) ทกัษะความร่วมมือเสมือน 

3) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ ประกอบด้วย 3.1) ทักษะการท าความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง 

3.2) ทักษะความคิดที่แปลกใหม่และความคิดเชิงประยุกต์ 3.3) ทักษะการบริหารจัดการความรู้ความ

เขา้ใจ และ 3.4) ทกัษะความใฝ่รู้และเรียนรู้จากการปฏิบตัิ 

4) ทกัษะที่ใช้ในการท างาน ประกอบดว้ย 4.1) ทกัษะความรู้เท่าทนัส่ือยุคใหม่  4.2) ทกัษะ

ความคิดเชิงออกแบบ 4.3) ทักษะการบูรณาการข้ามศาสตร์ 4.4) ทักษะความคิดเชิงประมวลผล  

4.5) ทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์ 4.6) ทกัษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และ 4.7) ทักษะการประเมินและการ

ตดัสินใจ 

Chaithat, Umnuayrat, Buranachart & Gunma (2019) กล่าวว่ารูปแบบการบริหารจดัการศึกษา

เพื่อพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบว่า การบริหารสถาบันอุดมศึกษา  ประกอบด้วย  

5 องค์ประกอบไดแ้ก่ 1) การบริหารจดัการทั่วไป 2) การบริหารวิชาการ 3) การบริหารงานวิจยั 4) การ

บริหารการเงิน และ 5) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์และมีแนวทางในการบริหารจดัการศึกษาดงัน้ี 

1) การบริหารจดัการทัว่ไป 

 1.1 ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานแบบกระจายอ านาจการบริหาร 

 1.2 ก าหนดแนวทางการสร้างวฒันธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นในสถาบนั 

 1.3 จัดท านโยบาย แผนงานและโครงสร้างการบริหารจดัการดา้นท านุบ ารุงศิลปะและ

วฒันธรรม 

 1.4 วางแผนการสร้างวฒันธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นในสถาบนั 
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 1.5 ประชุมช้ีแจงให้คณะ/หน่วยงานต่างๆ ด าเนินการตามระบบกลไกลและแผนการ

ด าเนินงาน 

 1.6 จดัท าโครงการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

 1.7 ก ากบัติดตามการด าเนินงานของแต่ละคณะ/ หน่วยงานโดยรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ 

ท าหนา้ที่ก  ากบัคณะกรรมการแต่ละฝ่าย และรายงานต่อคณะผูบ้ริหารสถาบนั 

 1.8 ติดตามสัมฤทธ์ิผลของงาน และการดูแลคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้ทุกๆ คน มี

ความสุขในการท างาน และเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนั 

 1.9 ประเมินการบรรลุเป้าหมายการปฎิบตัิงานรายปี ตามตวัช้ีวดั ทั้งในเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ เพื่อน ามาวิเคราะห์การบรรลุเป้าหมายของสถาบนั 

 1.10 ด าเนินการวางมาตรการการปรับปรุงพฒันาระบบกลไกการด าเนินการการบริหาร

จดัการทัว่ไปเพ่ือน าไปใชใ้นการวางแผนในปีต่อไป 

2. การบริหารวิชาการ 

 2.1 ก าหนดนโยบายการส่งเสริมให้นักศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายทางการศึกษาอย่างมี

คุณภาพ 

 2.2 วางแผนการจดัการศึกษาตามพนัธกิจอุดมศึกษาให้มีคุณภาพระดบัสูงและสอดคลอ้ง

กบัพนัธกิจการศึกษาของสถาบนั 

 2.3 วางแผนพฒันาอาจารยใ์ห้เขา้สู่ต าแหน่งวิชาการ 

 2.4 วางแผนการจดัท าเอกสาร/ ต ารา/ หนังสือ และผลงานวิจยั ที่จะน ามาใช้ในการเรียน

การสอนอยา่งเพียงพอ 

 2.5 วางแผนการบริหารงานวิชาการและการจดัการเรียนการสอนที่ไดจ้ากการมีส่วนร่วม

ของทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง 

 2.6 จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนการขอต าแหน่งทาง

วิชาการ 
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 2.7 จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตเอกสาร/ ต ารา/ 

หนงัสือ และผลงานวิจยั 

 2.8 จดัการประชุมทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งให้เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

 2.9 จัดตั้งหน่วยงานท าหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมสนับสนุนการขอต าแหน่งทาง

วิชาการ 

 2.10 จัดตั้ งหน่วยงานรับผิดชอบในการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตเอกสาร/ ต ารา/ 

หนงัสือ และผลงานวิจยัที่จะน ามาใชใ้นการเรียนการสอน 

 2.11 ตั้งคณะกรรมการควบคุมดูและการเปิดหลักสูตรใหม่ ตลอดจนปรับปรุงหลักสูตร

เดิมให้มีคุณภาพโดยไม่มุ่งเนน้จ านวนนกัศึกษาจนเกินไป 

 2.12 ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน ตามเกณฑ์

มาตรฐานสกอ. ปีละ 1 คร้ัง 

 2.13 ประชุมช้ีแจงบุคลากรและคณาจารย์ในการด าเนินการโครงการ/ กิจกรรมตาม

แผนงานวิชาการที่วางไว ้

 2.14 ก ากบัติดตามด าเนินงานระดบัสถาบนัผ่านการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 

 2.15 ควบคุมดูแลการเปิดหลกัสูตรใหม่ ตลอดจนปรับปรุงหลกัสูตรเดิมให้มีคุณภาพ โดย

ไม่มุ่งเนน้จ านวนนกัศึกษาจนเกินไป 

 2.16 วัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนภาคการศึกษาละ 1-2 คร้ัง เพ่ือทราบ

ความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของนกัศึกษา และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการสอนของผูส้อน 

 2.17 ประเมินกระบวนการจดัการเรียนการสอนเพื่อน าไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่ง

มีประสิทธิภาพ 

 2.18 ประเมินตรวจสอบประสิทธิผลของการด าเนินการตามหลกัสูตรต่างๆของสถาบนั 

 2.19 จดัท าแผนการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการ

สอนเพื่อน าไปใชใ้นการวางแผนในปีต่อไป 
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 2.20 ด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรตามเกณฑ์สกอ . ในทุกๆ 5 ปีโดยจะพิจารณาถึงความ

ตอ้งการของสังคมที่เปลี่ยนแปลง 

 2.21 จัดท าเอกสารรายงานสรุปผลการด าเนินการด้านการบริการวิชาการและน าเสนอ

รายงานต่อคณะผูบ้ริหารสถาบนั 

3.  การบริหารงานวิจยั 

3.1 ก าหนดนโยบายส่งเสริมผลงานวิจยัและผลงานวิชาการ 

3.2 ก าหนดนโยบายความร่วมมือในการท าวิจยัระหว่างสถาบนักบัหน่วยงานภายนอก 

3.3 จดัท าแผนงานดา้นการวิจยัให้สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ดา้นการวิจยั 

3.4 จดัประชุมช้ีแจงคณะต่างๆ ให้ทราบถึงแผนกลยุทธ์ดา้นการวิจยัและมอบหมายคณะ

ต่างๆด าเนินการโครงการ/ กิจกรรมตามแผนงานวิจยัที่ก  าหนด 

3.5 จดัตั้งหน่วยงานรับผิดชอบในการบริหารจดัการสนับสนุนให้เกิดงานวิจยั โดยเฉพาะ

สถาบนัจะจดัสรรทุนวิจยัให้กบันักวิจยัใหม่ๆ การขอทุนวิจยัจากแหล่งทุนภายนอกและสนับสนุนการ

น าเสนอผลงานวิจยัออกไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์

3.6 ก ากบั ติดตามการด าเนินงานผ่านการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจยัและคณะผูบ้ริหาร

สถาบนั 

3.7 ก ากบั ติดตามผลการด าเนินงานดา้นการวิจยัระดบัสถาบนัและคณะ 

3.8 ก ากบั ติดตามให้คณาจารยท์ าผลงานวิจยั 

3.9 ประเมินแผนงานดา้นการวิจยัให้สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ดา้นการวิจยัของสถาบนั 

3.10 ประเมินผลดา้นความร่วมมือในการออกไปท าการวิจยักบัหน่วยงานภายนอก 

3.11 จัดท าเอกสารรายงานสรุปผลการด าเนินงานด้านการบริหารงานวิจยัและน าเสนอ

รายงานต่อคณะผูบ้ริหารสถาบนั 

3.12 จดัท าแผนการปรับปรุงพฒันาผลงานวิจยัเพื่อน าไปใชใ้นการวางแผนในปีต่อไป 
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4. การบริหารการเงิน 

 4.1 ก าหนดนโยบายการจดัสรรงบประมาณและการใช้จ่ายตามแผนงานอยา่งถูกตอ้งและ

มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยใชท้รัพยากรนอ้ยที่สุด 

 4.2 ก าหนดนโยบายการหารายไดเ้ขา้สถาบนั 

 4.3 วางแผนการหาแหล่งสนับสนุนเงินทุนให้แก่สถาบัน และการเพ่ิมรายได้จาก

ทรัพยสิ์น/ หน่วยงานของสถาบนั 

 4.4 วางแผนการตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายโดยใช้ระบบความคุมเพ่ือให้เกิดความถูกตอ้ง 

โปร่งใสและในส่วนการจดัสรรงบประมาณให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละคณะ/ หน่วยงาน 

 4.5 จดัประชุมช้ีแจงคณะ/ หน่วยงานต่างๆ ให้ทราบถึงแผนการบริหารจดัการการเงินและ

งบประมาณและด าเนินการตามแผนการบริหารจดัการการเงินและงบประมาณ 

 4.6 ติดตามการใชจ่้ายตามแผนงาน โดยให้มีการปฎิบตัิงานที่สอดคลอ้งกบัแผนงานที่วาง

ไวอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

 4.7 ก ากบั ติดตามและรายงานสถานะทางการเงินที่ครบครันและเป็นปัจจุบนั 

 4.8 ตรวจสอบการจดัท าตน้ทุนต่อหน่วยของหลกัสูตรเพื่อน ามาวิเคราะห์ความคุม้ค่าของ

การบริหารหลกัสูตร/ หน่วยงาน 

 4.9 ตรวจสอบภายในและสอบบญัชีการเงินของสถาบนั ปีละ 2 คร้ัง 

 4.10 ด าเนินการวางมาตรการการปรับปรุงพฒันาระบบกลไกในการด าเนินการบริหาร

การเงินเพื่อน าไปใชใ้นการวางแผนในปีต่อไป 

 4.11 ท าเอกสารรายงานสรุปผลการด าเนินงานด้านการบริหารการเงินและน าเสนอ

รายงานต่อคณะผูบ้ริหารสถาบนั 

5. การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

5.1 ก าหนดนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรยึดมัน่ในระเบียบวินยั จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 5.2 ก าหนดระเบียบ ขอ้บงัคบั สวสัดิการ การรักษาพยาบาลและอื่นๆ เพื่อให้บุคลากรมี

ความสุขในการท างาน 
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 5.3 วางแผนบริหารจดัการความกา้วหนา้ในหนา้ที่การงานของบุคลากร 

 5.4 ด าเนินการวางแนวทางให้ทุกๆ คนไดรั้บการพฒันาอย่างเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ

ในการท างานให้ดีย่ิงขึ้น 

 5.5 การให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากร 

 5.6 แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลท าหน้าที่ก  ากบั ติดตาม

การด าเนินงานดา้นทรัพยากรบุคคล 

 5.7 การเลื่อนต าแหน่งโดยพิจารณาจากความเหมาะสม ประสบการณ์ คุณวุฒิการศึกษา 

ความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่และความรับผิดชอบ 

 5.8 ติดตามความสุขในการท างานของบุคลากร 

 5.9 ติดตามความมัน่คงและกา้วหนา้ในอาชีพของบุคลากร 

 5.10 ประเมินผลการท างานของบุคลากรตามต าแหน่งในปฏิบัติการทุกส้ินปีการศึกษา

และน าผลการประเมินยอ้นกลบัให้แก่บุคลากร 

 5.11 ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยพิจารณาจากการยึดมั่นในระเบียบวินัยและ

จรรยาบรรณวิชาชีพทุกส้ินปีการศึกษา 

 5.12 ประเมินผลการปฏิบตัิงานตามต าแหน่งและแจง้ผลการประเมินให้บุคลากรทราบทุก

ส้ินปีการศึกษา 

 5.13 ด าเนินการปรับปรุงพฒันาระบบกลไกในการด าเนิการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์พื่อ

น าไปใชใ้นการในการวางแผนในปีต่อไป 

 5.14 จัดท าเอกสารรายงานสรุปผลการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยามมุษย์และ

น าเสนอรายงานต่อคณะผูบ้ริหารสถาบนั 

พชัรินทร์ เอี่ยมสะอาดและวรัชยา ศิริวฒัน์ (2562) ไดศ้ึกษาเร่ืองผลสัมฤทธ์ิการบริหารงาน

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า เงื่อนไขที่จะน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ  

การบริหารงานมหาวิทยาลัยประกอบด้วย เง่ือนไขการบริหารงานมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านพนัธกิจ  
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ดา้นเทคโนโลยี ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการ/ วิธีการ ส่วนเงื่อนไขสภาพแวดลอ้มการบริหารงาน

มหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ ดา้นตลาดงาน ดา้นการแข่งขนัทางวิชาการ ดา้นเศรษฐกิจและดา้นสังคม ผลสัมฤทธ์ิ

ของการบริหารงานประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ด้านวิชาการและการเรียนการสอน มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ

ด้านงานวิชาการ งานวิจัย และการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการ

บริหารการวิจยั การพฒันาศกัยภาพของอาจารยใ์นการผลิตผลงานวิชาการ/ งานวิจยัโดยเน้นให้นกัศึกษา

สามารถเรียนรู้ทกัษะต่างๆ จากทุกกิจกรรมที่มหาวิทยาลยัจดัขึ้นและส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถน าเอา

ความรู้ไปใช้ในการท างานจริง โดยมีอาจารย์คอยให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการเรียนการสอน          

2) ดา้นกายภาพและสภาพแวดลอ้ม มุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวเน้นการปรับปรุงสถานที่ อาคาร 

ห้องเรียน ห้องlab/ ห้องปฏิบติัการต่างๆ และอุปกรณ์การเรียนการสอน รวมทั้งการรักษาความปลอดภยั

เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ 3) ดา้นนักศึกษา เปิดโอกาสใน

การออกแบบการเรียนด้วยตนเอง โดยน าเทคโนโลยีมาพฒันาการเรียนการสอน การประเมินผล การ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจดัการเรียนการสอน การส่งเสริมการท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์และส่งเสริมให้

นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้มีคุณลกัษณะบณัฑิตและอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั เรียนจบมีงานท าที่

มัน่คงและสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติ และ 4) ดา้นการเงิน มุ่งเนน้การสร้างความเป็นเลิศดา้นการเงิน

การคลงัและความมัน่คงทางการเงินโดยการสนับสนุนการขอทุนวิจยัและบริการวิชาการแบบมีรายได้

เพื่อหารายไดใ้ห้กบัมหาวิทยาลยั น าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิดา้นการเงิน ไดแ้ก่ มีทรัพยากรดา้นการเงินที่มัน่คง 

มีการบริหารทรัพยสิ์นที่โปร่งใสตรวจสอบได ้

Hazelkorn (2004 อ้างถึงใน เกรียงชัย รุ่งฟ้าใหม่ , 2560) ได้เสนอโมเดลส าหรับการบริหาร

สถาบนัอุดมศึกษา ประกอบดว้ย 1) การรวมศูนยอ์  านาจหรือการตดัสินใจจากบนลงล่าง (Centralized or 

Top-Down Approach) 2) การกระจายอ านาจหรือการตดัสินใจจากล่างขึ้นบน (Decentralized or Bottom-

Up Approach) 3) ส่วนผสมระหว่างการตัดสินใจจากบนลงล่ างและการตัดสินใจจากล่างขึ้ นบน 

(Combination of Top-Down and Bottom-Up Process) 

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเอกชนเป็นส่วนหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา  ดังนั้ นการบริหาร

มหาวิทยาลยัเอกชนผูบ้ริหารตอ้งยึดแนวทางที่ก  าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
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แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 36 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของหลายฝ่าย และอยู่ภายใต้

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ .ศ. 2546 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ทั้งน้ีบุญส่ง 

หาญพานิช (2553 อา้งถึงใน เสาวภา เมืองแก่น, 2560) การบริหารจดัการอุดมศึกษาไทยให้ครอบคลุมใน

ดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. การบริหารวิชาการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเป็นสถาบนัทางวิชาการท าหน้าที่ในการ
ผลิตผลงานวิชาการ การสร้างนักวิชาการและวิชาชีพ และการใช้ผลงานวิชาการให้เกิดกบัประโยชน์กบั
สังคมเป็นหลกั หนา้ที่หลกัคือ การจดัการเรียนการสอนและการวิจยั 

2. การบริหารงานบุคคล บุคคลในมหาวิทยาลัยประกอบด้วย ผู ้บ ริหาร คณาจารย ์
ผูส้นับสนุนวิชาการและเจา้หน้าที่ธุรการ งานบุคคล ได้แก่ การสรรหา การจา้งและสัญญา การพฒันา
และการประเมินบุคลากร ปัจจัยที่ต้องค านึงถึงในการบริหารงานบุคคล คือ ความตอ้งการของสังคม 
นโยบาย ขอ้จ ากดัดา้นการเงิน โครงสร้าง ต าแหน่งและภาระงาน 

3. การบริหารทรัพยากรการเงิน ด าเนินการภายใตง้บประมาณ ภายใตภ้ารกิจโครงสร้างของ
องค์กร โดยค านึงถึงเร่ืองต่อไปน้ีคือ ระบบการได้มา ระบบการสรรหาและระบบการใช้ที่มีความ
คล่องตวั ที่หลากหลายและตรวจสอบได้ ดัชนีบ่งช้ีทางการเงิน การเคลื่อนยา้ยทรัพยากร การประเมิน
และตรวจสอบ 

4. การบริหารสถาบัน  ด าเนินการจัดการเน้ือที่ทั้ งหมดให้กับสถาบันโดยค านึงถึ ง
ประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ การจดัท าตารางการใช้สถานที่และอุปกรณ์ การรักษาและปรับปรุงอาคาร
สถานที่ให้ทันสมัย การวางแผนการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างคุ ้มค่า การจัดการรวมอ านาจและ
กระจายอ านาจ การบูรณาการบริหารให้สามารถเข้ากับระบบอื่นๆ การส่ือสารแบบเปิด และการ
แก้ปัญหาความขัดแยง้ ด าเนินการบริหารจัดการอุดมศึกษาซ่ึงเป็นระบบของมหาวิทยาลัยเองและมี
ลกัษณะเฉพาะของตนเองที่สอดคล้องกบัธรรมชาติของมหาวิทยาลยั ซ่ึงมหาวิทยาลยัสามารถก าหนด
หลักเกณฑ์การบริหารขึ้นได้เอง โดยสภามหาวิทยาลัยบริหารงานตามหลักการและพนัธกิจของการ
อุดมศึกษา โดยค านึงถึงคุณภาพและมาตรฐาน 

5. การบริหารงานกิจการนักศึกษา ด าเนินการในเร่ืองต่อไปน้ี การให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 
การวางแผนอาชีพและจัดหางาน การให้ค าปรึกษาและแนะแนว การปกครอง การให้การช่วยเหลือ
การเงิน สุขภาพอนามยั การปฐมนิเทศและการปัจฉิมนิเทศ การบริการหอพกั การจดักิจกรรมนักศึกษา 
งานดา้นศาสนา งานดา้นการทหารและงานดา้นสวสัดิการอื่น ๆ 
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ดงันั้น การบริหารมหาวิทยาลยัเอกชนสามารถด าเนินการภายใตก้รอบภารกิจตามมาตรฐาน

การอุดมศึกษา 5 ดา้น ไดแ้ก่  1) ดา้นผลลพัธ์ผูเ้รียน    2) ดา้นการวิจยัและนวตักรรม 3) ดา้นการบริการ

วิชาการ 4) ดา้นศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย และ 5) ดา้นการบริหารจดัการ 

 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ความหมายของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หมายถึง สถานศึกษาของเอกชนที่ให้การศึกษาระดบัปริญญาแก่

บุคคลตั้งแต่หน่ึงคนขึ้นไป โดยมีลกัษณะเป็นสถานศึกษาและวิจยั มีวตัถุประสงค์ในการให้การศึกษา 
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน ท าการวิจยั ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรมของชาติ มี 3 ประเภท คือ มหาวิทยาลัย สถาบันและวิทยาลัย (พระราชบัญญัติ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน, 2546) 

ประวัติความเป็นมาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
นับตั้ งแต่มีการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้ นเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกใน

ประเทศไทยในปี 2459 เป็นตน้มา การขยายตวัของความตอ้งการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาส่งผลให้เกิด
การเรียกร้องให้รัฐเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาอย่าง
ต่อ เน่ือง จนมีการประกาศใช้  พระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน พ.ศ. 2512 เพ่ืออนุญาตให้จัดตั้ ง
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนขึ้น ในปี 2513 จึงมีบทบาทตามภารกิจอุดมศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน
(ศิริพงศ์ รักใหม่, สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์ และพนัธ์ศกัด์ิ พลสารัมย,์ 2559) การขออนุญาตจดัตั้ง
วิทยาลัยเอกชนขึ้นคร้ังแรกจ านวน 6 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเกริก วิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยไทยสุริยะ 
วิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์วิทยาลยัพฒันา และวิทยาลยัการคา้ นบัตั้งแต่นั้นมา สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเขา้
มามีบทบาทร่วมจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทย ต่ อมาได้มีการปรับปรุงกฎหมาย
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนโดยประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ .ศ.  2522 เพื่อรองรับ
การขยายตวัของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน และขยายภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนให้ ครอบคลุม
ภารกิจหลกั 4 ดา้น คือ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
ตลอดระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษที่ผ่านมาไดม้ีการปรับปรุงกฎหมายสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนอีกหลาย
คร้ัง เพ่ือให้การด าเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนและการก ากบัดูแลจากภาครัฐ สอดคลอ้งกบัการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม ก้าวทันเทคโนโลยี และกระแสโลกาภิวัตน์ ปัจจุบัน
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สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนด าเนินงานอยูภ่ายใตก้ารบงัคบัใชข้องพระราชบญัญตัิสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
(ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2562 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีการขยายตวัเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการยกสถานะขึ้น
เป็นมหาวิทยาลยั และเร่ิมปฏิบติัภารกิจดา้นอื่นมากขึ้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบทบาทตามภารกิจของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน มีการเปลี่ยนแปลงและพฒันาไปตามปัจจยั ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะอยา่ง
ย่ิงการปฏิรูปการศึกษา และการปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ซ่ึงส่งผลต่อการด าเนินงานตาม
ภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ก่อให้เกิดการขยายโอกาสทางการศึกษา การจดัการศึกษาส าหรับ
ผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้ิการ การศึกษาทางเลือก การจดัการศึกษาโดยครอบครัว โดยสถานประกอบการ โดย
สถาบนัศาสนา การเพ่ิมงบประมาณเพ่ือการศึกษา และ การมีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนด าเนินการได้ 3 สถานะ คือ มหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัย 
ขอ้มูลจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2564) พบว่า มีจ านวนสถาบนัอุดมศึกษาที่อยู่ภายใต้
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกดัส านกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้ งส้ิน 155 แห่ง จ าแนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ  26 แห่ง 
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 57 แห่ง และสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 72 แห่ง ประกอบดว้ยมหาวิทยาลยั 42 
แห่ ง สถาบัน  11 แห่ง และวิทยาลัย  19 แห่ง ก ารเพ่ิมขึ้ นของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ท าให้มีการแข่งขนักนัท าให้สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งมีการปรับตวัหรือพฒันา
ส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของสถาบนั สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนจึงตอ้งมีการปรับเปลี่ยน
บทบาทเพื่อรองรับกบัการแข่งขนั เน้นคุณภาพในการจดัการศึกษามากย่ิงขึ้น ปรับให้เหมาะสมกบัความ
ตอ้งการที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และ สังคม รวมถึงความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี 
ส่งผลให้เกิดการแข่งขนัสูงขึ้นระหว่างสถาบนัการศึกษาทั้งของรัฐ เอกชน และจากต่างประเทศ ท าให้
ตอ้งมีพฒันาการอย่างต่อเน่ืองตามภารกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษาทั้ง 4 ดา้น ประกอบกบัการมีระบบ
การประกันคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการก ากบัดูแลและ
ประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

มหาวิทยาลัยเอกชนเป็นส่วนหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนที่อยู่
ภายใตก้ารควบคุมก ากบั ดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ในการจดั
การศึกษา การวิจยั ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม (วิกีพีเดีย, ม.ป.ป.) 

ดงันั้น มหาวิทยาลยัเอกชนไทย หมายถึง สถาบนัอุดมศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลยัเอกชนที่อยู่
ภายใตก้ารควบคุมก ากบั ดูแลของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกดัส านกังานปลดักระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 
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บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเข้ามามีบทบาทส าคัญในการร่วมรับภาระการจัดการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษาของประเทศและในอนาคต ด าเนินการโดยปฏิบตัิตามภารกิจหลกั 4 ประการที่ก  าหนด
ไว ้คือ การจดัการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
ของชาติ โดยมีสภามหาวิทยาลัยมีอ  านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยั มีภารกิจตามกฎหมาย ตามพระราชบญัญตัิสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ดงัน้ี 

1. ภารกิจตามหลกัการ ไดแ้ก่ 
1) การก าหนดปณิธานและเป้าหมายการด าเนินงานของสถาบนั 
2) การสรรหาผูบ้ริหาร การสนบัสนุนและการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหาร 
3) การก าหนดรายการด าเนินงานของสถาบนัและติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
4) การจดัหาเงินงบประมาณสนบัสนุนการด าเนินงานของสถาบนั 
5) การตรวจสอบการใชจ่้ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส 
6) การก าหนดแผนและทิศทางการด าเนินงานของสถาบนัทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 
7) การท าความเขา้ใจในบทบาทและการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในการท างานร่วมกนั

กบับุคลากรของสถาบนั 
8) การสร้างภาพพจน์และการประชาสัมพนัธ์ที่ดีของสถาบนัต่อสาธารณะ 
9) การจดัแบ่งและมอบหมายงานตามความเหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพในการพิจารณา

ตดัสินใจของที่ประชุมสภาสถาบนั 
2. ภารกิจตามแนวนโยบายของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดแ้ก่ 
กรรมการสภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนตอ้งเขา้ใจในสาระส าคญัและรายละเอียดของภารกิจที่

ต้องปฏิบัติในฐานะองค์กรการบริหารสูงสุดและเป็นฝ่ายก าหนดนโยบายรวมทั้งการก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ดงัน้ี 

1) การท าความเข้าใจเก่ียวกบันโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใน
ส่วนที่เก่ียวกบัการจดัการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ไดแ้ก่ 

1.1. การจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพและมีความมัน่คง 
1.2. การประกนัคุณภาพการศึกษา 
1.3. การเสริมสร้างแรงจูงใจในภาคเอกชน องคก์รทอ้งถิ่น มีส่วนร่วมหรือร่วมมือใน

การจดัการศึกษาของสถาบนั 
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1.4. นโยบายของรัฐในการสนับสนุนและส่งเสริมด้านทุนพ้ืนฐานเร่ืองที่ดินและ
สาธารณูปโภค 

1.5. การจดัการศึกษาในเชิงรุก ดว้ยการจดัตั้งหรือขยายสาขาของสถาบนั 
1.6. นโยบายอื่นๆ ตามสภาพการณ์และความเหมาะสม 

2) การส่ือสารประสานความเขา้ใจระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน กรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรเป็นส่ือกลางในการประสานความ
เขา้ใจที่ดีระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ไดแ้ก่ การแสดง
ให้เห็นถึงทัศนคติที่ดีในฐานะผูแ้ทนทางวิชาการ รวมทั้งการให้ข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับประกาศ 
กฎเกณฑ์ กติกาและระเบียบปฏิบัติต่างๆที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศใช้ ทั้ งน้ี
เพื่อให้สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนไดม้ีโอกาสปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการจดัการศึกษาของตนให้ทนักบั
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงจะช่วยให้การจดัการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและ
ไดม้าตรฐานทางวิชาการที่เหมาะสมสอดคลอ้งกบัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ซ่ึงการปฏิบตัิภารกิจดงักล่าวของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนไดม้ีส่วนช่วยภาครัฐในการพฒันา
ประเทศในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี (นลินี สุตเศวต, 2555) 

1. ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีส่วนในการช่วยภาครัฐในการผลิตบัณฑิต ถือเป็นการสร้าง

ทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource) มุ่งสนองตอบความตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในภาค
ธุรกิจเอกชนเป็นส าคญั และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนักบัต่างประเทศได ้

2. ดา้นการพฒันาสังคม 
การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกของสังคม รวมทั้งการพฒันาทัศนคติและค่านิยมที่

เหมาะสมและเอื้ออ านวยต่อแนวทางการพัฒนาประเทศ ซ่ึงเป็นภารกิจที่ส าคัญอีกประการหน่ึงของ
สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งด าเนินการ และท าให้ประชาชนไดม้ีโอกาสเพ่ิมพูนสติปัญญาและแสวงหาความรู้
ในแขนงวิชาต่าง ๆ ได้มากขึ้ น ซ่ึงจะได้เป็นก าลังส าคัญในการพฒันาประเทศต่อไปและช่วยให้เกิด 
ความเจริญทางศิลปะวิทยาการ เป็นที่รวมข่าวและแหล่งความรู้ เป็นศูนยก์ลางที่ส าคญัของวฒันธรรม
ประจ าชาติ รวมทั้ งมี ส่วนช่วยในการส่งเสริมและจรรโลงศิลปวัฒนธรรมของชาติ  นอกจากน้ี
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนยงัมีส่วนแกไ้ขปัญหาสังคมของรัฐบาลในดา้นสถานที่เรียนของผูป้ระสงค์จะ
เขา้ศึกษาในระดบัอุดมศึกษาของรัฐ แต่รัฐไม่สามารถรับไวไ้ด ้
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3. ดา้นการพฒันาการเมือง 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีส่วนส าคัญในการพัฒนาการเมืองของประเทศด้วยการให้

การศึกษาอบรมและปลูกฝังสร้างเสริมค่านิยมและวิถีประชาธิปไตยตามแนวทางการพฒันาทางดา้น
การเมืองของประเทศ ท าให้นกัศึกษาไดเ้ขา้ถึงกระบวนการทางการเมือง ความส าคญัของการมีส่วนร่วม
ต่อการเมืองและผลกระทบทางการเมือง โดยเช่ือมัน่ว่าเมื่อนกัศึกษาไดรู้้และเขา้ใจถึงระบบการเมืองการ
ปกครองจะท าให้ระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข
ให้ไดม้ีการพฒันาและมัน่คงสืบไป 

4. ดา้นการพฒันาประเทศดา้นอื่นๆ 
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีความส าคญัต่อระบบการศึกษาของประเทศไทยซ่ึงกระจายอยู่ทัว่

ประเทศมีบทบาทช่วยภาครัฐประหยดังบประมาณแผ่นดินโดยรัฐบาลสามารถน ารายจ่ายในส่วนน้ีไปใช้
ในการจดัการศึกษาดา้นอื่นๆหรือน าไปใชใ้นการพฒันาประเทศในดา้นอื่นๆ นอกจากน้ีการที่ภาคเอกชน
เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยอ่มสามารถจูงใจให้คนไทยตอ้งการศึกษา
ในประเทศมากขึ้น สามารถลดจ านวนผูเ้ดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศท าให้ช่วยลดการสูญเสีย
เงินตราออกนอกประเทศ 

สรุปไดว่้าสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน มีบทบาทส าคญัต่อการจดัการศึกษาของประเทศเพื่อการ
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ รวมทั้งต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดีทั้งในด้านมาตรฐานและ
คุณภาพในการจดัการศึกษาเพื่อให้เกิดการยอมรับจากสังคม แต่การเปิดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนที่เพ่ิม
จ านวนมากขึ้ นอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลต่อการควบคุมมาตรฐานและการสร้างคุณภาพที่ ดี ซ่ึงท าให้
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่ละแห่งต้องตระหนักต่อบทบาทหน้าที่หลักของสถาบันการศึกษา เพื่อ
ตอบสนองต่อความคาดหวงัของสังคมที่มีต่อสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน เพื่อเป็นแหล่งในการสร้างความรู้ 
เสริมสร้างความเจริญกา้วหน้าทางวิชาการ เพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศให้สามารถกา้วทนัการเปลี่ยนแปลงของโลกได ้
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แนวคิดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Universities) 

 

เน่ืองจากในปัจจุบนัมีการแข่งขนัสูงและมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วส่งผลกระทบ  ให้เกิด

ความท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้ นเช่นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เศรษฐกิจ

ฐานความรู้ และการแข่งขนัในระดบัโลก จึงท าให้มหาวิทยาลยัตอ้งปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัความทา้ทาย

น้ีโดยน าองคค์วามรู้ที่ไดจ้ากการวิจยัและนวตักรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ไดจ้ริงส่งผลต่อการแกปั้ญหา

และการพัฒนาประเทศ โดยท าให้การวิจัยร่วมกับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการวิจัย

พ้ืนฐานจากองคค์วามรู้ทางวิชาการสู่การวิจยัที่สร้างสรรคแ์ละสามารถสร้างผลผลิตที่มีมูลค่าสูง น ามาใช้

ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมได ้

ผูป้ระกอบการ หรือ Entrepreneur นั้นมีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายไวด้งัน้ี 

สินธะวา คามดิษฐ์ (ไพทูรย์ สินลารัตน์และคนอื่นๆ, 2561) กล่าวไวว่้า Entrepreneur เป็น

ทกัษะ (Skill) ที่ส าคญัและจ าเป็นของนวตักร หรือผูส้ร้างนวตักรรม (Innovations) ซ่ึงค าว่า Entrepreneur 

มีต้นก าเนิดมาจากภาษาฝร่ังเศส Entreprendre หรือในภาษาอังกฤษ เรียกว่า “Entrepreneurship” 

ในภาษาไทยใช้ค าว่า “ผูป้ระกอบการ”หมายถึง ผูท้ี่คิดริเร่ิมด าเนินธุรกิจขึ้นมาเป็นของตนเอง มีการ

วางแผน การด าเนินงาน และด าเนินธุรกิจทุกด้านด้วยตนเองโดยยอมรับความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้ นได้

ตลอดเวลา  เพื่อมุ่งหวงัผลก าไรที่เกิดจากผลการด าเนินงานของธุรกิจตนเอง 

ณัฐไผท สุทธิเสริม (2562) ไดใ้ห้ความหมายว่า ผูป้ระกอบการ หมายถึง เจา้ของกิจการหรือผู้

ที่คิดริเร่ิมจดัตั้งธุรกิจขึ้นมาเป็นของตนเอง มีการวางแผนการด าเนินงาน และด าเนินธุรกิจทุกดา้นดว้ย

ตนเอง โดยมองเห็นโอกาสทางธุรกิจและยอมรับความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้ นได้ตลอดเวลาเพื่อมุ่งหวัง                

ผลก าไรที่เกิดจากผลการด าเนินงานของธุรกิจตนเอง 

วิกีพีเดีบ (ม.ป.ป.) กล่าวว่า ผูป้ระกอบการ คือ ผูท้ี่จดัตั้งธุรกิจใหม่โดยเผชิญกบัความเส่ียงและ

ความไม่แน่นอนทางธุรกิจ เพื่อแสวงหาผลก าไรและความเติบโต มุ่งหาความต้องการของตลาด                 

เพื่อสนองความตอ้งการ  
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ในทางเศรษฐศาสตร์ ผูป้ระกอบการ คือ ผูร้วบรวมปัจจยัการผลิต ได้แก่ ที่ดิน แรงงาน และ

ทุน มาผลิตเป็นสินคา้และบริการ ผูป้ระกอบการอาจจะเป็นหน่วยงาน บริษทั ห้างร้าน หรือเอกชนเพียง

คนเดียวก็ได ้ทั้งน้ีผูป้ระกอบการตอ้งยอมรับความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิต และการบริหารจดัการ

ในกระบวนการผลิต ผลตอบแทนที่ไดค้ือ ก าไรหรือขาดทุน 

ความหมายของมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ 

ส าหรับแนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลยัให้มี

ลกัษณะเฉพาะที่แตกต่างจากมหาวิทยาลยัทัว่ไป ไดแ้ก่ การส่งเสริมนวตักรรมขั้นสูง ความเป็นเลิศดา้น

การวิจยั ลกัษณะของนกัศึกษาที่มีศกัยภาพ การจดัการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ การเป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู้ มีการระดมเงินทุนและการสร้างรายได้เพ่ิมขึ้ นและความสามารถในการแข่งขันอย่างมี

ประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยโดยอาศัยความเช่ียวชาญทางวิชาการและ

วฒันธรรมของมหาวิทยาลัย โดยพบว่า มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของมหาวิทยาลัย

ผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial University) ไวด้งัน้ี 

Clark (1998) มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ คือ มหาวิทยาลยัที่มีการด าเนินการของมหาวิทยาลยั 

ที่มีการเน้นการสร้างภารกิจพิเศษและขบัเคลื่อนให้เกิดขึ้นมีการยอมรับความเส่ียงจากด าเนินงานใหม่ๆ

โดยมีปัจจยัส าคญัคือ ความมุ่งมัน่ในการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ทางธุรกิจ การปรับเปลี่ยนลกัษณะขององคก์ร

เพื่อมุ่งไปสู่อนาคต และความมุ่งมัน่ของมหาวิทยาลยัในการพ่ึงพาตนเอง ภายใตข้อ้จ ากดัและทรัพยากรที่

มีอยู ่ซ่ึงเห็นไดใ้นกระบวนการและผลลพัธ์ของมหาวิทยาลยั 

Gibb (2013) มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ คือ มหาวิทยาลยัที่มีการมอบอ านาจแก่บุคลากรและ

นกัศึกษาในการคน้ควา้ทดลองการสร้างธุรกิจ นวตักรรมและความคิดสร้างสรรคใ์นการวิจยั มีการบูรณา

การองค์ความรู้หลากหลายสาขาวิชาในการจดัการเรียนการสอนเพื่อแกไ้ขปัญหาโดยผ่านกระบวนการ

เรียนรู้ร่วมกนัและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียที่เก่ียวขอ้งในสังคม ทั้งในระดบัทอ้งถิ่น 

ระดบัประเทศและระดบันานาชาติ 

Urbano & Guerrero (2013) มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการเป็นตัวเร่งที่ส าคัญในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมในระดับภูมิภาคเพราะเป็นแหล่งความคิดและเทคโนโลยีใหม่ในการสร้างธุรกิจ
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ใหม่ๆ และมีความหลากหลายทางทรัพยากรและความสามารถที่เอื้อต่อการสร้างความไดเ้ปรียบในเชิง

การแข่งขนัอยา่งยัง่ยืน 

Sam & Sijde (2014) มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีวตัถุประสงค์ส าคญั 2 

อย่างคือ การจัดการเรียนการสอนและการวิจยัโดยมีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกบัผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสียในการฝึกอบรมนักศึกษา มีการผลิตและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆแก่สังคม

ฐานความรู้เพื่อสร้างแหล่งรายไดใ้หม่และทกัษะในการแข่งขนั 

Kalenyuk & Dyachenko (2016) มหาวิทยาลัย ผู้ป ระกอบการมีความ ร่วมมือระห ว่าง

มหาวิทยาลยักบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียในการป้องกนัและถ่ายทอดองคค์วามรู้ การคา้ของธุรกิจนวตักรรมที่

คิดขึ้นใหม่ระหว่างมหาวิทยาลยั ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย รัฐบาลและสถานประกอบการ 

Guerrero, Cunningham & Urbano (2015) มหาวิทยาลัยผูป้ระกอบการเป็นมหาวิทยาลยั   ที่มี

ลกัษณะของการปรับตวัขององคก์รต่อการเปลี่ยนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม มีความโดดเด่นดา้นการบริหาร

จัดการและการก ากับดูแลกิจกรรมใหม่ๆที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาวัฒนธรรมด้านผู้ประกอบการ            

ในทุกระดบั มีส่วนช่วยในการพฒันาเศรษฐกิจดว้ยการสร้างการลงทุนใหม่หรือ รายไดจ้ากผลงานวิจยั 

อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง (2560) มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ คือ มหาวิทยาลยัที่มีกระบวนการ

ทางความคิดแบบผู้ประกอบการเป็นพ้ืนฐานส าคัญของวัฒนธรรมองค์กรและการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลยั พนัธกิจของมหาวิทยาลัยผูป้ระกอบการ ยงัคงให้ความส าคญักบัพนัธกิจการผลิตบณัฑิต 

การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม โดยมีจุดเด่นในการผลิตบัณฑิตที่มี

กระบวนการทางความคิดแบบผูป้ระกอบการ วิจยัและพฒันาองค์ความรู้ใหม่และนวตักรรม สนบัสนุน

การบ่มเพาะผูป้ระกอบการและการจดัตั้งธุรกิจใหม่ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กบัภาคส่วนต่าง ๆ 

ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมุ่งสร้างผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีผลกระทบต่อการแก้ปัญหาสังคมและ

เศรษฐกิจทั้งในระดบัชาติจนถึงระดบัโลก 

สุพิชชา ชีวพฤกษ์  เฉลิมชัย กิตติศัก ด์ินาวิน และ นลินณั ฐ ดีสวัส ด์ิ  (2561) กล่ าวว่า

มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ คือ มหาวิทยาลยัที่มีการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัสอดคลอ้งไปกบับริบท

การขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อสอดรับกบัการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีที่
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เปลี่ยนแปลงไป ให้เกิดความคล่องตัว สามารถปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สามารถสร้าง

สภาพแวดลอ้มภายในมหาวิทยาลยัเพื่อมุ่งพฒันาแนวคิดและพฤติกรรมของคนในองคก์ร 

จากความหมายดงักล่าวจึงสรุปไดว่้า มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ คือ มหาวิทยาลยัที่มีการบูร

ณาการความเป็นผู้ประกอบการเข้าไป ตั้ งแต่การน าองค์กรและการก ากับดูแลมหาวิทยาลัย มีการ

ด าเนินงานดา้นผูป้ระกอบการทัว่ทั้งมหาวิทยาลยัเพ่ือกระตุน้และส่งเสริมนกัศึกษา อาจารยแ์ละเจา้หนา้ที่

ในมหาวิทยาลัยให้มีกระบวนคิดและทักษะความเป็นผูป้ระกอบการ มีการสร้างงานวิจยัและพฒันา

นวตักรรม มีการสร้างความสัมพันธ์กับผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกสถาบัน และเกิด

ผลลพัธ์จากการด าเนินงานผูป้ระกอบการ 

ความส าคัญของมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ 

มหาวิทยาลัยผูป้ระกอบการมีบทบาทส าคัญในการพฒันาเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นกระบวนการ

เรียนการสอนและการวิจยัควบคู่การด าเนินกิจกรรมดา้นผูป้ระกอบการ เขา้ไปมีบทบาททางสังคมเป็น

แหล่งรวมกลุ่มของธุรกิจเกิดใหม่ภายใต้เศรษฐกิจฐานความรู้ เป็นแหล่งพัฒนากิจกรรมเชิง

ผูป้ระกอบการ มีความสามารถดา้นการผลิตงานวิจยัของชาติได ้โดยมีการส่งเสริมการบูรณาการร่วมกนั

แบบสหสาขาวิชาระหว่างสาขาวิชาดั่งเดิมกับสาขาวิชาเกิดใหม่ทั้ งในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติ 

(Etzkowitz, 2015) สอดคล้องกับ Gibb (2012) และ HEInnovate (2014) ที่กล่าวถึงความส าคัญของ

มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ ดงัน้ี 

1. เพื่อตอบสนองความตอ้งการของรัฐบาลเพื่อให้กา้วทนัการเปลี่ยนแปลงและแกปั้ญหา

ของประเทศ พร้อมทั้งมีความเป็นสากล 

2. เพื่ อตอบสนองความต้องการของนายจ้างที่ ต้องการให้บัณฑิตมีความสามารถ                  

ในการแข่งขนัและสร้างนวตักรรม 

3. เพื่อขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นกลไกส าคัญในการสร้างงานวิจัย 

นวตักรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อการสร้างธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) ผ่านกระบวนการ               

จดัการศึกษา การสร้างงานวิจยัที่สอดคลอ้งกบัประเด็นในสังคมและความตอ้งการของประเทศ 
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4. เพื่อให้บณัฑิตมีงานท าหลงัจบการศึกษาและสามารถสร้างโอกาสบนความไม่แน่นอนใน

อนาคตได ้

5. เพื่ อสร้างองค์ความ รู้ใหม่ๆ ในอนาคต เพราะในศตวรรษที่  21 องค์ความ รู้ใหม่                 

ไม่ไดเ้กิดขึ้นเฉพาะในมหาวิทยาลยัเท่านั้นแต่สามารถเกิดขึ้นไดทุ้กที่ 

Abesi, Esfandabadi & Esfandabadi (2016) กล่าวว่า มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการมีความส าคญั

ต่อการตอบสนองความต้องการในปัจจุบันของสังคมและเศรษฐกิจ มีความสามารถในการพัฒนา

ศกัยภาพขององคก์ร ผ่านการสร้างนวตักรรม การถ่ายทอดองคค์วามรู้ สามารถน าความรู้ที่ไดเ้ขา้สู่ตลาด

ท าให้ลดค่าใชจ่้ายของภาครัฐ 

Sperrer, Muller & Soos (2016) มหาวิทยาลัยผูป้ระกอบการมีความส าคัญในการขบัเคลื่อน

การพัฒนาตนเองและการสร้างนวัตกรรม พร้อมทั้ งสามารถตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อการ

เปลี่ยนแปลงและความตอ้งการของตลาดที่ไม่สามารถคาดการณ์ได ้

Gibb (2013) มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ มีความส าคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถ 

สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาสามารถเป็นผูป้ระกอบการ มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง

งานวิจยัและพฒันานวตักรรม มีกระบวนการสอนและการแสวงหาความรู้พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้

อย่างมีประสิทธิผล และตอบสนองได้ทันต่อลักษณะส่ิงแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง

ซบัซ้อนและไม่แน่นอน 

Sam & Sijde (2014) มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการมีความส าคัญในฐานะตลาดแรงงาน 

กลายเป็นโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี นวตักรรมและการแข่งขันซ่ึงจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงจาก

สถาบนัที่เนน้การสอนและการวิจยั ไปเน้นการฝึกอบรมนักศึกษาให้มีความเป็นผูป้ระกอบการและการ

สร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสถาบัน โดยจ าเป็นต้อง

ตอบสนองความต้องการของเศรษฐกิจฐานความรู้เพื่ อ เตรียมนักศึกษาให้มีทักษะที่จ าเป็น มี

ความสามารถในการแข่งขนัได ้ไม่เพียงเฉพาะในระดบัประเทศเท่านั้นแต่ยงัไปสู่ระดบัโลกดว้ย โดยการ

จดัการเรียนการสอนและการวิจยัในมหาวิทยาลยัจะมุ่งเป้าไปที่การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้าง
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ผูป้ระกอบการจากการใช้ความรู้ภายในทอ้งถิ่นและการถ่ายทอดเทคโนโลยี อีกทั้งความร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลยักบัภาคธุรกิจจะช่วยให้เกิดการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ดงันั้นความส าคญัของมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ ดงัน้ี 

1. การพฒันาระบบการจดัการศึกษาเพ่ือผลิตบณัฑิตที่มีความเป็นผูป้ระกอบการ 

2. เพื่ อ ยก ระดับขี ดความสาม ารถ ในก ารแข่ งขันทางเศรษฐกิจและตอบสนอง                 

ความตอ้งการและแกไ้ขปัญหาสังคมและกา้วทนัการเปลี่ยนแปลงในระดบัสากล 

3. สร้างความร่วมมือกบัภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียเพื่อแลกเปลี่ยนและ

ถ่ายทอดองคค์วามรู้และพฒันานวตักรรม 

คุณลักษณะของมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ 

Clark (2004) ได้อธิบายถึงคุณลักษณะที่ส าคัญของการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

ผูป้ระกอบการ 5 ประการคือ 

1. หลกัส าคญัในการขบัเคลื่อนที่เขม้แข็ง (Strengthened steering core) โดยการบริหารด้วย

ความคล่องตัว มีอิสระ ลดการควบคุมให้อ านาจในการตัดสินใจ ให้ความส าคัญกับการสรรหา                  

ผูม้ีความสามารถและการท างานร่วมกนั 

2. การขยายขอบเขตพฒันาการของมหาวิทยาลยั (Expanded developmental periphery) โดย

การขยายขอบเขตในการพฒันา และโครงสร้างของมหาวิทยาลยัให้กวา้งขึ้น มีการเช่ือมโยงสาขาวิชา

ต่างๆกนัเป็นเครือข่าย  

3. มีฐานแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย (Diversified funding base) เพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจ

ให้กับมหาวิทยาลัย ว่ามหาวิทยาลัยมีเงินทุนเพียงพอในการด าเนินงานต่าง  ๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัย

ยกระดับความเป็นอิสระในการบริหารจัดการมีความยืดหยุ่น สามารถตัดสินใจก าหนดทิศทางการ

บริหารด้วยตนเอง โดยการแสวงหาแหล่งทุนใหม่ๆจากภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม รัฐบาล ท้องถิ่น 

หน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ รวมถึงการหารายไดจ้ากทรัพยสิ์นทางปัญญาที่มหาวิทยาลยัสร้างขึ้น ท าให้

มหาวิทยาลยัมีงบประมาณมากพอในการด าเนินงานไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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4. พ้ืนที่ ก ระตุ้นทางวิชาการ (Stimulated academic heartland) ซ่ึ ง heartland คื อ  พ้ื นที่              

ที่สร้างคุณค่าทางวิชาการไดห้ยัง่รากลึกลงไปอยา่งมัน่คงในมหาวิทยาลยั โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน่วยงาน

ทางวิชาการและคณาจารย์ จ าเป็นต้องกระตุ้นให้เกิดกระบวนการผู้ประกอบการขึ้ นทั้ งในระดับ

หน่วยงานและบุคคล เช่น หน่วยงานวิชาการผูป้ระกอบการ การวิจยั การพฒันานวตักรรม การพฒันา

หลกัสูตร เป็นตน้ 

5. การบูรณาการวฒันธรรมผูป้ระกอบการเขา้ไปในมหาวิทยาลยั (Integrate entrepreneurial 

culture) การจะพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยต้องสร้างวัฒนธรรม

ผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ ปรับวฒันธรรมองค์กรให้สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นไดท้ัว่

ทั้งมหาวิทยาลยั วฒันธรรมการสร้างผูป้ระกอบการ สร้างธุรกิจ 

Aranha & Garcia (2014) ไดอ้ธิบายคุณลกัษณะของการเป็นมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการใน 6 

ดา้น ไดแ้ก่ 

1. วิสัยทศัน์ผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial vision) การก าหนดวิสัยทศัน์ผูป้ระกอบการ จะ

ท าให้มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นระบบ ทั้ งวัตถุประสงค์ การสร้างผลผลิต การบริการ 

กระบวนการบริหารจัดการที่รวมแนวคิดของความเป็นผู้ประกอบการเข้าไว้ วิสัยทัศน์ความเป็น

ผู้ประกอบการจะช่วยสร้างความเป็นไปได้ของการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการ วิจัย การคิดค้น

นวตักรรมและธุรกิจ  

2. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์อย่างยึดมั่น (Committed strategic leadership) ผู ้น าจะต้องมีความ

มุ่งมั่นในการด าเนินการด้านผู้ประกอบการ สร้างกลยุทธ์เชิงผู้ประกอบการโดยมีแนวคิดหลัก                  

3 ประการ ได้แก่  1) การยึดมั่นในการสร้างวิสัยทัศน์ผู ้ประกอบการ  2) การยึดมั่นในการพัฒนา

ประสิทธิภาพและความคล่องตวัทัว่ทั้งมหาวิทยาลยั และ 3) การยึดมัน่ในการสร้างสภาพแวดลอ้มของ

มหาวิทยาลยั ที่ช่วยกระตุน้พฤติกรรมความเป็นผูป้ระกอบการให้เกิดขึ้น 

3. การสร้างองค์ความรู้เชิงนวตักรรม (Generation of innovation) ตอ้งมีความเข้มแข็งดา้น

การวิจยั เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างนวตักรรม มหาวิทยาลยัควรก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อ

กระตุน้และพฒันางานวิจยัอย่างเขม้แข็ง ต่อเน่ืองและยัง่ยืนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ส่วน
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ภายใน เช่นมีการปรับปรุงหลกัสูตร โครงการ และการปฏิบตัิงานต่างๆ ส่วนภายนอก เช่น การสร้างองค์

ความรู้ที่แกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม การพฒันาธุรกิจใหม่ การสร้าง สวนวิทยาศาสตร์ 

และการกระตุน้ระบบนิเวศเชิงนวตักรรม (Innovation ecosystem) เป็นตน้ 

4. การใช้ประโยชน์จากองคค์วามรู้เชิงนวตักรรม (Capitalization of innovation knowledge) 

คือ ความสามารถในการน าผลการวิจยัทางวิชาการไปสร้างองค์ความรู้เชิงนวตักรรม ให้เกิดประโยชน์

สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่มหาวิทยาลยั เป็นสินทรัพยท์างเศรษฐกิจและสังคมที่น าไปใช้ในการ

พัฒนาประเทศได้ ได้แก่  1) การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 2) การถ่ายทอดเทคโนโลยี และ 

 3) การสร้างสภาพแวดลอ้มที่จ าเป็นต่อการพฒันาประเทศ 

5. การพฒันาเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมของประเทศ/ภูมิภาค (Economic, social and 

cultural development of the region) โดยมหาวิทยาลยัแสดงบทบาทใหม่ในการตอบสนองความตอ้งการ

และแกปั้ญหา จากแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมหรือที่เรียกว่า creating shared value (CSV) ซ่ึงก่อให้เกิด

แนวคิด 3 ประการคือ 1) การสร้างสภาพแวดลอ้มเพื่อสร้างคุณค่าร่วม 2) การปฏิบตัิการทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างคุณค่าร่วม และ 3) ให้ความส าคัญกับประเด็นที่เก่ียวกับกฎหมายและ

จริยธรรมที่เป็นตวัช้ีน าพฤติกรรมและการด าเนินชีวิต 

6. การบูรณาการวฒันธรรมผูป้ระกอบการ (Integrated entrepreneurial culture)มหาวิทยาลยั

จ าเป็นตอ้งด าเนินการบูรณาการวฒันธรรมผูป้ระกอบการใน 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 1) สร้างความตระหนกัและ

รับรู้เก่ียวกบัแนวคิดความเป็นผูป้ระกอบการทั้งในระดบับุคคลและมหาวิทยาลยัทั้งทางวิชาการและการ

บริหารจดัการ 2) มีหลกัสูตร โครงการและกิจกรรมฝึกอบรมต่างๆที่สร้างทกัษะและพฤติกรรมความเป็น

ผูป้ระกอบการแก่นักศึกษาทุกระดบัเพ่ือให้มีความสามารถในการสร้างธุรกิจใหม่ พร้อมกนัน้ียงัรวมถึง

คณาจารยแ์ละบุคลากรทัว่ทั้งมหาวิทยาลยัเพื่อให้มีความเป็นผูป้ระกอบการในมหาวิทยาลยั 3) การสร้าง

ยทุธศาสตร์เพื่อกระตุน้และสร้างทศันคติของความเป็นผูป้ระกอบการให้เกิดขึ้นแลว้สามารถสร้างคุณค่า

จากทศันคติได ้

Guerrero, Cunningham & Urbano (2015) ไดอ้ธิบายลักษณะองค์ประกอบของมหาวิทยาลัย

ผูป้ระกอบการประกอบด้วยทรัพยากร เช่น บุคลากร การเงิน ลักษณะทางกายภาพและ ทรัพยากรเชิง
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พาณิชย ์และศกัยภาพขององค์กร เช่น สถานะ เครือข่ายและขอ้จ ากดั ซ่ึงเป็นส่วนที่สร้างความไดเ้ปรียบ

ในการแข่งขนั ส่วนผลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจคือมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการจะตอ้งตอบสนอง

ใน 3 ภารกิจ พร้อมกนัทั้งการสอน การท าวิจยัและการเป็นผูป้ระกอบการ 

Salamzadeh, Salamzadeh & Daraei (2011) กล่าวว่ามหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการมีลกัษณะดงัน้ี 

มีปัจจยัน าเขา้พิเศษ (special inputs) ไดแ้ก่ ทรัพยากร กฎและขอ้บงัคบั โครงสร้าง พนัธกิจ ความสามารถ

เชิงผูป้ระกอบการและความความหวงัของสังคม ของภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลและของตลาด ในขณะที่

กระบวนการ (process) ได้แก่ การสอน การวิจัย กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการขนส่ง 

กระบวนการค้าและการคัดเลือก กระบวนการระดมทุนและกระบวนการทางการเงิน เครือข่าย การ

ปฏิสัมพัน ธ์แบบพหุภาคี และกิจกรรมในการสร้างนวัตกรรม ผลงาน วิจัยและพัฒนา และ  

ในส่วนของผลลัพธ์ (outputs) ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์เชิงผูป้ระกอบการ งานวิจยัที่มีประสิทธิภาพที่

สอดคลอ้งกบัความต้องการของตลาด นวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์ มีเครือข่ายผูป้ระกอบการและศูนย์

ผูป้ระกอบการ 

Farsi, Imanipour & Salamzadeh (2012) ได้ เส น อ แน วคิ ด ลั ก ษณ ะขอ งมห าวิท ยาลั ย

ผูป้ระกอบการใน 4 มิติ ดงัน้ี  

1. พนัธกิจ (Mission) ไดแ้ก่ การสร้างผูป้ระกอบการ การวิจยัประยุกต์ การถ่ายทอดความรู้

และเทคโนโลยี การมี ส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและการพัฒนาวัฒนธรรม

ผูป้ระกอบการ 

2. ทรัพยากร (Resources) ได้แก่ ทรัพยากรที่ เป็นนามธรรม เช่น ผู ้ประกอบการ และ

แรงจูงใจของทรัพยากรมนุษย ์ทรัพยากรทางการศึกษาและการวิจยั ภูมิหลงัของผูป้ระกอบการ ช่ือเสียง

ของผูป้ระกอบการและโครงสร้างการเรียนรู้และพลวตัิ ส่วนทรัพยากรที่เป็นรูปธรรม เช่น เงินสนบัสนุน

จากรัฐบาล เอกชนและเงินส่วนตวั เงินที่ไดจ้ากความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ทรัพยากรทางกายภาพและเทคโนโลยี 

3. ศกัยภาพ (Capabilities) ได้แก่ สถานะและข้อจ ากัดของมหาวิทยาลยั ภูมิหลัง เครือข่าย

และภาคี และการสรรหาบริหารจดัการทรัพยากร 
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4. ปัจจยัที่เป็นอุปสรรค (Impeding factors) ได้แก่ พฤติกรรมทางการเมืองและการใช้เส้น

สาย และการต่อตา้น 

Guerrero & Urbano (2012) ไดก้ล่าวว่า มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ ประกอบดว้ย 

1) ปัจจยัที่เป็นทางการ ไดแ้ก่ การจดัการองค์กรผูป้ระกอบการและโครงสร้างการบริหาร 

วิธีการสนบัสนุนความเป็นผูป้ระกอบการและการจดัการศึกษาผูป้ระกอบการ 

2) ปัจจัยที่ไม่เป็นทางการ ได้แก่ ทัศนคติต่อความเป็นผู้ประกอบการของคนในองค์กร 

วิธีการจดัการเรียนการสอนเพื่อให้มีความเป็นผูป้ระกอบการ การเป็นแบบอยา่งและระบบการให้รางวลั 

3) ทรัพยากร ไดแ้ก่ ทรัพยากรบุคคล การเงิน ทรัพยากรทางกายภาพและทางการคา้ 

4) ความสามารถ ไดแ้ก่ สถานะและช่ือเสียง เครือข่ายความร่วมมือและพนัธมิตร สถานที่ตั้ง 

Orozco, Aristizabal & Villaveces (2018) กล่าวว่ามหาวิทยาลัยผูป้ระกอบการมีการวางแผน

การตลาดผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี นวตักรรมและกิจกรรมที่ ส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ 

สามารถเผชิญกบัความทา้ทายในการจดัการหลายดา้น รวมถึงการจดักิจกรรมและส่ิงจูงใจให้กบัอาจารย์

เพื่อกระตุน้ให้อาจารยม์ีพฤติกรรมความเป็นผูป้ระกอบการในการสอน การวิจยัและการสร้างองคค์วามรู้

ในเชิงพาณิชย ์

Zheng & Chih Hu (2018) มหาวิทยาลัยผูป้ระกอบการมีเป้าหมายครอบคลุมกิจกรรมและ

ส่งเส ริมความ เป็น ผู้ประกอบการ มีความร่วมมือ  3 ฝ่ายระห ว่าง มหาวิทยาลัย ภาครัฐและ

ภาคอุตสาหกรรม สร้างงานวิจยัเชิงพาณิชยแ์ละการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซ่ึงจะน าไปสู่ผลลพัธ์ต่างๆ เช่น 

การจดสิทธิบตัร ใบอนุญาต การสร้างบริษทัใหม่และการอ านวยความสะดวกในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ตลอดจนการมีศูนยบ์่มเพาะและอุทยานวิทยาศาสตร์ 

Kuratko, Hornsby & Covin (2014) กล่ าว ว่ า ปั จจัยส าคัญ  5 มิ ติ  ที่ เฉพ าะ เจาะ จงขอ ง

สภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อพฤติกรรมเชิงผูป้ระกอบการไดแ้ก่  

1. การสนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูง 

2. การมีอิสระในการท างาน  

3. รางวลัหรือการเสริมแรง 



 
 
 

44 

 

4. ความพร้อมของเวลา 

5. ขอบเขตขององคก์ร 

Silva, Esteves, Narcizo & Cardoso (2018) กล่าวถึงลกัษณะของมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการมี

ดงัน้ี 

1. มหาวิทยาลยัเป็นศูนยบ์่มเพาะทางธรรมชาติที่สร้างแนวความคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆ 

เพื่อส่งเสริมการสร้างธุรกิจใหม่ 

2. มหาวิทยาลัยเป็นตัวเร่งปฏิ กิ ริยาที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม                   

ในระดบัภูมิภาค 

3. มหาวิทยาลยัมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดและมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียในการผลิต

และพฒันาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

4. มหาวิทยาลยัมีความพยายามในการด าเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวตักรรม

ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการด าเนินธุรกิจ 

5. มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการแปลงความรู้ที่ได้ในมหาวิทยาลัยไปสู่การเกิด

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม 

6. มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการระดมทรัพยากร ความสามารถและศักยภาพ               

ในการด าเนินงานไดอ้ยา่งเต็มที่ทั้ง 3 ภารกิจ 

7. มีการปรับตวัและสร้างสรรคส่ิ์งใหม่หรือนวตักรรมตามความตอ้งการของโลกภายนอก 

8. มหาวิทยาลยัมีการจดัเตรียมบรรยากาศทางสังคมและเศรษฐกิจที่พร้อมต่อการริเร่ิมความ

เป็นผูป้ระกอบการ 

9. มหาวิทยาลยัเป็นหน่ึงในองคป์ระกอบของระบบนวตักรรมแห่งชาติ 

จากการศึกษาจึงสามารถสรุปไดว่้าลกัษณะของมหาวิทยาลยัมีดงัน้ี  

1. มีการบริหารที่อิสระ มีความคล่องตวัและยืดหยุน่ในการด าเนินงาน 

2. มีภาวะผู้น าที่มุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์  พันธกิจและบูรณาการวัฒนธรรมผู้ประกอบการ               

เขา้ไปในทุกภารกิจ 
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3. มีการจดัการเรียนการสอนที่บูรณาการความเป็นผูป้ระกอบการเขา้ไปและมีการเช่ือมโยง

สาขาวิชาต่าง ๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั 

4. มีการจดัหาและจดัสรรแหล่งทุนที่หลากหลาย 

5. มีการสร้างองค์ความรู้เชิงนวตักรรม งานวิจยัและใช้ประโยชน์ในการพฒันาเศรษฐกิจ 

สังคมและวฒันธรรม ซ่ึงเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยที่สร้างผลตอบแทนกลับเข้าสู่

มหาวิทยาลยั 

6. มีความสัมพนัธ์และมีการถ่ายทอดความรู้กบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 

การที่จะเป็นมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการไดน้ั้นตอ้งมีแนวทางเพ่ือให้มหาวิทยาลยัมุ่งสู่การเป็น

มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการจึงมีผูเ้สนอกรอบหรือแนวทางในการเป็นมหาวิทยาลยัดงัน้ี 

OCED (2012) ไดเ้สนอกรอบน าทางส าหรับมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ (Guiding Framework 

for Entrepreneurial Universities) ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่างองคก์รเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ

การพัฒนา หรือโออี ซี ดี  (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) และ

คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ด้านการศึกษาได้พัฒนากรอบน าทางส าหรับ

มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการขึ้นจากการศึกษาวิจยัของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประกอบการในทวีปยโุรป

ในเดือนธันวาคม 2012 (Final version 18th December 2012) กรอบแนวทางน้ีท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือ

เสนอแนวทาง ความคิด  และสร้างแรงจูงใจในการบริหารและป รับ เปลี่ ยนวัฒนธรรมของ

สถาบนัอุดมศึกษาช่วยให้สถาบนัอุดมศึกษาสามารถประเมินตนเองตามกรอบแนวทางเพื่อให้ทราบจุด

แข็งและจุดอ่อนของสถาบนัในการพฒันาสู่การเป็นมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการที่มีประสิทธิภาพ 

กรอบแนวทางส าหรับมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 7 ดา้น ประกอบดว้ย 

1. การน าองค์กรและการก ากับดูแลมหาวิทยาลัย (Leadership and Governance) ผูน้ าตอ้งมี

การสร้างวฒันธรรมผูป้ระกอบการในสถาบนัมีความเป็นผูน้ าที่เขม้แข็งและมีการก ากบัดูแลที่ดี 

2. ขีดความสามารถขององคก์ร บุคลากรและส่ิงจูงใจ (Organizational Capacity, People and 

Incentives) มหาวิทยาลยัถูกจ ากดัดว้ยโครงสร้างองค์กรและวิธีในการด าเนินงานท าให้ยากต่อการด าเนิน

กิจกรรมผู้ประกอบการ ดังนั้ นมหาวิทยาลัยต้องลดข้อจ ากัดขององค์กรเพ่ือให้บรรลุความเป็น
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ผูป้ระกอบการ ซ่ึงรวมถึงกลยทุธ์ทางการเงิน การดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีศกัยภาพและมีการจูงใจให้

มีพฤติกรรมความเป็นผูป้ระกอบการ 

3. การพฒันาผูป้ระกอบการดา้นการจัดการเรียนการสอน (Entrepreneurship development 

in teaching and learning) มหาวิทยาลัยขยายการศึกษาความเป็นผูป้ระกอบการทั่วทั้งสถาบัน รวมทั้ง

บุคลากรและนักศึกษา ที่ส าคัญตอ้งมีพ้ืนที่ในการพฒันาผูป้ระกอบการ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นโครงสร้าง

องค์กรเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการรวมถึงการมอบโอกาสทางการศึกษาและการ

ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

4. เส้นทางสู่การเป็นผูป้ระกอบการ (Pathways for entrepreneurs) การเป็นผูป้ระกอบ การ

ตอ้งอาศยักระบวนการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลยัจ าเป็นต้องสนับสนุน

เส้นทางสู่การเป็นผูป้ระกอบการของบุคลากรและนักศึกษาในการเขา้ถึงโอกาสและความเช่ียวชาญทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั พร้อมทั้งมีการสนับสนุนผูป้ระกอบการภายในองค์กรเพ่ือการพฒันา

อาชีพหรือบุคคลที่พร้อมเขา้สู่เส้นทางการเป็นผูป้ระกอบการ 

5. ความสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลัย ภาคธุรกิจและหน่วยงานภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนองค์

ความรู้ (University-business/external relationships for knowledge exchange) การมี ส่วนร่วมของผู้มี

ส่วนไดส่้วนเสียเป็นปัจจยัส าคญัที่ช่วยให้มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการส าเร็จ การสร้างความสัมพนัธ์กบั

หุ้นส่วนหลกัและผูร่้วมงานเป็นการเพ่ิมศกัยภาพให้กบัมหาวิทยาลยัในการเป็นผูป้ระกอบการทั้งดา้นการ

วิจยั การสอนและภารกิจอื่นๆ ซ่ึงมีหลายองค์ประกอบทั้งสภาพแวดลอ้มภายนอกรวมถึงความสัมพนัธ์

กบัภาครัฐ ภาคธุรกิจ ศิษยเ์ก่า องคก์รทางอาชีพ ภูมิภาคและอื่นๆ เป็นแรงจูงใจส าหรับความมุ่งมัน่ในการ

สร้างคุณค่าให้กบัมหาวิทยาลยัและสังคม 

6. มหาวิทยาลัยผูป้ระกอบการเป็นสถาบันที่เป็นสากล (The entrepreneurial University as 

an internationalized institution) มีความเป็นสากลในทุกระดับ มีการบูรณาการความเป็นสากลเข้ากับ

กระบวนการเชิงกลยุทธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจในการก าหนดทิศทางของสถาบนั ทั้งดา้นการ

เรียนการสอน การวิจยัและการพฒันาความสามารถรวมทั้งโอกาสและวฒันธรรมใหม่ของมหาวิทยาลยั 
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7. ก ารวัดผลก ระทบ ขอ งมห าวิท ยาลัย ผู้ป ระก อบ การ  (Measuring the impact of 

Entrepreneurial University) การขับเคลื่อนเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการจ าเป็นต้องเข้าใจถึง

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ผลกระทบมีหลายประการมหาวิทยาลยัตอ้งมองหาตั้งแต่ระดบั

ทอ้งถิ่นจนถึงระดบัโลก ผลกระทบต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั การวดัผล

กระทบที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่วดัไดจ้าก การจดัตั้งบริษทัใหม่ ทรัพยสิ์นทางปัญญาและผลงานวิจยั การรักษา

บุคลากรที่มีศกัยภาพสูง การพฒันาเศรษฐกิจระดบัทอ้งถิ่น 

ซ่ึงนอกจากกรอบของ OECD and European Commission ที่เป็นองค์กรระดบัโลกแล้ว Gibb 

(2012) ไดเ้สนอกรอบเชิงกลยทุธ์เพื่อการพฒันามหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการส าหรับประเมินศกัยภาพดา้น

ความเป็นผูป้ระกอบการส าหรับมหาวิทยาลยัในสหราชอาณาจกัร หรือ Framework for Exploration of a 

Strategic Approach to Entrepreneurial University Development โดยมุ่งเน้นศักยภาพในการสร้างกล

ยทุธ์ที่มีการผสมผสานระหว่างกิจกรรมที่มีอยูใ่นมหาวิทยาลยัเพื่อสร้างความเป็นผูป้ระกอบการและการ

พฒันานวตักรรม เน่ืองจากนวตักรรมถูกก าหนดให้เป็นผลลพัธ์ของพฤติกรรมการเป็นผูป้ระกอบการ 

ทั้ งน้ีศักยภาพของมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการในการเพ่ิมมูลค่าและนวัตกรรม ประกอบด้วย 5 

องคป์ระกอบดงัน้ี 

1. พนัธกิจ การก ากบัดูแลและยทุธศาสตร์(Mission, Governance andStrategy) ประกอบดว้ย 

การก าหนดพนัธกิจและยุทธศาสตร์ การก ากบัดูแลมหาวิทยาลยั การออกแบบองค์กร การเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ การวดัความเป็นเลิศผ่านคุณค่าสาธารณะ หารายไดจ้ากเงินทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน 

2. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตร (Stakeholder engagement and 

Partnership) ประกอบด้วย พนัธมิตรในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น พนัธมิตรทางธุรกิจ ผูป้ระกอบการ 

ศิษยเ์ก่าที่มีส่วนร่วมกบัมหาวิทยาลยั การด าเนินกิจการเพื่อสังคม 

3. การจัดการศึกษาให้มีความเป็นผู้ประกอบการและเชิงธุรกิจ (Entrepreneurship and 

Enterprise Education) ประกอบด้วย การส ารวจศักยภาพที่มีอยู่ทั่วทั้ งมหาวิทยาลัย มีการเช่ือมโยง

การศึกษาผูป้ระกอบการไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย คน้หาและจัดการศึกษาเพื่อพฒันาความเป็น
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ผูป้ระกอบการ มีการพฒันาบุคลากรและวิธีจดัการเรียนการสอน มีการจดัการศึกษาขา้มมหาวิทยาลยัและ

มีการสนบัสนุนความเป็นผูป้ระกอบการในนกัศึกษา 

4. มหาวิทยาลัยมีความเป็นสากล (Internationalisation) ประกอบด้วย การมีวัฒนธรรม

ผูป้ระกอบการร่วมกนั มีบุคลากรและนักศึกษาที่เป็นชาวต่างชาติ มีการสร้างเครือข่ายและพนัธมิตรใน

ระดบัสากล มีการจดัตั้งวิทยาเขตในต่างประเทศและมีความมุ่งมัน่ในการด าเนินการให้มีความเป็นสากล 

5. การถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนและสนับสนุน (Knowledge transfer, Exchange and 

Support) ประกอบดว้ย มีการถ่ายทอดองค์ความรู้มีนโยบายดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ มีการ

จัดตั้ งธุรกิจที่แยกตัวออกมาจากมหาวิทยาลัย (Spin-offs) มีศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ การจัดตั้ งสวน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การหาแหล่งเงินทั้งสินเช่ือและหุ้นและการมีความเป็นผูป้ระกอบการเชิง

วิชาการ 

Guerrero-Cano, Kirby & Urbano (2006 อา้งถึงใน Klein & Pereira, 2020) พบว่า รูปแบบของ

มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการไดแ้ก่ ปัจจยัที่เป็นทางการประกอบดว้ยโครงสร้างองคก์รและการก ากบัดูแล

มหาวิทยาลยั การสนับสนุนผูป้ระกอบการหนา้ใหม่ (startup) และการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาความเป็น

ผู้ประกอบการ ส่วนปัจจัยนอกระบบ ประกอบด้วย ทัศนคติของคนในมหาวิทยาลัยต่อการเป็น

ผูป้ระกอบการ สาขาวิชาผูป้ระกอบการ วิธีการสอน กรณีศึกษาความเป็นผูป้ระกอบการและระบบการ

ให้รางวลัของมหาวิทยาลยั อีกทั้งยงัมีความสัมพนัธ์ระหว่างภารกิจการสอนซ่ึงครอบคลุมมุมมองดา้น

การศึกษา การฝึกอบรม การสร้างงานซ่ึงเป็นผลลพัธ์สุดทา้ยที่ไดจ้ากนกัศึกษา 

Orozco, Aristiza & Villaveces (2018) ศึกษาเร่ืองความทา้ทายดา้นการจดัการในมหาวิทยาลยั

ผูป้ระกอบการ พบว่ามหาวิทยาลยัมีการวางแผนการตลาดผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี นวตักรรมและ

กิจกรรมผูป้ระกอบการ สามารถบริหารและเผชิญกบัความทา้ทายต่างๆ อีกทั้งสร้างกิจกรรมและส่ิงจูงใจ

ให้คณาจารย์ด าเนินงาน ซ่ึงรูปแบบของมหาวิทยาลัยผูป้ระกอบการขึ้ นอยู่กับนโยบายของประเทศ 

กฎหมาย การปฏิรูปมหาวิทยาลัย กองทุนและการลงทุนเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ มุ่งเน้นไปที่

ความสามารถและความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการจดัสรรทรัพยากรภายในเพื่อใช้ในการ

สอน การวิจยัและการวิจยัเชิงพาณิชย ์โดยมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการสามารถสรุปได ้4 ประการส าคญั 
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คือ 1) การวิจัยและการเป็นผูป้ระกอบการ 2) ผลงานของส านักงานถ่ายทอดเทคโนยีและการจัดการ

ทรัพยสิ์นทางปัญญา 3) การเร่ิมต้นธุรกิจและ 4) สภาพแวดลอ้มที่ส่งเสริมการพฒันาเครือข่ายส าหรับ

นวตักรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเป็นผูป้ระกอบการ ซ่ึงมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการมีพ้ืนฐาน

จากกิจกรรมเพื่อน าความรู้ใหม่ไปใช้ในเชิงพาณิชยเ์พื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการให้ค าปรึกษา การฝึกอบรมและการวิจัย การจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทาง

ปัญญาและการออกใบอนุญาต การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเช่น อุทยานเทคโนโลยีและส่งเสริมการ

สร้างวิสาหกิจใหม่ การปรับรูปแบบการจดัการองค์กรให้มีความเป็นอิสระในการตดัสินใจทางวิชาการ

ในการสร้างความรู้และในการศึกษา 

ส าหรับในประเทศไทยมีผูศ้ึกษาเร่ือง “ยุทธศาสตร์และโมเดลพนัธกิจเพื่อพฒันามหาวิทยาลยั

วิจยัสู่มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ” ของอวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง (2560) ผลการศึกษาพบว่าการด าเนินงาน

ของมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการแบ่งออกเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ดา้นการน าองคก์ร ไดแ้ก่ 

 1.1 มหาวิทยาลัยก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ นโยบาย และแผนงานเพื่อพัฒนาสู่

มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ 

 1.2 มหาวิทยาลยัสร้างวฒันธรรมองคก์รเชิงผูป้ระกอบการที่เปิดโอกาสให้ประชาคมไดม้ี

สิทธิเสรีภาพทางวิชาการในการพฒันาการเรียนการสอนและการวิจยั 

 1.3 ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมีการถ่ายทอด ส่ือสารนโยบายและแผนงานพัฒนาสู่

มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการไปยงัประชาคมภายในมหาวิทยาลยั 

 1.4 มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์นโยบายและแผนพฒันาสู่มหาวิทยาลัย

ผูป้ระกอบการไปยงัภาคส่วนต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลยั 

2. ดา้นความสามารถขององคก์ร 

 2.1 มหาวิทยาลัยมีการแสวงหาและพฒันาอาจารย ์นักวิจยัและบุคลากรให้มีสมรรถนะ

และประสบการณ์ที่สอดคลอ้งกบัทิศทางของมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ เช่น ความรู้ในเชิงลึกและกวา้ง
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ของศาสตร์สาขาวิชาและเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์สาขาวิชา กระบวนการคิดแบบผูป้ระกอบการ 

ความเขา้ใจดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรม 

 2.2 มหาวิทยาลยัมีการวางแผนการเงิน ระบบบริหารงบประมาณ กองทุนและการระดม

ทุนเพ่ือสนบัสนุนการสร้างนวตักรรมและการพฒันาความเป็นผูป้ระกอบการ 

 2.3 มหาวิทยาลยัมีการบริหารจดัการระบบเทคโนโลยีและนวตักรรมของมหาวิทยาลยัที่มี

ประสิทธิภาพ 

 2.4 มหาวิทยาลัยสร้างระบบนิเวศน์หรือส่ิงแวดล้อมเชิงนวตักรรมที่เป็นศูนย์กลางการ

เช่ือมโยงภาคส่วนต่างๆ เพื่อกระตุน้ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการในการพฒันาบณัฑิต และการพฒันาองค์

ความรู้ใหม่และนวตักรรมร่วมกนั 

3. ดา้นการจดัการเรียนการสอนและการเรียนรู้เพื่อพฒันาความเป็นผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ 

 3.1 มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทักษะและกระบวนการคิดแบบผู้ประกอบการเป็น

คุณลกัษณะหรือผลการเรียนรู้ที่จ าเป็นของบณัฑิต 

 3.2 มหาวิทยาลยัจดัหลกัสูตร รายวิชาที่มีเป้าหมายเพื่อพฒันาความรู้ ทกัษะ กระบวนการ

คิดแบบผูป้ระกอบการ 

 3.3 มหาวิทยาลยัจดัการเรียนการสอนและการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพฒันาความรู้ ทกัษะ 

กระบวนการคิดแบบผูป้ระกอบการ 

 3.4 มหาวิทยาลยัจดักิจกรรมการเรียนรู้นอกหลกัสูตรเพื่อส่งเสริมการพฒันาความรู้ ทกัษะ 

กระบวนการคิดแบบผูป้ระกอบการ 

 3.5 ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคธุรกิจ  อุตสาหกรรมและผู้มีประสบการณ์ด้านการ

ประกอบการมีส่วนในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาความเป็นผูป้ระกอบการ 

4. ดา้นการเตรียมความพร้อมและการสนบัสนุนเพ่ือเป็นผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ 

 4.1 มหาวิทยาลยัจดัโครงการ/ กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจและแรงบนัดาล

ใจแก่นักศึกษาด้านการพฒันานวตักรรมและการประกอบการ เช่น การสัมมนา อบรม ค่ายประกวด 

แข่งขนั เป็นตน้ 
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 4.2 มหาวิทยาลยัสนับสนุนการบ่มเพาะและสร้างธุรกิจให้แก่นักศึกษาเพ่ือแปลงความคิด

ไปสู่ส่ิงที่เป็นจริง สร้างต้นแบบของนวตักรรม พฒันาตน้แบบสู่ผลิตภณัฑ์และบริการ และขยายสู่เชิง

ธุรกิจ 

 4.3 มหาวิทยาลัยส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการพัฒนาธุรกิจใหม่ เช่น การ

คุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา การให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเงิน

สนบัสนุนเป็นตน้ 

 4.4 มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรกายภาพที่สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการ

ประกอบการ เช่น มีพ้ืนที่ร่วมท างาน (Co- working space) และมีวสัดุอุปกรณ์อยา่งเหมาะสม 

 4.5 มหาวิทยาลยัมีการสร้างเครือข่ายสังคมผูป้ระกอบการของมหาวิทยาลยัประกอบดว้ย 

นกัศึกษาที่เป็นผูป้ระกอบการ ศิษยเ์ก่าที่เป็นผูป้ระกอบการและผูป้ระกอบการภายนอกเพ่ือเป็นศูนยก์ลาง

การส่ือสาร ประสานงานเพื่อสนบัสนุนการพฒันาผูป้ระกอบการและธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ 

5. ด้านความสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจ ภาครัฐและหน่วยงานภายนอกเพื่อ

แลกเปลี่ยนองคค์วามรู้ ไดแ้ก่ 

 5.1 มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับภาคธุรกิจ  อุตสาหกรรม ภาครัฐและหน่วยงาน

ภายนอกในระดบัชาติและนานาชาติ เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ

พฒันาองคค์วามรู้ใหม่และนวตักรรม 

 5.2 มหาวิทยาลยัส่งเสริมให้บุคลากรไดถ้่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กบัภาค

ธุรกิจ อุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคส่วนอื่นๆ เพื่อร่วมกันพฒันาองค์ความรู้ใหม่และนวตักรรมที่มี

ประโยชน์ต่อสังคม 

6. ดา้นความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ 

 6.1 มหาวิทยาลยัมีความร่วมมือในระดบันานาชาติเพื่อพฒันาความเป็นเลิศทางวิชาการ 

การจดัการศึกษาและการวิจยั 

 6.2 มหาวิทยาลยัส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์

การเป็นผูป้ระกอบการและการพฒันาธุรกิจกบัมหาวิทยาลยัและองคก์รในต่างประเทศ 
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 6.3 มหาวิทยาลัยเชิญชวนและจูงใจให้นักศึกษาชาวต่างประเทศเข้ามาศึกษาต่อที่

มหาวิทยาลยั 

 6.4 มหาวิทยาลยัแสวงหาและจูงใจให้อาจารยท์ี่มีความช านาญในสาขาวิชาหรือมีความ

เช่ียวชาญดา้นการพฒันาธุรกิจจากต่างประเทศเขา้ร่วมสอน/ วิจยักบัมหาวิทยาลยั 

 6.5 มหาวิทยาลยัขยายการจดัตั้งวิทยาเขตไปยงัต่างประเทศ เพ่ือใช้เป็นศูนยก์ลางการสร้าง

เครือข่ายทางวิชาการและการพฒันาความร่วมมือดา้นต่างๆระหว่างภูมิภาค 

7. ดา้นการวดัผลกระทบของมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการไดแ้ก่ 

 7.1 มหาวิทยาลัยก าหนดตัว ช้ีวัดผลกระทบของการน าองค์กร สู่มหาวิทยาลัย

ผูป้ระกอบการ 

 7.2 มหาวิทยาลัยก าหนดตัวช้ีวดัผลผลิตและผลลัพธ์จากพนัธกิจด้านการวิจยั ด้านการ

จัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ ด้านการเตรียมความพร้อมและการ

สนับสนุนการเป็นผูป้ระกอบการและจัดตั้งธุรกิจใหม่ ด้านความร่วมมือกับภาคธุรกิจและหน่วยงาน

ภายนอกเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และดา้นกิจกรรมความร่วมมือระดบันานาชาติทั้งในเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ยงัพบว่าปัจจัยความส าเร็จของการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยสู่มหาวิทยาลัยผูป้ระกอบการ 

ดงัต่อไปน้ี 

1. การศึกษาเพ่ือพฒันาความเป็นผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ การจดัหลกัสูตร การเรียนการสอน 

และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ สร้างเส้นทางการประกอบอาชีพและการเป็น

ผูป้ระกอบการให้แก่นกัศึกษา  

2. การสร้างความเขา้ใจ ไดแ้ก่ การพฒันาประชาคมของมหาวิทยาลยัให้มีความเขา้ใจแนวคิด 

การด าเนินงาน และคุณค่าของมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการในทิศทางเดียวกนั 

3. มีตน้แบบ ไดแ้ก่ การน าตน้แบบการพฒันามหาวิทยาลัยผูป้ระกอบการและระบบนิเวศ

นวตักรรมที่ประสบความส าเร็จมาประยกุตใ์ช้ 
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4. ความร่วมมือภายใน ได้แก่ การสร้างความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนา

การศึกษา การวิจยัและพฒันานวตักรรม เพื่อสร้างคุณค่าในการด าเนินพนัธกิจของมหาวิทยาลยัร่วมกนั 

5. ความร่วมมือภายนอก ไดแ้ก่ การสร้างความร่วมมือภายนอกมหาวิทยาลยั ทั้งภาครัฐและ

ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม เพื่อพฒันาการศึกษา การวิจยัและพฒันานวตักรรม เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกนัใน

การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

6. วฒันธรรมองคก์รเชิงผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ การมีวฒันธรรมองคก์รเชิงผูป้ระกอบการที่น า

กระบวนการคิดแบบผูป้ระกอบการมาใช้เป็นฐานในการด าเนินพนัธกิจ เน้นความเป็นอิสระ ยืดหยุ่น 

สร้างสรรค ์กลา้เส่ียงและยอมรับความลม้เหลวได ้

7. การวิจัยเพ่ือตอบสนองความต้องการทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ การน าปัญหาและ

ความตอ้งการทางสังคมและเศรษฐกิจจากภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและภาครัฐมาเป็นฐานคิดส าคญัในการ

พฒันาการศึกษาและการวิจยั 

8. กฎ ระเบียบและขอ้บงัคบั ไดแ้ก่ การมีกฎ ระเบียบและขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัและของ

รัฐบาลที่ส่งเสริมและสนบัสนุนระบบการพฒันานวตักรรมและการสร้างธุรกิจในมหาวิทยาลยั 

9. โครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแ้ก่ การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง

กายภาพและทางสารสนเทศเพื่อส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศ  นวัตกรรมและสังคมผูป้ระกอบการใน

มหาวิทยาลยั 
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ตารางที่ 1 การสังเคราะห์แนวทางหลักของการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตามแนวคิด

มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ 

 
 

 

 

 

จากตารางที่ 1 การสังเคราะห์แนวทางหลกัของการพฒันาการบริหารมหาวิทยาลยัเอกชนไทย

ตามแนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการพบว่ามี 6 แนวทางหลกั คือ 1) การจดัการองค์กร 2) การจดัการ

เรียนรู้ 3) การวิจยัและพฒันานวตักรรม 4) การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 5) เครือข่ายความร่วมมือ และ 

6) ผลการด าเนินงาน 

จากแนวทางหลักทั้ง 6 ด้าน ผูวิ้จัยน ามาใช้ในการสังเคราะห์แนวทางย่อยในการพฒันาการ

บริหารมหาวิทยาลยัเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลยัในแต่ละดา้น ดงัน้ี 

1. การจัดการองค์กร  

การจัดการองค์กรเป็นส่ิงส าคัญในการบริหารงานที่ผู ้บริหารจะต้องด าเนินการเพื่อความ

เหมาะสมและสามารถด าเนินกิจกรรมขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงค์ของ

องคก์ร มีผูใ้ห้ความหมายและความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการองคก์รไว ้ดงัต่อไปน้ี 
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การจดัการองคก์ร                9 
การจดัการเรียนรู้             12 
การวิจยัและพฒันานวตักรรม             11 
การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา                   5 
เครือข่ายความร่วมมือ              10 
ผลการด าเนินงาน               9 
ความเป็นสากลของมหาวิทยาลยั             3 
ภาวะผู้น าและความ มุ่งมั่นของ
ผูบ้ริหาร  
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Donlaya (2019) กล่าวว่า การจดัการองคก์ร หมายถึง กระบวนการการบริหารกลุ่มบุคคลที่อยู่

ในองค์กรเดียวกันให้สามารถท างานร่วมกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของ

องค์กรร่วมกนั ซ่ึงการจดัการองค์กรประกอบด้วย กระบวนการการวางแผน การจัดสรรบุคลากร การ

สร้างผูน้ า การส่ังการและการควบคุมองคก์ร  

Koontz and Weihrich (1988) กล่าวว่า การจดัการองค์กรเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย 1) 

การจ าแนกแยกแยะงานที่จ าเป็น 2) การจดักลุ่มงานให้เหมาะสมกบัทรัพยากรและสถานการณ์ 3) การ

มอบอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคคลในองค์กรอยา่งเหมาะสม และ 4) การจดัวางความสัมพนัธ์

ของงานและอ านาจให้ชดัเจน 

Robbins (1985) กล่าวว่า องค์ประกอบที่ส าคัญของการจัดการองค์กรมี 5 ประการ ไดแ้ก่ 1) 

การแบ่งงานกนัท า 2) การก าหนดกลุ่มของงาน 3) การจดัต าแหน่งของผูป้ฏิบัติ 4) การจดัล าดบัการใช้

อ านาจ และ 5) การมอบอ านาจหนา้ที่ความรับผิดชอบอยา่งเสมอภาค 

Fippo (1986) กล่าวว่า การจดัการองค์กรเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยความสัมพนัธ์ขั้น

พ้ืนฐาน 3 ประการ คือ ความรับผิดชอบ (responsibility) อ านาจหน้าที่ (authority) และความพร้อมที่จะ

ให้ตรวจสอบ (accountability) ทั้งน้ีทุกคนในองคก์รยอ่มจะตอ้งประกอบดว้ยคน (people) หนา้ที่การงาน 

(function) และปัจจยัทางกายภาพขององคก์ร (physical factor) 

เสาวภา เมืองแก่น (2560) กล่าวว่า การจัดการองค์กร หมายถึง กระบวนการที่มีการวาง

แผนการจดัองค์กร การก าหนดนโยบาย การควบคุมดูแลและการด าเนินงานต่างๆ ตามภารกิจหลกัของ

อุดมศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั้งองค์กร โดยผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานร่วมมือกันปฏิบติังาน

และขบัเคลื่อนองคก์รเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ชญานี ภทัรวารินทร์ (2556 ) กล่าวว่า การจดัองค์กร หมายถึงกระบวนการต่างๆ ที่จ าเป็นและ

ส าคญัที่จะท าให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายขององคก์ร ประกอบดว้ย การก าหนดโครงสร้างองค์กร

และก าหนดโครงสร้างงาน การจัดบุคลากรรับผิดชอบงาน การจัดการทรัพยากร การมอบหมายงาน 

วฒันธรรมองคก์รและบรรยายกาศองคก์ร 

Peter F. Drucker (อา้งถึงในเสาวภา เมืองแก่น, 2560) กล่าวว่าการจดัองคก์รประกอบดว้ย  
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1) การรวบรวมบุคคล (Collection of people) องคก์รเป็นที่รวมศกัยภาพของบุคคลให้สามารถ

ท างานไดอ้ยา่งเต็มความสามารถและสร้างผลงานในส่วนรวมมากกว่าการสร้างงานของแต่ละคน 

2) การแบ่งงานกนัท า (Division of labour) กิจกรรมหรืองานในองค์กรจะถูกแบ่งและจ าแนก

ให้ชัดเจน เพื่อที่จะให้บุคคล กลุ่มไดท้ างานตามความสามารถเฉพาะทางและก่อให้เกิดการพฒันาทกัษะ

ในการท างานที่ไดรั้บอยา่งเหมาะสมจะก่อให้เกิดการปฏิบติัที่มีประสิทธิผลมากขึ้น 

3) การท างานร่วมกัน (Working together) บุคคลที่ท างานในองค์กรไม่ว่าจะเป็นงานเฉพาะ

อย่างหรืองานที่ตอ้งการความสามารถพิเศษของบุคคลที่ท างานในองค์กรนั้นจ าเป็นตอ้งร่วมมือกนัเพื่อ

ก่อให้เกิดประสิทธิผลขององคก์ร 

4) มีวตัถุประสงคร่์วมกนั (Common purpose) องคก์รจะตอ้งมีปณิธานเพื่อให้บุคคลในองคก์ร

มีความเป็นหน่ึงเดียวกนัและร่วมมือกนัเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกนั 

การจัดการองค์กรจะท าให้เกิดความชัดเจนในทิศทางที่ว่าใครควรท าอะไร ใครควรบังคับ

บัญชาใครเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทิศทางการประสานงาน ส่ือสารและการใช้ทรัพยากรให้บรรลุ

วตัถุประสงคข์ององคก์ร 

ดังนั้ นการจัดการองค์กร หมายถึง กระบวนการด าเนินงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้

บุคลากรสามารถท างานร่วมกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ขององคก์รร่วมกนั 

ซ่ึงประกอบดว้ย กระบวนการวางแผน การจัดสรรและพฒันาบุคลากร งบประมาณในการด าเนินงาน 

การส่ังการและการควบคุม 

มีผูศ้ึกษาเก่ียวกบัการจดัการองคก์รของมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการไวด้งัน้ี 

องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือโออี ซีดี  (Organization for 

Economic Co-operation and Development : OECD) และคณ ะกรรม าธิการยุโรปด้าน การศึกษ า

(European Commission)  (2012) ไดจ้ดัท ากรอบแนวทางส าหรับการบริหารมหาวิทยาลยัโดยกล่าวถึงใน

ดา้นการจดัองคก์รไวด้งัน้ี มหาวิทยาลยัตอ้งมีผูน้ าที่เขม้แข็ง มีความมุ่งมัน่อยา่งสูงในการด าเนินงานตาม

กลยทุธ์ผูป้ระกอบการที่ไดก้  าหนดไว ้มีรูปแบบการประสานงานและบูรณาการกิจกรรมผูป้ระกอบการ

ทุกระดบัทัว่ทั้งมหาวิทยาลัย และให้คณะและหน่วยงานมีอิสระในการลงมือปฎิบตัิ และ มหาวิทยาลัย
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ตอ้งลดขอ้จ ากัดขององค์กรเพื่อให้บรรลุความเป็นผูป้ระกอบการ ซ่ึงรวมถึงกลยุทธ์ทางการเงิน การ

ดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพและมีการจูงใจให้มีพฤติกรรมความเป็นผูป้ระกอบการในบุคคล

โดย มหาวิทยาลยัตอ้งมีกลยุทธ์ทางการเงินที่ย ัง่ยืนเพ่ือสนับสนุนการพฒันาผูป้ระกอบการซ่ึงไดรั้บการ

สนับสนุนเงินทุนจากผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีการสรรหาและรักษา

บุคลากรที่มีทศันคติ พฤติกรรมและประสบการณ์ความเป็นผูป้ระกอบการโดยการสร้างแรงจูงใจและ

ผลตอบแทนที่ชดัเจนส าหรับบุคลากรที่สนบัสนุนการประกอบการของมหาวิทยาลยั 

Gibb (2012) กล่าวว่า มหาวิทยาลยัต้องการก าหนดพนัธกิจและยุทธศาสตร์ การก ากับดูแล

มหาวิทยาลยั การจดัให้มหาวิทยาลยัเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สามารถหารายไดจ้ากเงินทุนจากภาครัฐ

และภาคเอกชน 

Clark (2004) กล่าวว่า มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการตอ้งมีการบริหารดว้ยความคล่องตวั มีอิสระ 

ยืดหยุ่น ลดการควบคุมและให้อ านาจในการตัดสินใจด้วยตนเอง มีการบูรณาการวัฒนธรรม

ผูป้ระกอบการให้เกิดขึ้นทั่วทั้งมหาวิทยาลัยในการสร้างผูป้ระกอบการและสร้างธุรกิจ โดยแสวงหา

แหล่งทุนใหม่จากภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม รัฐบาล ทอ้งถิ่น หน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ รวมถึงหารายได้

จากทรัพยสิ์นทางปัญญาที่มหาวิทยาลยัสร้างขึ้น พร้อมทั้งสรรหาผูม้ีความสามารถเพ่ือมาท างานร่วมกนั 

Aranha & Garcia (2014) ได้อธิบายลักษณะของการเป็นมหาวิทยาลัยผูป้ระกอบการ ต้องมี

การก าหนดวิสัยทศัน์ผูป้ระกอบการเพ่ือให้มีเป้าหมายที่ชดัเจนเป็นระบบ ผูน้ าตอ้งมีความมุ่งมัน่ในการ

ด าเนินการผูป้ระกอบการ สร้างกลยทุธ์เชิงผูป้ระกอบการให้มีประสิทธิภาพและให้เกิดความคล่องตวัทัว่

ทั้งมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือกระตุ้นพฤติกรรมความเป็น

ผูป้ระกอบการและ กระตุน้และพฒันางานวิจยัอยา่งเขม้แข็ง ต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

Farsi, Imanipour & Salamzadeh (2012) พบว่าลกัษณะของมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการมีพนัธ

กิจในการสร้างผูป้ระกอบการ วิจยัประยุกต์ การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี โดยการสร้างแรงจูงใจ

แก่บุคลากร โดยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล เอกชนและเงินที่ได้จากความคิดสร้างสรรค์และ

นวตักรรมมาใชใ้นการด าเนินงาน 
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Nogueira, Arruti, Markuerkiaga & Saenz (2018) ท าการศึกษา เร่ือ ง  “The Entrepreneurial 

University: A selection of good practices” ได้ศึกษาจากมหาวิทยาลัยผูป้ระกอบการของประเทศสเปน                      

ที่มีความโดดเด่นที่สุดเพื่อตรวจสอบแนวปฏิบตัิที่ดีที่สุด 14 ปัจจยั ตามแบบของ Markuerkiaga, Errasti 

& Igaetua (2014) จากคณบดี 84 คนจากคณะต่างๆ จาก 6 ภูมิภาคของสเปน ผลการศึกษาพบว่า

มหาวิทยาลัยในสเปนให้ความส าคัญในด้านวิธีการปฏิบัติ พันธกิจ กลยุทธ์และการสนับสนุนจาก

ผูบ้ริหาร มีการออกแบบองค์กรให้มีกระจายอ านาจในการตัดสินใจ ผูบ้ริหารต้องส่งเสริมวฒันธรรม

ผูป้ระกอบการทัว่ทั้งมหาวิทยาลยัเพ่ือก่อให้เกิดความยัง่ยืน มีการระดมทุนจากทีมผูบ้ริหาร เครือข่าย ภาค

ธุรกิจ เพื่อสนับสนุนนักศึกษาให้มีการผูป้ระกอบการรายใหม่ (startup) และมีการจดัตั้งบริษทัที่แยกตวั

ออกมาจากมหาวิทยาลยั (spin-offs) 

อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง (2560) กล่าวว่า มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการจะมีการก าหนดวิสัยทศัน์ 

พนัธกิจ นโยบาย และแผนงานเพื่อพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยผูป้ระกอบการ  สร้างวฒันธรรมองค์กรเชิง

ผูป้ระกอบการที่เปิดโอกาสให้ประชาคมไดม้ีสิทธิเสรีภาพทางวิชาการในการพฒันาการเรียนการสอน

และการวิจัย มีการถ่ายทอด ส่ือสารนโยบายและแผนงานพฒันาสู่มหาวิทยาลัยผูป้ระกอบการไปยงั

ประชาคมภายในมหาวิทยาลัย  พร้อมทั้ งมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์นโยบายและแผนพัฒนาสู่

มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการไปยงัภาคส่วนต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมีการแสวงหาและ

พัฒนาอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรให้มีสมรรถนะและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับทิศทางของ

มหาวิทยาลัยผูป้ระกอบการ เช่น ความรู้ในเชิงลึกและกวา้งของศาสตร์สาขาวิชาและเชิงบูรณาการ

ระหว่างศาสตร์สาขาวิชา กระบวนการคิดแบบผูป้ระกอบการ ความเขา้ใจดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรม 

มีการวางแผนการเงิน ระบบบริหารงบประมาณ กองทุนและการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการสร้าง

นวตักรรมและการพฒันาความเป็นผูป้ระกอบการ 
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ตารางที่ 2 การสังเคราะห์แนวทางย่อยของการจัดการองค์กร 

 

แนวทางย่อย 
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การบริหารงานอย่างอิสระ ยืดหยุ่นและให้อ  านาจในการ
ตดัสินใจ          5 
การก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตร์และการด าเนินงาน
โดยให้ความส าคญักบัแนวคิดและการปฏิบตัิอย่าง
ผูป้ระกอบการ         6 
การถ่ายทอด ส่ือสารวสิัยทศัน์ ค่านิยม วฒันธรรม นโยบายและ
แผนงานอย่างชดัเจนทัว่ถึงทั้งองคก์ร          5 
การสรรหา พฒันาอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีให้มีความรู้
ความสามารถและทกัษะผูป้ระกอบการ            3 

การกระตุน้ เสริมแรงจูงใจและให้ผลตอบแทนท่ีชดัเจน            3 
การวางแผนทางการเงิน การบริหารกองทุนและระดมทุน         6 

 

จากตารางที่ 2 การสังเคราะห์แนวทางยอ่ยดา้นการจดัการองคก์ร ได ้6 แนวทางเรียงตามล าดบั

ความส าคญัไดด้งัน้ี 

1.  การก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์และการด าเนินงานโดยให้ความส าคญักบั

แนวคิดและการปฏิบตัิอยา่งผูป้ระกอบการ 

2.  การวางแผนทางการเงิน การบริหารกองทุนและระดมทุน 

3.  การบริหารงานอยา่งอิสระ ยืดหยุน่และให้อ านาจในการตดัสินใจ 

4. การถ่ายทอด ส่ือสารวิสัยทศัน์ ค่านิยม วฒันธรรม  นโยบายและแผนงานอย่างชัดเจน

ทัว่ถึงทั้งองคก์ร 
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5. การสรรหา พัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ

ผูป้ระกอบการ 

6. การกระตุน้ เสริมแรงจูงใจและให้ผลตอบแทนที่ชดัเจน 

2. การจัดการเรียนรู้ 

การจดัการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการต่างๆที่ช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ ซ่ึงผลที่ได ้คือ

ความรู้ความเข้าใจในสาระต่างๆ ความสามารถ การใช้ทกัษะ รวมทั้งความรู้สึกหรือเจตคติอนัเกิดจาก

กระบวนการเรียนรู้ (ทิศนา แขมณี, 2556) 

การจดัการเรียนรู้ตามพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติมฉบบั 4 พ.ศ. 

2562 มาตรา 24 กล่าวว่า การจดักระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งด าเนินการ

ดงัต่อไปน้ี 

1) จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกับความสนใจและความถนัดของผูเ้รียนโดย

ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2) ฝึกทกัษะ กระบวนคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้

เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

3) จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบตัิให้ท าได ้คิดเป็น ท าเป็น 

รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 

4) จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 

รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวิชา 

5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน  และ

อ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจยัเป็นส่วน

หน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและ

แหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 

6) จดัการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นไดทุ้กเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกบับิดามารดา 

ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
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การจัดการเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ ตอบสนองความ

ต้องการของสังคมซ่ึงเป็นภารกิจที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย มีผู ้ศึกษาเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ของ

มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการไวด้งัน้ี 

Aranha & Garcia (2014) พบว่า มหาวิทยาลยัตอ้งมีการสร้างสภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยั

ที่จะช่วยกระตุน้พฤติกรรมความเป็นผูป้ระกอบการให้เกิดขึ้น สร้างสวนวิทยาศาสตร์และการกระตุ้น

ระบบนิเวศน์เชิงนวัตกรรม (Innovation ecosystem) มีการปรับปรุงหลักสูตร โครงการและกิจกรรม

ฝึกอบรมต่างๆ ที่สร้างทักษะและพฤติกรรมความเป็นผูป้ระกอบการแก่นักศึกษาทุกระดับเพ่ือให้มี

ความสามารถในการสร้างธุรกิจใหม่ พร้อมกนัน้ียงัรวมถึงคณาจารยแ์ละบุคลากรทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

เพื่อให้มีความเป็นผูป้ระกอบการ 

Silva, Esteves, Narcizo & Cardoso (2018) พบว่า มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการเป็นศูนย์บ่ม

เพาะทางธรรมชาติที่สร้างแนวความคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อส่งเสริมการสร้างธุรกิจใหม่  มีการจดั

บรรยากาศที่พร้อมต่อการริเร่ิมความเป็นผูป้ระกอบการโดยมีความพยายามในการด าเนินกิจกรรมที่

ก่อให้เกิดการสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการด าเนินธุรกิจ มีความสัมพนัธ์กบัผูม้ีส่วนไดส่้วน

เสียในการร่วมกนัผลิตและพฒันาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมทั้งมีความสามารถในการแปลง

ความรู้ที่ไดใ้นมหาวิทยาลยัไปใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม 

OECD (2012) อธิบายว่า มหาวิทยาลัยมีการจัดพ้ืนที่ที่สามารถกระตุ้นและสนับสนุนการ

พฒันาความคิดและทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการ สนบัสนุนพฤติกรรมผูป้ระกอบการ มีความร่วมมือกบั

ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียภายนอกในการพฒันาการเรียนการสอน สร้างประสบการณ์ความเป็นผูป้ระกอบการ

จากการปฏิบตัิ การไดรั้บค าปรึกษาจากนักวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญจากภาคอุตสาหกรรม รวมถึงอ านวย

ความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งทุนและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 

Gustomo & Ghina (2017) พบ ว่า  ด้ าน กิ จกรรม ก ารสอน เพ่ื อ เพ่ิ ม ศัก ยภ าพ  คว าม รู้ 

ความสามารถและทักษะโดยใช้การศึกษาและการฝึกฝน ซ่ึงผลที่ได้คือ กระบวนการคิดและทักษะ

ผูป้ระกอบการท าให้เพ่ิมโอกาสทางอาชีพ เป็นพนักงานที่มีคุณลกัษณะผูป้ระกอบการ ประกอบอาชีพ

อิสระและการเป็นเจา้ของกิจการ ซ่ึงความส าเร็จขึ้นอยู่กบัความสามารถของนักศึกษาและอาจารยท์ี่มี
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ประสบการณ์มากพอ มหาวิทยาลยัจะตอ้งเตรียมส่ิงแวดลอ้มที่เหมาะสมเพ่ือการพฒันาผูป้ระกอบการ

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

Sperrer, Muller & Soos (2016) พบว่า มหาวิทยาลัยผูป้ระกอบการควรมีระบบการส่งเสริม

ผูป้ระกอบการ โดยมีระบบการให้ค าปรึกษาในพ้ืนที่ศูนยบ์่มเพาะผูป้ระกอบการและศูนยถ์่ายทอดองค์

ความรู้ สามารถสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบนัและองคก์รที่เก่ียวขอ้ง เสริมแรงในการเร่ิมตน้ท าธุรกิจ มี

การจดัหลกัสูตรที่ส่งเสริมการเป็นผูป้ระกอบการ จัดประชุมและจดัอบรมโดยผูเ้ช่ียวชาญจะสามารถ

สร้างผูป้ระกอบการมากขึ้น 

Nogueira, Arruti, Markuerkiaga & Saenz (2018) พบว่า มหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรพัฒนา

ทักษะผู้ประกอบการ มีผู ้เช่ียวชาญจากภาคธุรกิจร่วมในการพัฒนาหลักสูตร จัดกิจกรรม สัมมนา

โครงการฝึกอบรมเชิงผูป้ระกอบการให้กบัอาจารย์ นักศึกษาและผูป้ระกอบการ โดยจดัให้มีการท างาน

ร่วมกนัระหว่างอาจารยแ์ละนกัศึกษา มีการสร้างศูนยบ์่มเพาะเชิงผูป้ระกอบการ ส่งเสริมให้มีการวิจยัเชิง

ผูป้ระกอบการเพื่อสร้างความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลยั 

Dinh (2020) กล่ าวว่า การพัฒนาของมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการเก่ียวข้องกับการมี

สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมกิจกรรมนวตักรรม การค้าและการพฒันาธุรกิจ และการสร้างระบบนิเวศที่

สนับสนุนให้เกิดการพฒันาและมีความสามารถในการวิจยั มหาวิทยาลัยจะต้องมีห้องปฏิบัติการและ

สถาบัน / ศูนย์วิจัยเพ่ือสร้างแนวคิดทางธุรกิจ เทคโนโลยีใหม่  และส่ิงประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ 

มหาวิทยาลัยจัดตั้ งส านักงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ที่มีประสิทธิภาพ โดยการ

ด าเนินงานของหน่วยงานเหล่าน้ีจะส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการคา้ผลการวิจยัไปยงัองค์กร

ภายนอก 

อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง (2560) พบว่า ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาเกิดการ

เรียนรู้ มหาวิทยาลยัจะตอ้งจดัหลกัสูตร รายวิชาที่มีเป้าหมายเพื่อพฒันาความรู้ ทกัษะ กระบวนคิดแบบ

ผูป้ระกอบการ มีผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียจากภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและผูม้ีประสบการณ์ดา้นผูป้ระกอบการ

มีส่วนในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูป้ระกอบการ มีการจดักิจกรรมการเรียน

การสอนและการเรียนรู้ สร้างระบบนิเวศน์หรือส่ิงแวดลอ้มเชิงนวตักรรมที่เป็นศูนยก์ลางการเช่ือมโยง
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ภาคส่วนต่างๆ เพื่อกระตุน้ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการในการพฒันาบณัฑิตและการพฒันาองค์ความรู้

ใหม่และนวตักรรมร่วมกนั จดัให้มีพ้ืนที่การท างานร่วมกนั (Co-working space)  

 

ตารางที่ 3 การสังเคราะห์แนวทางย่อยของการจัดการเรียนรู้ 
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การจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีพฒันาความรู้ 
ทกัษะและกระบวนคิดแบบผูป้ระกอบการ               5 
การจดัโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือพฒันาความเป็น
ผูป้ระกอบการ           9 
การพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนร่วมกบัภาค
ธุรกิจ/อุตสาหกรรมและผูมี้ประสบการณ์ดา้น
ผูป้ระกอบการ              5 
การถ่ายทอดองคค์วามรู้และสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีบ่มเพาะ
ธุรกิจและการท างานร่วมกนัในการพฒันาบณัฑิตและ
องคค์วามรู้ นวตักรรมใหม่           10 
การจดัให้มีระบบให้ค าปรึกษาโดยนกัวิชาการและ
ผูเ้ช่ียวชาญ                3 

 

 

 



 
 
 

64 

 

จากตารางที่ 3 การสังเคราะห์แนวทางยอ่ยดา้นการจดัการเรียนรู้ ได ้5 แนวทางเรียงตามล าดบั

ไดด้งัน้ี  

1. การถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างส่ิงแวดลอ้มที่บ่มเพาะธุรกิจและการท างานร่วมกนั

ในการพฒันาบณัฑิตและองคค์วามรู้ นวตักรรมใหม่ 

2. การจดัโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพฒันาความเป็นผูป้ระกอบการ 

3. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่พัฒนาความรู้ ทักษะและกระบวนคิดแบบ

ผูป้ระกอบการ 

4. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนร่วมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมและผูม้ี

ประสบการณ์ดา้นผูป้ระกอบการ 

5. การจดัให้มีระบบให้ค าปรึกษาโดยนกัวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญ 

3. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

การวิจยัและพฒันานวตักรรม เป็นบทบาทตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ดา้นการวิจัยและมี

ความส าคัญในการเป็นมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการนอกจากน้ียังมีความส าคัญในการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย ์

การวิจยัและพฒันานวตักรรม เป็นส่วนหน่ึงของยทุธศาสตร์ชาติที่ส าคญัจากขอ้มูลตามแผน

แม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (พ.ศ 2561-2580) (ส านักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2564) กล่าวว่าประเทศไทยมีจุดแข็งด้านการวิจัยพัฒนา

นวตักรรม เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพและส่ิงแวดลอ้ม สภาพแวดลอ้มและกฎหมายที่เอื้อต่อการ

ลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม เห็นได้จากการจัดอันดับของ

สถาบันการจดัการนานานาชาติได้จดัอันดบัประเทศไทยในโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ในปี 

2561 อยู่ในอันดับที่ 42 ซ่ึงปรับขึ้น 6 อันดับจากปี 2560 แต่ก็ยงัคงมีความท้าทายในด้านการวิจัยและ

พฒันานวตักรรมที่ส าคญั ไดแ้ก่ การก าหนดโจทยก์ารวิจยัที่ตอบความตอ้งการของประชาชนกลุ่มต่างๆ 

ในประเทศ ของภาคการผลิตและบริการ หรือปัญหาสังคม การบูรณาการหน่วยงานด้านการวิจยัและ

พฒันานวตักรรม การขาดแคลนบุคลากรนักวิจยัและการน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์  ซ่ึงการบริหาร
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จดัการงานวิจยัจะตอ้งมีนโยบายที่ชดัเจน มีการสนบัสนุน การให้ทุน การท าวิจยัและสร้างนวตักรรม การ

ตรวจวิเคราะห์และรับรองมาตรฐาน รวมทั้งการจดัการความรู้จากงานวิจยัและพฒันานวตักรรม มีการ

พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก ไดแ้ก่ ห้องปฏิบติัการวิจยั ศูนยค์วามเป็นเลิศเฉพาะ

ทาง สถาบนัวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี ให้มีความทนัสมยัสอดรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต 

ตอบสนองความตอ้งการของประเทศไดท้นัท่วงที สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชยเ์พ่ือเพ่ิมระดบัผลิต

ภาพ ลดตน้ทุน เกิดผลตอบสนองต่อการลงทุนสูงและมีผลการวิจยัตามความตอ้งการของอุตสาหกรรม

ไดร้วดเร็วย่ิงขึ้น ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ซ่ึงมีผูศ้ึกษาเก่ียวกบัการวิจยัและพฒันานวตักรรมในมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการไว ้ดงัน้ี 

Sam & Sijde (2014) มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างนวตักรรม

ในระบบเศรษฐกิจ โดยมีผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีส่วนร่วมในการผลิตและพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ๆ แก่

สังคมฐานความรู้เพื่อสร้างแหล่งรายไดใ้หม่ 

Nogueira, Attuti, Markuerkiaga & Saenz (2018) พบว่า นวตักรรมและความคิดสร้างสรรค์

เป็นแนวทางให้แก่มหาวิทยาลยัให้กา้วไปสู่มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ จดัให้มีการเช่ือมโยงระหว่างการ

สอนและการวิจยัและส่งเสริมให้มีการวิจยัเชิงผูป้ระกอบการเพื่อสร้างผูเ้ช่ียวชาญของมหาวิทยาลยั 

Gibb (2012) มหาวิทยาลัยผูป้ระกอบการมีบทบาทในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ เป็นกลไกส าคญัในการสร้างนวตักรรมและความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี สร้างความสามารถ

ในการแข่งขนั ขยายขอบเขตการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ในอนาคต 

HEInnovate (2014) มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการมีความสามารถในการสร้างองคค์วามรู้อย่าง

ไม่ส้ินสุด สร้างบณัฑิตที่มีความสามารถท าให้มีงานท าและประกอบกิจการส่วนตัวได้ สามารถสร้าง

งานวิจยัที่สอดคลอ้งกบัประเด็นทางสังคม 

Gibb (2013) มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ คือมหาวิทยาลยัที่มอบอ านาจและอิสระให้บุคลากร

และนักศึกษาในการคน้ควา้ทดลองสร้างธุรกิจ วิจยั นวตักรรมและความคิดสร้างสรรคผ่์านกระบวนการ

เรียนการสอน 
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อวิรุทธ์ิ ฉัตรมาลาทอง (2560)  พบว่า มหาวิทยาลยัสร้างงานวิจยัเพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ทางสังคม เศรษฐกิจ โดยน าปัญหาและความต้องการทางสังคมและเศรษฐกิจจากภาคธุรกิจ 

อุตสาหกรรมและภาครัฐมาเป็นฐานคิดส าคญัในการพฒันาการศึกษาและการวิจยั 

 

ตารางที่ 4 การสังเคราะห์แนวทางย่อยของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
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การสร้างงานวิจยัท่ีตอบสนองความตอ้งการของสังคม
และเศรษฐกิจ        

 
  5 

การสร้างงานวิจยั พฒันาองคค์วามรู้ใหม่ เทคโนโลยีและ
นวตักรรมท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศ        

 
  5 

อาจารย ์เจา้หน้าท่ีและนักศึกษามีเสรีภาพทางวิชาการใน
การพฒันาการเรียนการสอนและงานวิจยั            2 
การจดักระบวนการเรียนการสอนและการวิจยัควบคู่กบั
การด าเนินงานดา้นประกอบการ            2 
โครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น 
ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์ความเป็น เลิศเฉพาะทาง 
สถาบนัวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี        1 

 

จากตารางที่ 4 การสังเคราะห์แนวทางย่อยด้านการวิจยัและพฒันานวตักรรม ได ้4 แนวทาง

เรียงตามล าดบั ดงัน้ี 

1. การสร้างงานวิจยัที่ตอบสนองความตอ้งการของสังคมและเศรษฐกิจ 

2. การสร้างงานวิจยั พฒันาองค์ความรู้ใหม่  เทคโนโลยีและนวตักรรมที่สอดคล้องกับ

การพฒันาประเทศ 
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3. อาจารย ์เจา้หน้าที่และนักศึกษามีเสรีภาพทางวิชาการในการพฒันาการเรียนการสอน

และงานวิจยั 

4. การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการวิจัยควบคู่กับการด าเนินงานด้าน

ประกอบการ 

4. ด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา(Intellectual Property) เป็นกระบวนการปกป้องสิทธิใน

ทรัพยสิ์นทางปัญญา เน่ืองจากความกา้วหน้าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการพฒันาและการใชป้ระโยชน์จาก

ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และผลิตภณัฑ์หรือกระบวนการใหม่ๆ ในการพฒันาคุณภาพและส่งเสริม

เศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงนวตักรรมและการสร้างสรรคผ์ลงานต่างๆเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขนัของประเทศ 

ทรัพยสิ์นทางปัญญา หมายถึง ส่ิงที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดคน้หรือสร้างสรรคข์องมนุษย ์อาจ

แสดงออกในรูปแบบของส่ิงที่จบัตอ้งได ้เช่น สินคา้ต่างๆ หรือในรูปของส่ิงที่จบัตอ้งไม่ได ้เช่น กรรมวิธี

การผลิตทางอุตสาหกรรม โดยทรัพยสิ์นทางปัญญา มีดว้ยกนั 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. ลิขสิทธ์ิ (Copyright) เป็นสิทธ์ิคุม้ครองความเป็นเจา้ของงานสร้างสรรคท์ั้งหมด เช่น งาน

ศิลปะ งานดนตรี วรรณกรรม งานเขียน รวมถึง Softwareด้วยโดยลิขสิทธ์ิเป็นของผูท้ี่สร้างสรรค์งาน

ทนัทีเมื่อมีการแสดงออกมา มีอายุการคุม้ครอง 50 ปี นับจากปีที่ผูส้ร้างสรรค์เสียชีวิต หรือปีที่บริษทั

เจ้าของลิขสิทธ์ิผลิตผลงาน เมื่ออายุครบจะตกเป็นทรัพย์สินสาธารณะ (Public Domain) สามารถจด

ทะเบียนไดทุ้กที่และไดรั้บการคุม้ครองจากทัว่โลก 

2. สิทธิบัตร (patent) เป็นสิทธ์ิคุ ้มครองความเป็นเจ้าของส่ิงประดิษฐ์มี 2 แบบ คือ การ

ออกแบบ หมายถึง การประดิษฐ์ รูปลักษณ์ภายนอก และการประดิษฐ์ หมายถึง การประดิษฐ์ระบบ

ภายใน แม้ว่า Software จะเป็นลิขสิทธ์ิ แต่หากมีผลทางเทคนิคจะสามารถจดเป็นสิทธิบัตรได้ โดย

สิทธิบัตรจะได้รับการคุ้มครองเมื่อจดทะเบียนเท่านั้น ในการจดสิทธิบัตรต้องจดก่อนเผยแพร่หรือ

เปิดเผยเสมอ หากมีการเผยแพร่ก่อนจดสิทธิบัตร ผลงานนั้นจะตกเป็นของสาธารณะทันที อายุการ

คุม้ครองจะมีอายุนับจากวนัที่ย่ืน สิทธิบัตรการออกแบบอยู่ที่ 10 ปี สิทธิบัตรการประดิษฐ์อยู่ที่ 20 ปี 
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ทั้งน้ีสิทธิบตัรสามารถขอต่ออายุการคุม้ครองได ้ซ่ึงสิทธิบตัรไดรั้บการคุม้ครองเฉพาะในประเทศที่จด

ทะเบียนเท่านั้น 

3. เคร่ืองหมายการคา้ (trademark) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ เคร่ืองหมายส าหรับสินคา้

, เคร่ืองหมายส าหรับบริการ และ เคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ ซ่ึงเคร่ืองหมายการคา้มีอายกุารคุม้ครอง 10 

ปี สามารถต่ออายุได้ สามารถใช้ก่อนแลว้ค่อยจดทะเบียนทีหลังได้ โดยเคร่ืองหมายรูปแบบเดียวกัน

สามารถจดได้หลายแบบ แต่ต้องจดแยก เคร่ืองหมายการค้าจะจดทะเบียนและให้ความคุ้ม ครอง 

ในประเภทสินคา้เดียวกนัเท่านั้น เวน้แต่เคร่ืองหมายนั้นได้รับการยอมรับว่าเป็นที่แพร่หลาย เจ้าของ

เคร่ืองหมายการค้าสามารถคัดค้านการจดประเภทอื่นได้ แต่หากไม่ได้ใช้เคร่ืองหมายการค้านั้ น 

เพื่อการค้า ไม่ถือเป็นการละเมิดเคร่ืองหมายการค้า เช่น ใช้เพื่อบอกคุณสมบัติของสินค้าของเรา 

(Techsauce, 2563) 

ทรัพยสิ์นทางปัญญาและนวตักรรมเป็นพ้ืนฐานส าคญัของการพฒันาศกัยภาพทางการแข่งขนั

ของประเทศ และที่ส าคัญ เป็น ส่วนหน่ึงของการพัฒนามหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ รวมถึง                     

การตอบโจทยรั์ฐบาลในการใช้นวตักรรมและทรัพยสิ์นทางปัญญาในการพฒันาผลิตสินคา้และบริการ

เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ดงันั้นหากตอ้งการแข่งขนักบัเศรษฐกิจโลก จ าเป็นที่ภาครัฐและ

ภาคเอกชนจะตอ้งพฒันาขีดความสามารถในการผลิตงานนวตักรรมที่เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมที่สร้าง

ความเจริญให้กบัระบบเศรษฐกิจของประเทศไดแ้ละต้องสร้างสภาพแวดลอ้มที่ส่งเสริมและสนับสนุน

วฒันธรรมการสร้างนวตักรรม สินคา้ บริการและวิธีการผลิตใหม่ๆในภาคการผลิต โดยตั้งเป้าหมายว่า

จะตอ้งสร้าง “วงจรชีวิตทรัพยสิ์นทางปัญญา” (IP Life Cycle) ซ่ึงไดแ้ก่ การสร้างสรรค ์การคุม้ครองและ

การท าให้ทรัพยสิ์นทางปัญญามีมูลค่าเชิงพาณิชยใ์ห้ไดอ้ย่างครบถ้วน เพื่อที่จะสร้างพลังให้กับระบบ

เศรษฐกิจมากขึ้นเพ่ือขบัเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ รัฐบาลจึงต้องมีแม่บทหรือแผนยุทธศาสตร์               

ในการเร่งรัดการพฒันาและการปฏิรูประบบทรัพยสิ์นทางปัญญาของไทยให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ

และไดม้าตรฐานสากลทั้งในดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรมนุษย ์(ธีรพล สุวรรณประทีป, 2563) 

นอกจากวงจรชีวิตทรัพยสิ์นทางปัญญา (IP Life Cycle) ที่กล่าวแลว้ยงัมีผูก้ล่าวถึงกระบวนการจดัการ

ทรัพยสิ์นทางปัญญา ดงัน้ี 
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วรรษพร อารยะพนัธ์, ล าปาง แม่นมาตย์, มาลี กาบมาลา และกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย(2558) 

การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา ประกอบดว้ยกระบวนการส าคญั 4 ประการหลกัไดแ้ก่  

1) การสร้างสรรค์และผลิตทรัพยสิ์นทางปัญญาสนบัสนุนให้มีการคิดคน้การวิจยั สร้างสรรค์

ความคิดส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่างๆได ้ก่อให้เกิดสมรรถนะหลกัขององค์กร 

(Core Competency) 

2) การคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา เนน้การด าเนินการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาโดยผ่าน

สิทธิทางกฎหมายต่างๆที่เก่ียวขอ้ง การจดทะเบียนและขึ้นทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาตามประเภทของ

การคุม้ครอง  

3) การน าทรัพยสิ์นทางปัญญาไปใช้ประโยชน์และเพ่ิมมูลค่าให้กบัทรัพยสิ์นทางปัญญา การ

น าทรัพยสิ์นทางปัญญาที่มีในองค์กรไปใช้ในการหาประโยชน์ได ้2 ทาง คือ การน าเอาทรัพย์สินทาง

ปัญญาที่สร้างสรรค์ขึ้นในประเทศมาใช้ประโยชน์ (Inner Knowledge Commercialization) และ การน า

เทคโนโลยีจากต่างประเทศมาใช้ประโยชน์ (External Knowledge Commercialization) ซ่ึงเป็นการน า

ทรัพยสิ์นทางปัญญาจากภายนอกมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ (License- in) รวมถึงการน าทรัพยสิ์นทางปัญญา

ที่มีอยูแ่ลว้มาต่อยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กบัทรัพยสิ์นทางปัญญา  

4) การเฝ้าระวงัสิทธิ (Enforcement) ซ่ึงผูเ้ป็นเจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญาจ าเป็นตอ้งดูแลเฝ้า

ระวงัสิทธิเน่ืองจากทรัพยท์างปัญญาเป็นทรัพยสิ์นส่วนบุคคล ผูอ้ื่นไม่สามารถละเมิดได้ 

ซ่ึงสอดคล้องกบั Kaiser (2010) กล่าวว่า กระบวนการในการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญามี

กระบวนการส าคญั 4 ประการ ได้แก่ 1) การสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา 2) การใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยสิ์นทางปัญญาทั้งในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย ์3) การคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา และ 4) การ

เป็นเจา้ของสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 

พิริยะ ผลพิรุฬห์ (2555) ไดก้ล่าวถึงโครงสร้างของระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาว่า 

ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 4 ส่วนด้วยกัน คือ 1) การประดิษฐ์และการสร้างสรรค์ 2) การน า

ส่ิงประดิษฐ์เขา้สู่การคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 3) การใช้ประโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญา 

โดยเฉพาะการใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย ์และ 4) การบงัคบัใชก้ฎหมายและการระงบัขอ้พิพาท 
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ซ่ึงกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดตั้ งศูนย์ให้ค าปรึกษาผู้ประกอบการด้านทรัพย์สิน            

ทางปัญญาและนวตักรรม (Intellectual Property Innovation Driven Enterprise Center: IP IDE Center) 

ในกระทรวงพาณิชย์เมื่อ กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้บริการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีเพื่อผลิตงาน

ทรัพย์สินทางปัญญาและนวตักรรมให้ตรงตามความตอ้งการของตลาด มีการแต่งตั้งคณะท างานวาง

ระบบฐานข้อมูลกลางด้านท รัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resources: GRs) ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น 

(Traditional Knowledge: TK) แล ะก ารแส ด งอ อ กท างวัฒ น ธรรมดั่ ง เดิ ม  (Traditional Cultural 

Expression: TCEs) เพ่ือคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ

แสดงออกทางวฒันธรรม นอกจากน้ีกรมทรัพย์สินทางปัญญายงัได้ด าเนินการสนับสนุนส่งเสริม

สถาบนัอุดมศึกษาภาครัฐให้มีการด าเนินการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัอุดมศึกษาอย่างเป็น

ระบบ ทั้ งการอบรมการสืบค้นสิทธิบัตร/การให้ความรู้เร่ืองทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู ้ประกอบการ  

นกัประดิษฐ์ นกัวิจยั นักสร้างสรรค์และบุคลากรสถาบนัการศึกษาในภูมิภาค (สภาขบัเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศ, 2563) 

จากการศึกษาเอกสารพบว่าการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จากการวิจัยและพัฒนา

นวตักรรมของนกัศึกษา อาจารยแ์ละบุคลากรในมหาวิทยาลยั ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาที่มหาวิทยาลยั

จะน ามาใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งต่อมหาวิทยาลยัเอง และน ามาใชใ้นการพฒันาสังคม เศรษฐกิจและประเทศได ้

Clark (2004) มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการสามารถสร้างรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาที่

มหาวิทยาลยัสร้างขึ้น ท าให้มหาวิทยาลยัน าผลตอบแทนนั้นมาใช้ในการด าเนินงานสร้างผูป้ระกอบการ 

งานวิจยัและพฒันานวตักรรมไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

Aranha & Garcia (2014) มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการมีการกระตุน้และส่งเสริมกระบวนการ

สร้างงานวิจัย และการองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์สามารถสร้าง

ผลตอบแทนให้กบัมหาวิทยาลยั เป็นสินทรัพยท์างเศรษฐกิจและสังคมที่น าไปใช้ในการพฒันาประเทศ

ได ้โดยมหาวิทยาลยัจะตอ้งมีการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

Gibb (2012) มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการจะมุ่งเน้นการสร้างความเป็นผูป้ระกอบการและ

พฒันานวตักรรม เน่ืองจากนวตักรรมเป็นผลที่เกิดจากพฤติกรรมความเป็นผูป้ระกอบการ รวมทั้งมีการ
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ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได ้และมหาวิทยาลยัมีนโยบายดา้นการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ 

จากการพฒันาองคค์วามรู้เหล่านั้น 

อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง (2560) มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการมีการสนับสนุนการบ่มเพาะและ

สร้างธุรกิจให้แก่นักศึกษาเพ่ือแปลงความคิดไปสู่ส่ิงที่เป็นจริง สร้างต้นแบบของนวตักรรม พฒันา

ตน้แบบสู่ผลิตภณัฑ์และบริการ ขยายสู่เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลยัมีการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใน

การพฒันาธุรกิจใหม่ เช่น การคุ้มครองด้านทรัพยสิ์นทางปัญญา การให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย การ

เขา้ถึงแหล่งทุนและเงินสนบัสนุน 

 

ตารางที่ 5 การสังเคราะห์แนวทางย่อยของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
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การพฒันาองค์ความรู้และนวตักรรมท่ีน าไป
ต่อยอดเชิงพาณิชย ์      

 
    9 

การส่งเสริมการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทาง
ปัญญาและน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้
ประโยชน ์          9 
การจัดระบบการคุ ้มครองและจดทะเบียน
ทรัพยสิ์นทางปัญญา           7 

การให้ค าปรึกษาดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา          2 
การเฝ้าระวังสิทธิการเป็นเจ้าของและการ
บงัคบัใชก้ฎหมาย          3 
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จากตารางที่ 5 การสังเคราะห์แนวทางยอ่ยดา้นการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา ได ้3 แนวทาง

เรียงตามล าดบัดงัน้ี 

1. การพฒันาองคค์วามรู้และนวตักรรมที่น าไปต่อยอดเชิงพาณิชย ์

2. การส่งเสริมการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาและน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้

ประโยชน์ 

3. การจดัระบบการคุม้ครองและจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา 

5. ด้านเครือข่ายความร่วมมือ 

เครือข่ายความร่วมมือ หมายถึง กลุ่มคนหรือองค์กรที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

ระหว่างกนัหรือท ากิจกรรมร่วมกนัในลักษณะที่บุคคลหรือองค์กรสมาชิกยงัมีความเป็นอิสระในการ

ด าเนินกิจกรรมของตน การสร้างเครือข่ายท าให้บุคคลหรือองค์กรที่กระจดักระจายสามารถติดต่อและ

แลกเปลี่ยนขอ้มูล ข่าวสารและความร่วมมือด้วยความสมคัรใจ มีความสัมพนัธ์กนัแบบเพื่อนที่ต่างก็มี

ความเป็นอิสระมากกว่าการคบคา้สมาคมแบบพ่ึงพิง (Starkey, 1997) 

ส าหรับมหาวิทยาลัยผูป้ระกอบการมีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง ด้านเครือข่ายความ

ร่วมมือซ่ึงเป็นส่วนส าคัญในการผลักดัน ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จในการเป็น

มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ ดงัน้ี 

OECD (2012) การเพ่ิมขีดความสามารถของมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ จะตอ้งสร้างเครือข่าย

ความสัมพนัธ์กบัภาคธุรกิจ ภาครัฐ ศิษยเ์ก่า องค์กรทางอาชีพ ภูมิภาคและอื่นๆทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ เพื่อให้ไดรั้บการสนับสนุนเงินทุน / การลงทุนที่หลากหลายและสร้างความร่วมมือและการมี

ส่วนร่วมกบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียภายนอกในการพฒันาการเรียนการสอน การวิจยัและพฒันานวตักรรม มี

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากบัต่างประเทศ พร้อมทั้ง

แสวงหาและดึงดูดบุคลากรที่มีความเป็นผูป้ระกอบการจากต่างประเทศ 

Silva, Esteves, Narcizo & Cardoso (2018) มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด

และมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียในการผลิตและพฒันาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
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Sperrer, Muller & Soos (2016) มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการในออสเตรียได้พัฒนาความ 

สัมพนัธ์ที่ดีกบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียภายนอกและเข้าร่วมเครือข่ายศูนยบ์่มเพาะผูป้ระกอบการ สามารถ

สร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันและองค์กรที่เก่ียวข้อง จดัหาทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมผูป้ระกอบการ 

ส่งเสริมการสร้างความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างจิตวิญญาณของผูป้ระกอบการ ส่งผลให้มีการ

ถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนในการเร่ิมตน้ท าธุรกิจ การเปิดบริษทัและการสร้างผูป้ระกอบการรายใหม่ 

(Startup)  

Etzkowitz & Leydesdorff (2000) ม ห า วิท ย าลั ย จ ะ ส าม ารถ พัฒ น า สู้ ม ห า วิ ท ย าลั ย

ผูป้ระกอบการต้องอาศยัความร่วมมือ 3 ฝ่าย หรือ Triple Helix คือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 

ภาครัฐและภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนซ่ึงกันและกันเพื่อให้สามารถ

พฒันานวตักรรม สร้างธุรกิจใหม่ รวมทั้งการผลิตบณัฑิตให้มีความเป็นผูป้ระกอบการในอนาคต ด้วย

ศกัยภาพและบทบาทที่แตกต่างกนัของสามภาคส่วนที่มีศกัยภาพและจุดเด่นที่แตกต่างกนัเพื่อน าไปสู่การ

สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง (2560) มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการมีการสร้างเครือข่ายสังคม

ผู้ประกอบการ ประกอบด้วย นักศึกษาที่ เป็นผู้ประกอบการ ศิษย์เก่าที่ เป็นผู้ประกอบการและ

ผู้ประกอบการภายนอกเพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่ือสาร ประสานงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

ผูป้ระกอบการและธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจ 

ภาครัฐและหน่วยงานภายนอกทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 

ประสบการณ์ และร่วมกันพฒันาองค์ความรู้ใหม่และนวตักรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ 

พร้อมทั้งสนับสนุนแหล่งทุนเพื่อด าเนินงานผูป้ระกอบการและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ

บุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์การเป็นผูป้ระกอบการและพฒันาธุรกิจกบัมหาวิทยาลยัและองคก์รใน

ต่างประเทศ 
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ตารางที่ 6 การสังเคราะห์แนวทางย่อยของเครือข่ายความร่วมมือ 
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การร่วมมือและแลกเปลี่ยนองคค์วามรู้และนวตักรรมใหม่กบั
ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม  ภาครัฐและหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลยัทั้งในและต่างประเทศ       4 
ภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรมและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอน  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ถ่ายทอดองคค์วามรู้และเทคโนโลยี      5 
ภาครัฐ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเขา้มาส่งเสริม สนับสนุนด้าน
การเงิน/ งบประมาณในการด าเนินงานดา้นผูป้ระกอบการ        3 
การสร้างเครือข่ายผู ้ประกอบการทั้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั       4 
การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับต่างประเทศเพ่ือ
แลกเปลี่ยนองคค์วามรู้และวิจยัร่วมกนั         2 

 

จากตารางที่ 6 การสังเคราะห์แนวทางการย่อยดา้นเครือข่ายความร่วมมือ ได ้5 แนวทางเรียง
ตามล าดบั ดงัน้ี 

1. ภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรมและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการ
สอน การวิจยัและพฒันานวตักรรม ถ่ายทอดองคค์วามรู้และเทคโนโลยี 

2. การร่วมมือและแลกเปลี่ยนองคค์วามรู้และนวตักรรมใหม่กบัภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
ภาครัฐและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยัทั้งในและต่างประเทศ 

3. การสร้างเครือข่ายผูป้ระกอบการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
4. ภาครัฐ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเขา้มาส่งเสริม  สนับสนุนดา้นการเงิน/ งบประมาณใน

การด าเนินงานดา้นผูป้ระกอบการ 
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5. การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากบัต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ

วิจยัร่วมกนั 

6. ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน หมายถึง ผลลพัธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานดา้นผูป้ระกอบการทั้งดา้นการ

จดัการองค์กร การจัดการเรียนรู้ การวิจัยและพฒันานวตักรรม การจดัการทรัพย์สินทางปัญญาและ

เครือข่ายความร่วมมือ ซ่ึงมีนกัวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงไวด้งัน้ี 

OECD (2012) มหาวิทยาลัยสามารถสร้างผลกระทบต่อผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทั้ งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลยั จากการสร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างงานวิจยัและนวตักรรมที่น าไปใช้ประโยชน์

และแกปั้ญหาไดต้ั้งแต่ระดบัทอ้งถิ่นจนถึงระดบัโลก อาจารยแ์ละนกัศึกษามีกระบวนคิดและทกัษะความ

เป็นผูป้ระกอบการโดยวดัไดจ้ากการจดัตั้งบริษทัใหม่ ทรัพยสิ์นทางปัญญาและผลงานวิจัย การรักษา

บุคลากรที่มีศกัยภาพสูง การพฒันาเศรษฐกิจระดบัทอ้งถิ่น 

HEInnovate (2014) มหาวิทยาลัยผูป้ระกอบการส่งเสริมความสามารถของบัณฑิตในการ

ไดรั้บการจา้งงาน สามารถประกอบกิจการส่วนตวัได ้ส่งเสริมการสร้างธุรกิจเกิดใหม่ (Startup)  

Gustomo & Ghina (2017) มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการเป็นมหาวิทยาลยัที่สามารถผลิตผลงาน

ตีพิมพท์างวิชาการ สิทธิบตัร ใบอนุญาตและเคร่ืองหมายการคา้ที่ไดจ้ากความรู้ใหม่จากงานวิจยั ซ่ึงน า

งานซ่ึงรายได้และผลงานทางปัญญา โดยสามารถวดัไดจ้ากจ านวนผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ สิทธิใน

ทรัพยสิ์นทางปัญญาและจ านวนผูป้ระกอบการรายใหม่ (Startup) 

อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง (2560) มหาวิทยาลัยผูป้ระกอบการมีจุดเด่นในการผลิตบัณฑิตที่มี

กระบวนการทางความคิดแบบผูป้ระกอบการ มีความเขา้ใจดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรม สามารถสร้าง

งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มีการสนับสนุนการบ่มเพาะ

ผูป้ระกอบการ จดัตั้งธุรกิจใหม่ ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กบัภาคส่วนต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลยั 

โดยมุ่งสร้างผลผลิตและผลลพัธ์ที่มีผลกระทบต่อการแกปั้ญหาสังคมและเสรษฐกิจทั้งในระดบัชาติและ

ระดบัโลก 
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Silva, Esteves, Narcizo & Cardoso (2018) มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการมีความสามารถในการ

แปลงความรู้ที่ไดใ้นมหาวิทยาลยัไปสู่การเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

จากการศึกษามหาวิทยาลยัในต่างประเทศพบว่า การด าเนินการมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ

สามารถสร้างรายไดก้ลบัเขา้สู่มหาวิทยาลยัจ านวนมาก ตวัอย่างเช่น มหาวิทยาลยัสแตนฟอรด์ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา รายงานว่าในปี 2560 – 2561 มหาวิทยาลยัสแตนฟอรด์ไดรั้บรายไดจ้ากค่าใบอนุญาตทาง

เทคโนโลยี 40.96 ลา้นดอลลาร์ มีรายรับจาก 813 เทคโนโลยี ซ่ึงมี 53 ส่ิงประดิษฐ์ สามารถสร้างรายได้

จากค่าลิขสิทธ์ิ 100,000 ดอลลาร์ หรือมากกว่า และมี 7 ส่ิงประดิษฐ์ที่สร้างรายได ้1 ลา้นดอลลาร์หรือ

มากกว่า ซ่ึงข้อมูลในปี 2560 - 2561 ของส านักงานส่งเสริมการพฒันาสิทธิบัตรทางด้านเทคโนโลยีมี

ใบอนุญาตใหม่ 150 ใบ เช่น การสร้างระบบภูมิคุม้กนัของร่างกาย พลาสติกชีวภาพ การวิเคราะห์ขอ้มูล

เพลงในระบบดิจิตอล การจัดการเช้ือโรค เทคโนโลยี DSL Google การสร้าง DNA สายผสม การ

ทดสอบวัณโรคเป็นต้น นอกจากน้ีในปี 2560 - 2561 สแตนฟอร์ดเป็นองค์กรที่มีมูลค่า 6.5 พันล้าน

ดอลลาร์ มีงบประมาณในการด าเนินงานในการสนับสนุนการเรียนการสอน ทุนการศึกษาและการวิจยั 

(Stanford, 2020) นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยอัลโต ประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ซ่ึงเป็นหน่ึ งใน

มหาวิทยาลยัชั้นน าแห่งหน่ึงที่มีอายเุพียง 10 ปี แต่สามารถสร้างรายไดจ้ านวนมากโดยร่วมมือกบับริษทั 

BatCircleและสถาบันวิจัยในการรีไซเคิลแบตเตอร่ีทั่วสหภาพยุโรปท าให้สามารถสร้างมูลค่าตลาด

แบตเตอร่ีในฟินแลนด์สูงถึง 5 พนัลา้นยโูร และพบว่ามีจ านวน startups ที่ขบัเคลื่อนดว้ยงานวิจยัจ านวน

มากหน่ึงในนั้นคือ Iceyeที่สร้างดาวเทียมเรดาร์ที่เล็กที่สุดในโลก , EIFys ซ่ึงไดป้ฏิวตัิการวดัแสงและ 

IQM ซ่ึงสร้างคอมพิวเตอร์ quantum ในทุกๆ ปี ระบบนิเวศของอัลโตสร้างบริษทัเติบโตใหม่ 70- 100 

แห่ง นอกจากน้ีมีการร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัเฮลซิงกิ ท าให้คิดคน้วิธีในการผลิตเส้นใยส่ิงทอคุณภาพสูง

จากไมแ้ละส่ิงทอรีไซเคิลโดยไม่ตอ้งใช้ตวัท าละลายที่เป็นพิษ (Aalto University, 2020) ซ่ึงจะเห็นไดว่้า

ผลงานเหล่าน้ีมาจากการด าเนินการของมหาวิทยาลัยผูป้ระกอบการถ้ามหาวิทยาลัยในประเทศไทย

สามารถปรับรูปแบบการบริหารให้เป็นมหาวิทยาลัยผูป้ระกอบการได้ย่อมส่งผลให้เกิดคุณค่าให้แก่

มหาวิทยาลัย สังคมและประเทศชาติ ซ่ึงรูปแบบการด าเนินการผูป้ระกอบการมีหลายมหาวิทยาลยัใน

ต่างประเทศมีการรวมกลุ่มกันในการช่วยเหลือด าเนินการร่วมกัน ตวัอย่างเช่น มหาวิทยาลยันอร์ทแค
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โรไลนา สเตด (North Carolina State University) มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลยัดุ๊ก  (Duke University) 

และมหาวิทยาลยันอร์ทแคโรไลนาที่เมืองแชปเปลฮิล (University of North Carolina at Chapel Hill) ที่

อยู่ในเมือง 3 เมือง ที่ติดกนัคือ ราลี (Raleigh) เดอแรม (Durham) และแชปเปลฮิล (Chapel Hill) เรียกว่า 

The Research Triangle ซ่ึงมี ช่ือเสียงส าหรับองค์กรด้านเทคโนโลยี เช่น IBM, Cisco Systems, SAS 

Institute, Biogen Idec และ Glaxo Smith Kline โดยในแต่ละปี มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา สเตด

สร้างรายไดเ้พ่ิมขึ้น 6.5 พนัลา้นดอลลาร์ และมีการสร้างงานมากกว่า 90,000 ต าแหน่ง มีความกา้วหน้า

ทางดา้นวิจยัและเทคโนโลยีที่เป็นนวตักรรม บริษทัที่ประสบความส าเร็จ ผูส้ าเร็จการศึกษามีทกัษะและ

งานใหม่รออยู่ มหาวิทยาลยัมีคณาจารยแ์ละเจา้หน้าที่กว่า 9,000 คนที่สามารถเช่ือมโยงวิชาการเขา้กับ

การฝึกอบรมนักศึกษาให้มีความสามารถสูงเพื่อให้สามารถเผชิญกบัความทา้ทายในอนาคตได ้รวมถึง

มหาวิทยาลยัมีการสร้างพนัธมิตรกบัภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ (North Carolina 

State University, 2020) 
 

ตารางที่ 7 การสังเคราะห์แนวทางย่อยของผลการด าเนินงาน 
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การน าองค์ความรู้เชิงนวตักรรมมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์และ
สร้างผลตอบแทน          7 
นักศึกษาและอาจารย์มีกระบวนคิด  ความสามารถและ
ทกัษะผูป้ระกอบการ         

 
  5 

ผลงาน ท่ีได้จากการสร้ างองค์ความรู้ ให ม่ก่ อให้ เกิ ด
ประโยชน์และตอบสนองความต้องการของประเทศ 
สามารถน ามาจดสิทธิบตัรและใบอนุญาติได้            5 
บุคลากรมีศักยภาพสูงในเชิงธุรกิจและผู้ประกอบการ 
สามารถสร้างรายไดเ้ขา้สู่มหาวิทยาลยั          6 
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จากตารางที่ 7 การสังเคราะห์แนวทางยอ่ยดา้นผลการด าเนินงาน ได ้4 แนวทางเรียงตามล าดบั 

ดงัน้ี 

1. การน าองคค์วามรู้เชิงนวตักรรมมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์และสร้างผลตอบแทน 

2. บุคลากรมีศักยภาพสูงในเชิงธุรกิจและผูป้ระกอบการ  สามารถสร้างรายได้เข้าสู่

มหาวิทยาลยั 

3. นกัศึกษาและอาจารยม์ีกระบวนคิด ความสามารถและทกัษะผูป้ระกอบการ 

4. ผลงานที่ได้จากการสร้างองค์ความรู้ใหม่ก่อให้เกิดประโยชน์และตอบสนองความ

ตอ้งการของประเทศ สามารถน ามาจดสิทธิบตัรและใบอนุญาตได ้

 

นโยบายและแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของไทยด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ 

 

1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี (พ.ศ.2561-2580) ซ่ึงเป็นยทุธศาสตร์ชาติฉบบัแรกของ

ประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวนัที่ 1 สิงหาคม 

2560 ซ่ึงตอ้งน าไปสู่การปฏิบติัเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทศัน์ “ประเทศมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน 

เป็นประเทศที่พฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

โดยยกระดบัศกัยภาพของประเทศในหลายมิติ พฒันาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวยัให้เป็น คนดี คนเก่ง

และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการ

พฒันาตามยทุธศาสตร์ประกอบดว้ย 1) ความอยูดี่มีสุขของคนไทยและสังคมไทย 2) ขีดความสามารถใน

การแข่งขนั การพฒันาเศรษฐกิจและการกระจายรายได ้3) การพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ  4) 

ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดลอ้มและ

ความยัง่ยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 6) ประสิทธิภาพการบริหารจดัการและการเขา้ถึงการให้บริการของ

ภาครัฐ ซ่ึงยุทธศาสตร์ชาติจะน ามาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาประเทศ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 

ไดแ้ก่ 1) ยุทธศาสตร์ชาติดา้นความมัน่คง 2) ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั   
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 3) ยทุธศาสตร์ชาติดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์4) ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการ

สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยทุธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต  

ที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และ 6) ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการ

ภาครัฐ โดยมีสาระส าคญัของแต่ละยทุธศาสตร์ดงัน้ี 

1.1. ยทุธศาสตร์ชาติดา้นความมัน่คง มีเป้าหมายการพฒันาที่ส าคญั คือประเทศชาติมัน่คง 

ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจดัการสภาวะแวดลอ้มของประเทศให้มีความมัน่คง ปลอดภยั เอก

ราช อ ธิปไตย และมีความสงบ เรียบ ร้อยในทุกด้าน  ตั้ งแต่ระดับชาติ  สังคม  ชุมชน  มุ่ ง เน้น 

การพฒันาคน เคร่ืองมือ เทคโนโลยี และระบบฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกบั

ภยัคุกคามและภยัพิบตัิไดทุ้กรูปแบบ และทุกระดบัความรุนแรง ควบคู่ไปกบัการป้องกนัและแกปั้ญหา

ดา้นความมัน่คงที่มีอยู่ในปัจจุบนั และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแกปั้ญหาแบบบูรณาการ

ทั้งกบัส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบา้นและมิตร

ประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอื้ออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของ

ยทุธศาสตร์ดา้นอื่นๆ ให้สามารถขบัเคลื่อนไปไดต้ามทิศทางและเป้าหมายที่ก  าหนด 

1.2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพฒันา               

ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่               

1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลบัไปที่รากเหงา้ทางเศรษฐกิจ อตัลกัษณ์ วฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และ

จุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดา้น

อื่น ๆ น ามาประยกุตผ์สมผสานกบัเทคโนโลยีและนวตักรรมเพื่อให้สอดรับกบับริบทของเศรษฐกิจและ

สังคมโลกสมยัใหม่ 2) “ปรับปัจจุบนั” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ

ในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

ดิจิทลั และการปรับสภาพแวดลอ้มให้เอื้อต่อการพฒันาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ 3) “สร้าง

คุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับปรุง

รูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาด ผสมผสานกบัยทุธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บน

พ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบนั พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนบัสนุนจากภาครัฐให้ประเทศ
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ไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก 

ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความ

เหลื่อมล ้าของคนในประเทศไดใ้นคราวเดียวกนั 

1.3. ยุทธศาสต ร์ชาติด้านการพัฒนาและเส ริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ 

มีเป้าหมายการพฒันาที่ส าคัญเพ่ือพฒันาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวยัให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 

โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพฒันาการที่ดีรอบดา้นและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวยั                           

มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผูอ้ื่น มัธยสัถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและ      

เป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลกัคิดที่ถูกตอ้ง มีทกัษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทกัษะส่ือสารภาษาองักฤษ

และภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง             

ตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทกัษะสูง เป็นนวตักร นกัคิด ผูป้ระกอบการ เกษตรกรยคุใหม่และอื่น ๆ 

โดยมีสัมมาอาชีพตามความถนดัของตนเอง 

1.4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการ

พฒันาที่ให้ความส าคญักบัการดึงเอาพลงัของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทอ้งถิ่น 

มาร่วมขับเคลื่อนโดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพื่อส่วนรวม  

การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น  

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจดัการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากร

ไทยทั้ งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถ

พ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลกัประกนัการเขา้ถึง

บริการและสวสัดิการที่มีคุณภาพอยา่งเป็นธรรมและทัว่ถึง 

1.5. ยทุธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมี

เป้ าหม ายการพัฒนาที่ ส าคัญ เพ่ื อน าไป สู่การบรรลุ เป้ าหม ายการพัฒนาที่ ย ั่ง ยืน ในทุ กมิ ติ 

ทั้งดา้นสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาลและความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศอยา่งบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตวัตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และ

การให้ทุกส่วนที่เก่ียวขอ้งไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้โดยเป็นการ
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ด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิต โดย

ให้ความส าคญักบัการสร้างสมดุลทั้ง 3 ดา้น อนัจะน าไปสู่ความยัง่ยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอยา่งแทจ้ริง 

1.6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                   

มีเป้าหมายการพฒันาที่ส าคญัเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลกั “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ

ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐตอ้งมีขนาดที่เหมาะสมกบับทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงาน

ของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากบัหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขนั มีสมรรถนะสูง    

ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวฒันธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม มีความ

ทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างย่ิง              

การน านวตักรรม เทคโนโลยีขอ้มูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทลัเขา้มาประยกุตใ์ชอ้ยา่งคุ ้มค่า

และปฏิบัติงานเทียบได้กบัมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลกัษณะเปิดกวา้ง เช่ือมโยงถึงกนัและเปิดโอกาส               

ให้ทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว และ

โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซ่ือสัตย์สุจริต ความมัธยสัถ์และ            

สร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยา่งส้ินเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตอ้ง  

มีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่                 

การลดความเหลื่อมล ้าและเอื้อต่อการพฒันา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  

เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตัิ และการอ านวยความยตุิธรรมตามหลกันิติธรรม (ยทุธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 -

2580), 2561)  

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 -2564) ส านักงาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ไดจ้ัดท าขึ้นตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี            

เพ่ือเป้าหมายการพัฒนาที่ย ัง่ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง

ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศพร้อมทั้งให้ความส าคัญกับ             

การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาคและระดับประเทศ              

เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่งและยัง่ยืน” ซ่ึงเป็นส่ิงที่ท้าทายอย่างมากที่ประเทศไทยต้องมีการปรับ               

ตัวอย่างมาก โดยจะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม               



 
 
 

82 

 

ให้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน                 

ของประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขนัในโลกที่มีความรุนแรงขึ้นมากแต่ประเทศไทยมีขอ้จ ากดัหลาย

ดา้น เช่น คุณภาพคนไทยยงัต ่า แรงงานส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งในเร่ืององค์ความรู้ ทกัษะ ทศันคติ สังคม                  

ขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล ้ าสูง ที่เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับศักยภาพการพัฒนา โครงสร้าง

ประชากรเขา้สู่สังคมสูงวยัส่งผลให้ขาดแคลนแรงงานจ านวนประชากรวยัแรงงานลดลงตั้งแต่ปี 2558 

และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ภายในส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12                     

ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมก็ร่อยหรอเส่ือมโทรมอย่างรวดเร็ว ซ่ึงเป็นทั้งตน้ทุนในเชิง

เศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชน ท่ามกลางปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              

ประเทศไทยตอ้งเร่งพฒันาปัจจยัพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกดา้น ไดแ้ก่ การเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจยั

และพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม ซ่ึงต้องด าเนินการควบคู่กับการเร่ง

ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน นอกจากน้ียงัให้ความส าคัญอย่างย่ิงกับการต่อยอดความเช่ือมโยง               

ทางกายภาพสู่การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน                

การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัและการกระจายความเจริญในการพฒันาชุมชนจงัหวดัและเมือง

ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงพ้ืนที่เช่ือมโยงอื่นภายในประเทศ และนับเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทย

ต้องด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการสร้างสังคมผู้ประกอบการและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย                   

ไปลงทุนในต่างประเทศอย่างจริงจังเพ่ือสร้างผลตอบแทนจากทุนและศักยภาพทางธุรกิจ รวมทั้ ง                 

เป็นการส่งเสริมการเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มประเทศกมัพูชาสปป.

ลาว เมียนมาและเวียดนาม และในอาเซียน (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2559) 

3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 -2565) จัดท าโดยส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีเป้าหมายเพื่อยกระดบัคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อ

ผลิตและพฒันาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พฒันาศักยภาพ

อุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวตักรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน

โลกาภิวฒัน์ สนับสนุนการพฒันาที่ย ัง่ยืนของทอ้งถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การ
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ก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและ

เอกภาพเชิงระบบ โดยจดัท าแผนผ่านการระดมความคิดเห็นจากหลายฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคการผลิตและ

บริการ ภาคประชาสังคม เยาวชนนักศึกษา สถาบนัอุดมศึกษา วิทยาลยัชุมชน มีการสัมภาษณ์ผูรู้้ ผูน้ า

ทางการเมืองระดบัประเทศ ผูน้ าองคก์รปกครองทอ้งถิ่น พบว่า 

ปัจจยัอนาคตที่จะมีผลกระทบต่อโลก ประเทศและอุดมศึกษาไทย ประกอบดว้ย 7 ประเด็น 

ไดแ้ก่ 

1. ความเปลี่ยนแปลงดา้นประชากร  จ านวนของเด็กและเยาวชนที่ลดลง ในขณะที่ผูสู้งอายทุี่

เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง สังคมไทยก าลงัเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ (Ageing society) ซ่ึงท าให้อุดมศึกษาตอ้งลด

การขยายตวัอย่างไม่มีจุดส้ินสุด เพราะประชากรวยัอุดมศึกษา 18 – 22 ปี มีจ านวนลดลงท าให้อุดมศึกษา

ตอ้งเน้นคุณภาพ อุดมศึกษาต้องเพ่ิมบทบาทดา้นการเพ่ิมผลิตภาพเศรษฐกิจ (Economic productivity) 

ของกลุ่มวัยท างาน เน้นการศึกษาต่อเน่ืองเพื่อรองรับการเปลี่ยนงานและอาชีพ การเกิดอาชีพใหม่ 

อุดมศึกษาต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ส่งเสริมผู้สูงอายุให้ยงัมีผลิตภาพทาง

สังคมและเศรษฐกิจ (Social productivity) 

2. พลังงานและส่ิงแวดล้อม เป็นปัญหาร่วมของทุกประเทศ ประเทศไทยพ่ึงพิงพลังงาน

น าเขา้สูงส่งผลต่อเศรษฐกิจประเทศ เน่ืองจากราคาพลงังานโดยเฉพาะน ้ ามนัเพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองและจะไม่

ถูกลง การใช้พลังงานจากฟอสซิลสร้างปัญหาเรือนกระจก ส่งผลต่อความอยู่รอดของมนุษยชาติ 

อุดมศึกษาตอ้งสร้างความตระหนกัการอนุรักษพ์ลงังานส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติในการศึกษา

ทุกระดับและในหมู่ประชาชน ผลิตบัณฑิตอุดมศึกษาต้องท าการวิจัยและรู้ลึกด้านการอนุรักษ์และ                       

การจดัการพลังงาน พลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะพลังงานชีวภาพและพลังงานทางเลือก ท างานกับ             

ภาคการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลงังาน เร่งสร้างความเขา้ใจสาธารณะ จนถึงการสร้างคนและ

องคค์วามรู้ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติทั้งดิน น ้า ป่าไม ้ระบบนิเวศ 

3. การมีงานท าและตลาดแรงงานในอนาคตมี 4 ปัจจยัส าคญัที่ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน

คือ 1) โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ 2) โลกาภิวฒัน์ 3) ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ 4) 

โลกแห่งสารสนเทศ อุดมศึกษาตอ้งท างานทั้งกบัอุตสาหกรรมรายสาขาและกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงพ้ืนที่ 



 
 
 

84 

 

เช่นนิคมอุตสาหกรรม ผลิตบัณฑิต ฝึกอบรมและเพ่ิมผลิตภาพในลักษณะ demand led manpower 

development, technical services and research มีการท างานกบัหน่วยงานวางแผนและภาคการผลิตเพื่อ

ผลกัดนัอุตสาหกรรมความรู้ ประกอบกบัการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารและความรู้ ผ่านทางเทคโนโลยีเพื่อให้

แพร่กระจายอยา่งกวา้งขวาง โดยไม่มีขอ้จ ากดัดา้นเวลาและสถานที่มีนวตักรรมและตลาดแรงงานใหม่ๆ 

ที่มีมูลค่าเพ่ิมและมูลค่าสูง บนฐานของนวตักรรม ทรัพยากรมนุษย ์โครงสร้างพ้ืนฐานและสารสนเทศ 

ถือเป็นโอกาสและภยัคุกคามในคราวเดียวกนั 

4. การกระจายอ านาจการปกครอง ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

พ.ศ. 2534 ไดก้  าหนดให้มีการกระจายอ านาจการปกครองสู่ทอ้งถิ่น อุดมศึกษาบทบาทการบริการสังคม

ให้โดดเด่น รองรับเหตุผลของการจดัตั้งและการส่งเสริมสถาบนัอุดมศึกษาบางกลุ่มที่อยูใ่นภูมิภาคและ

ท้องถิ่น งบประมาณ อปท. (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เป็นแหล่งรายได้ที่จะเพ่ิมความส าคัญ

สถาบนัอุดมศึกษาในพ้ืนที่ ในการท างานกบั อปท. อุดมศึกษาควรรวมตวัท างานเป็นเครือข่ายพ้ืนที่ (เชิง

ภูมิสังคมและเขตการปกครอง) และเครือข่ายเชิงประเด็น เพราะโจทย์ท้องถิ่นเป็นโจทย์บูรณาการ 

ต้องการความรู้หลากหลายระดับสาขา เพ่ือให้ค าปรึกษาและให้ความรู้เพ่ิมทักษะอาชีพ การจัดการ

ส่ิงแวดล้อมและการดูแลสุขภาพ รวมทั้งการพฒันาคนท างานในท้องถิ่นและการสร้างคนท างานใน

อนาคต 

5. การจดัการความขดัแยง้และความรุนแรง ปัจจุบนัความขดัแยง้และความรุนแรงเกิดขึ้นใน

ทุกหน่วยสังคม ทั้งหน่วยย่อยและหน่วยใหญ่ ตั้งแต่ภายในหน่วยงานจนถึงระดบัประเทศ อีกทั้งความ

ขดัแยง้และความรุนแรงในโลกยงัส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ความรุนแรงในสามจงัหวดัชายแดน

ภาคใตร้ะเบิดขึ้นในปี พ.ศ. 2547 ซ่ึงรัฐบาลก าลงัแกปั้ญหาให้หมดไปสู่ประเทศ เพื่อให้เกิดความสงบสุข 

เร่ิมดว้ยสร้างการเขา้ถึง เขา้ใจ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและอาชีพในปัจจุบัน ควบคู่กบัการสร้างความ

เข้าใจและโอกาสอย่างถาวรในอนาคตด้วยการศึกษา ทั้งน้ีอุดมศึกษามีบทบาทในการแก้ปัญหาความ

ขดัแยง้และความรุนแรงที่เกิดขึ้นได ้

6. เยาวชนไทย นักศึกษาและบัณฑิตในอนาคต เด็กเยาวชนและนักศึกษาในวันน้ีมีการ

เปลี่ยนแปลงทั้ งมิ ติการใช้ชี วิต การเรียนรู้ ครอบครัว ตลอดจนภาวะเส่ียงต่างๆเกิดสัญญาณ ช้ี                
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การเปลี่ยนแปลงชีวิตงานของบัณฑิตในอนาคตที่แตกต่างจากปัจจุบัน อาทิเช่น การท างานโดยมี                

หลายอาชีพทั้งตลอดช่วงอายุ การท างานไร้สังกัด (Freelance) ความเส่ียงรายได้ไม่แน่นอน การจับคู่

ผูร่้วมงานและเปลี่ยนผู้ร่วมงาน เป็นต้น ความไม่สอดคล้องกัน  (Mismatch)ระหว่างการศึกษาและ

ความสามารถทกัษะอาชีพที่พึงประสงค์ในอนาคต อุดมศึกษาควรเพ่ิมพ้ืนที่การเรียนรู้ของเยาวชนและ

นักศึกษาในแบบของทักษะชีวิต ทักษะสังคม (Socialization) พัฒนาด้านการส่ือความ การตัดสินใจ 

ความเป็นผูน้ า การแก้ปัญหา การท างานเป็นทีม ความอดทน คุณธรรมและสามารถด ารงอยู่ไดภ้ายใต้

สังคมพหุวฒันธรรมในอนาคต 

7. เศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 9 

สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งท าความเขา้ใจและปฏิบตัิเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงอย่างลึกซ้ึง อุดมศึกษาควรเป็น

ผูน้ าให้เกิดการปฏิบติัไดวิ้เคราะห์ไดส้ร้างความรู้และองคค์วามรู้ใหม่ไดเ้ป็นรูปธรรม ทั้งระดบัปัจเจกชน 

ครอบครัว ชุมชน พ้ืนที่ (เชิงกายภาพ การปกครอง และภูมิสังคม) องคก์รและภาคการผลิต 

ประเด็นทิศทางและนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ประกอบดว้ย 9 ประเด็น 

1. รอยต่อกบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา การพฒันาคุณภาพอุดมศึกษาจะประสบ

ความส าเร็จไดง่้ายขึ้น หากตวัป้อนที่เขา้สู่ระบบอุดมศึกษามีคุณภาพ ทั้งในวิชาการและมิติความสมบูรณ์

ของมนุษย์ดา้นอื่นๆ อย่างไรก็ตามจากขอ้เท็จจริงที่ปรากฏ สถาบนัอุดมศึกษาควรแบ่งเวลาไปให้การ

สนับสนุนการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาและอาชีวศึกษาอยา่งเต็มที่เพื่อให้มาตรการดงักล่าวบรรลุผล เช่น 

การส่งอาจารย์เข้าไปสอนทั้งเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา การอบรมยกระดับครู การผลิตส่ือการสอน

สมัยใหม่ การให้ความรู้เบื้ องต้นของการท าโครงงานและการวิจัย การจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 

อยา่งเขม้ขน้และต่อเน่ือง การให้ขอ้มูลแก่นกัเรียนในเร่ืองหลกัสูตรอุดมศึกษาและคุณลกัษณะของอาชีพ 

ในสาขาต่าง ๆ 

2. การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน ที่ก  าลังเผชิญกับการแก้ปัญหาอุดมศึกษาการไร้

ทิศทาง ความซ ้ าซ้อน การขาดคุณภาพ การขาดประสิทธิภาพ ทั้งน้ีอุดมศึกษาจ าเป็นตอ้งลดเลิกหลกัสูตร

ที่ไม่เป็นที่ตอ้งการของสังคมและตลาดแรงงาน ลดเลิกคณะและสถาบนัที่มีปัญหาคุณภาพอยา่งรุนแรง 

กลไกการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลกัหน่ึงในการแกปั้ญหาดงักล่าวรวมทั้งการ
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พัฒนาเพื่ อการจัดสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม  (Category) คือ 1) กลุ่มวิทยาลัยชุมชน (Community 

Colleges) 2) กลุ่มมหาวิทยาลัย 4 ปี (4 - year University) และมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์ (Liberal Arts 

University) 3) กลุ่มมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง (Specialized 

University) มหาวิทยาลัย  Comprehensive 4) กลุ่ ม มห าวิทยาลัย วิจัย  (Research University)และ

มหาวิทยาลยับณัฑิตศึกษา (Graduate University) 

3. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา ถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบ

โดยตรงต่อการพฒันามหาวิทยาลยัและอุดมศึกษาในภาพรวม หากสถาบนัอุดมศึกษามีกลไกการก าหนด

ทิศทางที่ดีและกา้วหน้า พร้อมกับการขับเคลื่อนโดยการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพแล้วภารกิจของ

มหาวิทยาลัยก็จะส าเร็จลุล่วงไปได้ บทบาทและความรับผิดชอบขององค์กรสูงสุดในที่ น้ี  คือ                    

“สภามหาวิทยาลยั” มีความส าคญัต่อความเจริญของสถาบนัและผลผลิตที่ดี 

4. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ เน่ื องจากอุดมศึกษา                  

เป็นกลไกหน่ึงในการเพ่ิมศักยภาพของประเทศในเวทีสากล ผ่านการสร้างและพัฒนาก าลังคน และ             

การสร้างความรู้และนวตักรรมผ่านระบบวิจัยและพัฒนา เพื่อประโยชน์ในภาคการผลิตโครงสร้าง

พ้ืนฐานและการยกระดับความเข้มแข็งของสังคมโดยรวม ประเทศที่พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ดี 

มหาวิทยาลยัจะเช่ือมต่อไดดี้กบัภาคการผลิต สร้างความรู้และนวตักรรมใหม่ สร้างทรัพยสิ์นทางปัญญา

และก่อให้เกิดผลผลิตเศรษฐกิจและผลผลิตเชิงพาณิชย ์(Commercialization) นอกจากนั้นมหาวิทยาลัย 

ยงัถูกคาดหวงัให้เป็นสถาบนัทางสังคมที่มีบทบาทช้ีน าความคิดและการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพ่ือการ

พฒันาอยา่งยัง่ยืน 

5. การเงินอุดมศึกษา ที่ผ่านมาการลงทุนในอุดมศึกษาผ่านระบบงบประมาณ ปัจจุบนัยงัไม่

สะท้อนคุณภาพการศึกษาและยังมิได้ใช้ เป็นกลไกก ากับ เชิงนโยบายอย่างเต็มที่  ทั้ งในส่วน                 

ของงบประมาณเพื่อการเรียนการสอน งบประมาณวิจัยและค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ โดยการที่ภาครัฐและ

สถาบันอุดมศึกษาต้องร่วมกันก าหนดนโยบายและงบประมาณที่สอดคล้องกันเช่ือมโยงกับพนัธกิจ            

ของสถาบนัอุดมศึกษา ซ่ึงจะท าให้งบประมาณที่รัฐลงทุนในอุดมศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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6. การพฒันาบุคลากรในอุดมศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาไทยยงัคงมีปัญหาดา้นบุคลากร

โดยเฉพาะอาจารย์และระบบการพฒันาบุคลากรในมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ าเป็นต้องไดรั้บการพฒันาอย่าง

เร่งด่วน ทั้งในดา้นวิชาการ ความเป็นครู ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน ความสามารถดา้น

การวิจยั สมรรถนะทางวิชาชีพที่เก่ียวขอ้งกบัสาขาที่ตนรับผิดชอบ การบริหารจดัการ การขดัเกลาทาง

สังคม การพฒันาช่วงวยัต่าง ๆ ของการท างานและการพฒันา (Life cycle development) ตั้งแต่การบ่ม

เพาะ (Incubation) ในช่วงตน้การท างาน ช่วงการท างานจริง ช่วงเป็นผูสู้งความรู้และประสบการณ์  และ

การเป็นคลงัสมองหลงัเกษียณ การสร้างแรงจูงใจ เป็นตน้ 

7. เครือข่ายอุดมศึกษา ซ่ึงเป็นปัจจัยหลักในกระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ทั้ งน้ี           

เพ่ือระดมบุคลากร ความเช่ียวชาญและฐานความรู้ที่หลากหลายในระบบสนับสนุนการพฒันาท้องถิ่น  

ซ่ึงมีผลต่อทั้งเศรษฐกิจชุมชน ความเป็นอยูข่องประชาชน และชุมชนที่เขม้แข็ง แต่ยงัคงพบว่ามีช่องว่าง

ของระดบัการพฒันา (University Divide) ความแตกต่าง ขาดการแบ่งปันทรัพยากรเพื่อด าเนินพนัธกิจ

ร่วมกนั 

8. การพฒันาอุดมศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มหาวิทยาลยัซ่ึง

ตอ้งมองภาพรวมหลายมิติ ทั้งดา้นสังคม ศาสนา ประวติัศาสตร์ การเมือง ระบบการศึกษาวิชาโลกและ

ศาสนาแบบคู่ขนาน มหาวิทยาลยัควรเช่ือมโยงและบูรณาการวิชาชีพกบัศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิ่น 

ไม่เพียงจดัการเรียนการสอนดา้นศาสนาเท่านั้น ระบบอุดมศึกษาเองควรให้การสนับสนุนในลกัษณะ

ต่างๆ แก่เพ่ือนสถาบนัอุดมศึกษาในพ้ืนที่ ซ่ึงมีทั้งสถาบนัรัฐ สถาบนัเอกชนและวิทยาลยัชุมชน พฒันา

เด็กและเยาวชน พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ และการพฒันาความร่วมมือในภูมิภาคของ

อาเซียนเพื่อสร้างความเขม้แข็งในการพฒันาคุณภาพบณัฑิต การคา้และการลงทุนในอนาคต 

9. โครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ ถือเป็นหัวใจและปัจจยัส าคญัของอุดมศึกษาครอบคลุมทั้ง

โครงสร้างเชิงสารัตถะและโครงสร้างทางกายภาพที่ส าคญั 4 ประการ ดงัน้ี ส่วนหัวใจ คือโครงสร้าง

หลกัสูตรที่ตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดและสังคมในปัจจุบนัและอนาคต ส่วนที่เป็นปัจจยั คือ

สังคมสารสนเทศ สังคมฐานความรู้ ทรัพยากรการเรียนรู้ ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต สังคมที่เอื้อต่อการ
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ปฏิสัมพนัธ์และการเรียนรู้ อุดมศึกษาตอ้งตระหนกัว่าการอุดมศึกษาในอนาคตเป็น “การเตรียมคนเขา้สู่

ชีวิตและการปรับแต่งคนเขา้สู่งาน” (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) 

จากยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.   2560 - 

2564) จนถึงกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่  2 (พ.ศ. 2551 - 2565) มีความสอดคล้องกันว่า

มหาวิทยาลยัมีบทบาทส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษยท์ี่ส าคญัของประเทศเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมไทยตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัในระดบัโลกผ่านผลงานวิจยัและนวตักรรม 

ที่สามารถน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ โดยการสร้างความเป็นผูป้ระกอบการรวมถึงมีการ           

สร้างธุรกิจใหม่ให้เกิดขึ้น 

 

มหาวิทยาลัยที่มีแนวปฏิบัติในการด าเนินงานด้านผู้ประกอบการที่ดี 

 

วิทยาลัยแบ็บสัน  (Babson College) ก่อตั้งเมื่อค.ศ. 1919 ในเลสลีย์ แมสซาซูเซต ประเทศ

สหรัฐอเมริกา มุ่งเน้นด้านการศึกษาผู้ประกอบการ ก่อตั้ งโดยโรเจอร์ ดับบลิว แบ็บสัน (Roger W 

Babson) มีวิทยาเขต 3 แห่ง ไดแ้ก่ เลสลีย,์ บอสตนั และไมอามี เป็นสถาบนัอนัดบัหน่ึงส าหรับการเป็น

ผู้ประกอบการเป็นเวลา 28 ปี  ตามรายงานของ U.S. News & World Report ให้ความรู้แก่ผู ้น าด้าน

ผูป้ระกอบการที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกที่ เปิดสอนหลกัสูตรธุรกิจระดบับณัฑิตศึกษา

ที่หลากหลาย ทั้งแบบเต็มเวลาและนอกเวลา โดยที่นกัศึกษาทุกคนมีความมุ่งมัน่ส่วนตวัและมีความเป็น

มืออาชีพที่ไม่เหมือนใคร  

เป็นวิทยาลยัที่มุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการและนวตักรรมในอนาคต มุ่งมัน่บูรณา

การแนวคิดดา้นความยัง่ยืนทางสังคมและเศรษฐกิจเขา้กบัแนวปฏิบติัทางธุรกิจ สนับสนุนให้มีการคิด

แบบผูป้ระกอบการในลกัษณะคือ ความยืดหยุ่น ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการมองเห็น

การเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส ให้บุคลากรเปิดกวา้งสู่แนวคิดใหม่ๆ มีความหลากหลายของความคิดและ

มุมมองที่จะช่วยให้เกิดสภาพแวดลอ้มแห่งการเรียนรู้ มุ่งมัน่ที่จะรวบรวมจิตวิญญาณของความคิดและ

การด าเนินงานดา้นผูป้ระกอบการ มีการสนบัสนุนการสร้างเครือข่ายที่ประกอบดว้ยเจา้หน้าที่ คณาจารย ์
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ศิษยเ์ก่าและเพ่ือนในวิทยาลยั สร้างความสัมพนัธ์และการท างานร่วมกนัขา้มแผนก ส่งเสริมการพฒันา

ตนเองและการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

วตัถุประสงคข์องวิทยาลยั คือ การให้อ านาจแก่ผูเ้รียนเพ่ือสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม

ที่ย ัง่ยืนส าหรับตนเอง ชุมชนและโลก 

มีการด าเนินงานของสถาบันเพื่ อให้ เป็นมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการที่ เน้นการสร้าง

ผูป้ระกอบการมีลกัษณะดงัน้ี 

1) ดา้นการจดัการองคก์ร 

สถาบนัมีการบูรณาการแนวคิดดา้นความยัง่ยืนทางสังคมและเศรษฐกิจเขา้กบัแนวปฏิบติัทาง

ธุรกิจ สนับสนุนให้มีการคิดแบบผูป้ระกอบการในลกัษณะคือความยืดหยุ่น ความคิดสร้างสรรค์และ

ความสามารถในการมอง เห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสให้บุคลากรเปิดกวา้งสู่แนวคิดใหม่ๆ และยงัมี

แนวปฏิบตัิที่เป็นที่ยอมรับในการให้รางวลักบัคณาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ที่ด  าเนินการดา้นผูป้ระกอบการทั้ง

ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน  นอกจากน้ีมีการจัดตั้ งกองทุน Babson College สามารถระดมทุนได ้

295,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐจากผูบ้ริจาคมากกว่า 2,200 ราย การจดัการกองทุนน้ีสามารถสร้างมูลค่า 3.5 

ลา้นดอลลาร์สหรัฐ(ขอ้มูล ณ ตุลาคม 2020 ) สถาบนัมีการลงทุนโดยใชง้บประมาณ 7 ลา้นเหรียญสหรัฐ

ในการพฒันาเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้เสมือนจริงให้กับนักศึกษาและยงัใช้งบ

ลงทุนในห้องปฏิบตัิการวิจยัในโปรแกรม WIN (Women Innovating Now) ถึง 5.6 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึง

จะเห็นไดว่้าสถาบนัเห็นความส าคญัและมีการจดัการสถาบนัเพื่อให้มีการพฒันาดา้นผูป้ระกอบการและ

พฒันางานวิจยัและนวตักรรม 

2) ดา้นการจดัการเรียนรู้ 

สถาบนัมีจดัหลกัสูตรและรายวิชาที่มุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการและนวตักรรมใน

อนาคต มีการสร้างสภาพแวดลอ้มแห่งการเรียนรู้มี Co-working space และมีระบบนิเวศ (Ecosystems) 

การมีส่วนร่วมกับระบบนิเวศมุ่งมั่นที่จะรวบรวมจิตวิญญาณของความคิดและการด าเนินงานด้าน

ผูป้ระกอบการเพื่อให้เกิดการกระตุน้การเรียนรู้ไดอ้ย่างต่อเน่ือง ผ่านการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการ

ลงมือท า (Learning by Doing) การสอนโดยการลงมือท าจะสร้างประสบการณ์ที่สมจริงเพื่อให้นักศึกษา
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มีทกัษะที่จ าเป็น การจดักิจกรรมจะปลูกฝังกรอบความคิดและทกัษะผูป้ระกอบการให้เกิดขึ้น จะเป็นการ

กระตุน้ให้นักศึกษามองปัญหาเป็นโอกาสและความส าคญัของการด าเนินการดา้นผูป้ระกอบการ  ทาง

สถาบันยงัมีการจดัการศึกษาที่เน้นการท างานร่วมกันในชุมชนเพื่อสร้างผูน้ าดา้นผูป้ระกอบการและ

ปรับเปลี่ยนไดเ้พื่อบรรลุวตัถุประสงค์ที่ส าคญั  ส าหรับนักศึกษาที่มีความตอ้งการเป็นเจ้าของในธุรกิจ

ของครอบครัว หรือการเปิดบริษทัร่วมทุน ทางสถาบันไดจ้ดัระบบให้ค าปรึกษาโดยมีคณาจารยแ์ละที่

ปรึกษาดา้นอาชีพร่วมสร้างประสบการณ์ที่จะช่วยให้แต่ละคนบรรลุเป้าหมายส่วนตวั 

3) ดา้นการวิจยัและพฒันานวตักรรม 

สถาบันสนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถท างานวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมและให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของในส่ิงที่สร้างสรรค์นั้ น ที่สถาบันมีนักวิจัยและ

นักวิชาการมากกว่า 100 คนจาก 40 ประเทศเข้าร่วมเป็นสมาชิก GEM (Global Entrepreneur ship 

Monitor) สร้างโครงการธุรกิจขนาดเล็กในโครงการ Goldman Sachs ของ Babsonให้สามารถส าเร็จเป็น

ธุรกิจ จ านวน 10,000 แห่งทั่วประเทศ และยงัได้รับรางวลัความเป็นเลิศด้านการสอนและการวิจยั 56 

รางวลั 

4) ดา้นการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

มีระบบสนับสนุนการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาผ่าน Business law เพื่อเป็นช่องทางในการ

จดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา ทั้งสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายทางการคา้ ความลบัทางการคา้และ

ทรัพยสิ์นทางปัญญาอื่นๆ พร้อมทั้งมีระบบการให้ค าปรึกษาผ่านระบบการนัดหมายผ่านเว็บไซด์ของ

สถาบนั 

5) ดา้นเครือข่ายความร่วมมือ 

สถาบนัมีการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายที่ประกอบดว้ยเจา้หน้าที่ คณาจารย ์ศิษย์เก่าและ

เพ่ือนในวิทยาลัยเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งที่รวบรวมศิษย์เก่าทั่วโลก 43,000 คนจาก125 ประเทศ (July 

2019 – July 2020) สร้างความสัมพนัธ์และการท างานร่วมกนัขา้มแผนก ส่งเสริมการพฒันาตนเองและ

การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือมากกว่า 4,030 แห่งจาก 60 ประเทศและมีความ
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ร่วมมือระหว่างสถาบนั 35 แห่งจาก 23 ประเทศ นอกจากน้ียงัมีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยัMIT 

และ Harvard ในการสร้างเคร่ืองตรวจ Covid-19 

6) ดา้นผลการด าเนินงาน 

สถาบนัมีการผลิตนักศึกษาที่มีกระบวนคิด ความรู้และทักษะของความเป็นผูป้ระกอบการ  

สร้างนกัศึกษาและบุคลากรสามารถเป็นเจา้ของธุรกิจ ทั้งการเปิดบริษทัร่วมทุนหรือการเป็นเจา้ของธุรกิจ

ของครอบครัว รวมถึงการมีงานท าสามารถพฒันาอาชีพได้ ท าให้มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับในระดบัโลก มี

นกัศึกษาต่างชาตินิยมเขา้มาเรียนที่สถาบนัมากกว่า 246 ประเทศ สถาบนัไดรั้บรางวลั MBA สถาบนัที่ดี

ที่สุดด้านผูป้ระกอบการถึง 27 ปีซ้อน จาก U.S. News & World นอกจากน้ียงัได้รับรางวลัจากมูลนิธิ 

Arthur M. Blank Family เป็นจ านวนเงิน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงการด าเนินงานดา้นผูป้ระกอบการท า

ให้สถาบนัไดรั้บผลตอบแทนและสร้างมูลค่ามหาศาลทางเศรษฐกิจและสังคม สามารถสร้างผูท้  างานถึง 

1,059 คนเพ่ือป้อนเขา้สู่ธุรกิจทอ้งถิ่น นอกจากน้ียงัมีผลงานทางวิชาการจากผลงานวิจยัไดรั้บการตีพิมพ์

ในวารสารและส่ิงพิมพท์างการคา้ชั้นน ารวมทั้งเผยแพร่ขอ้มูลในสถาบนัวิจยันานาชาติ มีจ านวนถึง 236 

บทความ และ หนงัสืออีก 76 เล่ม (Babson College, 2021 and Keystone, 2021) 

 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เป็นหน่ึงในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนชั้นน าของประเทศที่มีความ
มุ่งมัน่ในการสร้างผูป้ระกอบการ เน้นการสร้างธุรกิจ สร้างมืออาชีพ มหาวิทยาลยัก่อตั้งขึ้นเมื่อวนัที่ 30 
พฤษภาคม พ.ศ. 2511ภายใตเ้จตนารมยข์อง ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ และอาจารยส์นั่น เกตุทัต โดยใช้ช่ือ
สถาบันว่า “ธุรกิจบัณฑิตย”์ ซ่ึงตั้งอยู่ริมคลองประปา ถนนพระราม 6 ต่อมาไดเ้ปลี่ยนสถานภาพเป็น
วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในปี พ.ศ. 2513 และเลื่อนฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย”์ ในปี พ.ศ. 
2527 ดว้ยพฒันาการที่ไม่หยุดยั้งผนวกกบัการขยายตวัของระบบการศึกษาในประเทศใน ปี พ.ศ. 2532 
มหาวิทยาลยัไดย้า้ยสถานที่ตั้งมาอยูท่ี่ริมคลองประปา ถนนประชาช่ืน บนเน้ือที่กว่า 100 ไร่ เพ่ือก่อสร้าง
อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการทางการเรียนการสอนที่ทันสมัยรวม ทั้งส่ิงอ านวยความสะดวกใน
รูปแบบที่เอื้อประโยชน์ต่อนกัศึกษาอยา่งสมบูรณ์แบบ ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มที่สวยงามและร่มร่ืน 

ดร.ดาริกา ลทัธพิพฒัน์ อธิการบดีไดก้ล่าวว่ามหาวิทยาลยัมีเป้าหมายที่จะสร้างผูป้ระกอบการ 
DPU transforms you to An Entrepreneur ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี  ที่ มหาวิทยาลัยได้ก่อตั้ งขึ้ น 
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มหาวิทยาลยัไดม้ีการพฒันาดา้นวิชาการให้เท่าทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูต่ลอด ซ่ึงในปัจจุบนั
ไดจ้ดัการเรียนการสอนที่จะท าให้นักศึกษาไดเ้รียนรู้วิชาการและวิชาชีพและทกัษะที่ส าคญัของศตวรรษ
ที่ 21 ผ่านหลกัสูตร DPU Core และ Capstone Project ประกอบกบัการจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แบบ 
Collaborative เนน้การท างานร่วมกนัภายใตพ้ื้นที่การเรียนรู้แบบ Makerspace โดยมีอุปกรณ์ส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่ทนัสมยัให้นกัศึกษาไดพ้ฒันาการทกัษะความเป็นผูป้ระกอบการ และไดผ้ลิตช้ินงานที่ร่วมกนัท า 
ผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะอนัส าคัญของบุคลากรแห่งอนาคต นอกจากน้ียงัมีหน่วยงาน 
DPU X เป็นศูนยก์ลางในการสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีทักษะความเป็นผูป้ระกอบการที่จะสามารถ
เร่ิมตน้สร้างธุรกิจ Startup ของตวัเอง ให้บริการวิชาการแก่สังคมที่เป็นประโยชน์ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
อุตสาหกรรม สังคมและชุมชนสร้างองค์ความรู้ และภาพลกัษณ์ให้กบัมหาวิทยาลยั บูรณาการการท านุ
บ ารุงดา้นศิลปวฒันธรรมเขา้กบัการร่วมกบัเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนให้สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์
ของมหาวิทยาลยั และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

มีการด าเนินงานของสถาบันเพื่ อให้ เป็นมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการที่ เน้นการสร้าง

ผูป้ระกอบการมีลกัษณะดงัน้ี 

1)  ดา้นการจดัการองคก์ร 

ผูบ้ริหารมีความมุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์และให้การสนับสนุนดา้นผูป้ระกอบการพร้อมทั้งมีการ

ส่ือสารถ่ายทอดกลยทุธ์ให้ครอบคลุมจนถึงระดบัผูป้ฏิบตัิงานจนเกิดวฒันธรรมขององคก์ร มีการพฒันา

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี มีการด าเนินงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใสโดย

ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรตลอดจนการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า มีการด าเนินแผนกลยทุธ์ตามที่

มีการวางแผน เช่น กลยุทธ์ทางการเงินมีการด าเนินการตามแผนที่วางไว ้โดยในปีแรกงบประมาณจะ

น าไปใช้ในการปรับหลกัสูตร ปีที่2 น าไปใชใ้นการปรับ Infrastructure นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัยงัจดัตั้ง

หน่วยงาน DPU X เป็นศูนยก์ลางในการสนับสนุนให้นักศึกษาไดม้ีทกัษะความเป็นผูป้ระกอบการที่จะ

สามารถเร่ิมตน้สร้างธุรกิจ Startup ของตวัเอง โดยมีการระดมทุนมาใช้ในกองทุน DPU X เพื่อต่อยอด

แนวคิดและโครงการของนักศึกษา พร้อมทั้งมีการบูรณาการความเป็นผูป้ระกอบการเข้าไปในการ

จดัการเรียนการสอน การพฒันาบุคลากรรวมทั้งระบบบริหารจัดการเพ่ือให้ภารกิจหลัก 4 ด้านของ

มหาวิทยาลยั นอกจากน้ียงัมีการเสริมแรงจูงใจให้กบัอาจารยแ์ละนักศึกษาโดยมหาวิทยาลยัจะมีระบบ

การให้ผลตอบแทนแบ่งก าไรตามสัดส่วน (share profit) ให้กบัอาจารยท์ี่สร้างผลงานวิจยัและนวตักรรม
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โดยเฉพาะที่รับโครงการมาจากภายนอกมหาวิทยาลยั ในดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล จะมีการสรร

หาและพฒันาอาจารยใ์ห้มีความรู้และทกัษะความเป็นผูป้ระกอบการผ่านการอบรมเพื่อพฒันาบุคลากร

ให้มีสมรรถนะสูงและมีความกา้วหน้าในอาชีพ สามารถท างานไดเ้ต็มตามศกัยภาพเพื่อขบัเคลื่อนการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลยัอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2)  ดา้นการจดัการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลยัพฒันาหลกัสูตรที่มีความทนัสมยั มีเน้ือหาซ่ึงสอดคลอ้งนโยบายประเทศไทย 4.0 

มีการบูรณาการสู่การปฏิบติัจริง โดยมีมาตรฐานการเรียนการสอนชั้นเลิศ และจดัการเรียนการสอนที่ใช้

เทคโนโลยีการสอนที่ทนัสมยั ให้ภาคธุรกิจเขา้มาร่วมในการออกแบบและพฒันาหลกัสูตรให้สามารถ

ผลิตบณัฑิตไดต้รงตามความตอ้งการมีทกัษะที่จ าเป็นรวมถึงทกัษะในอนาคตซ่ึงเนน้การจดัการเรียนการ

สอนที่ท าให้นักศึกษาไดเ้รียนรู้วิชาการและวิชาชีพและทกัษะที่ส าคญัของศตวรรษที่ 21 ผ่านหลกัสูตร 

DPU Core และ Capstone Project มหาวิทยาลัยมีการลงทุนในการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ 

Collaborative เน้นการท างานร่วมกันภายใตพ้ื้นที่การเรียนรู้แบบ Markerspace โดยมีอุปกรณ์ส่งเสริม

การเรียนรู้ที่ทนัสมยัสามารถพฒันาทกัษะความเป็นผูป้ระกอบการและผลิตช้ินงานร่วมกนั นอกจากน้ียงั

มีระบบการกระตุ้นและสนับสนุนให้นักศึกษามีกระบวนคิดแบบผูป้ระกอบการโดยการจัดกิจกรรม

เสริมแรงผ่านจดัเวทีเสวนากบัผูป้ระกอบ startup รุ่นใหม่ที่ประสบความส าเร็จมาสร้างแรงบนัดาลใจและ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

3)  ดา้นการวิจยัและพฒันานวตักรรม 

มหาวิทยาลยัผลิตผลงานวิจยัและองคค์วามรู้ระดบัชาติและนานาชาติที่เป็นประโยชน์ช่วยใน

การแก้ปัญหาและพฒันาสังคมและธุรกิจ ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยจะเน้นการพฒันางานวิจัยที่ตอบโจทย์

ทกัษะงานในอนาคต (Future work force skills) และนวตักรรมธุรกิจ (Business Innovation) เทคโนโลยี

ของแต่ละสาขาที่เหมาะสมในอนาคตและสามารถสร้างรายได้ โดยมีการพฒันานักศึกษาควบคู่ไปดว้ย

โดยจดัให้มีการเรียนการสอนควบคู่ไปกบัการท าวิจยัและเขา้ไปเรียนรู้งานจริงในสถานประกอบการ  
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4)  ดา้นการจดัการทรพยัสิ์นทางปัญญา 

มหาวิทยาลยัมีการจดัตั้งหน่วยงานส่งเสริมและสนบัสนุนการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา

ซ่ึงก าลงัอยูใ่นขั้นตอนการเตรียมการส่งเจา้หน้าที่ไปอบรมก่อนการสมคัร ซ่ึงในปัจจุบนัระหว่างรอการ

จดัตั้งหน่วยงานน้ีจะมีระบบการแนะน านกัศึกษาที่มีการคิดคน้นวตักรรมไปจดลิขสิทธ์ิ 

5)  ดา้นเครือข่ายความร่วมมือ 

มีการส ร้างเค รือข่ ายความ ร่วมมือ ผ่านสถาบัน  DPU X เป็นศูนย์กลางในการเช่ือม

ผูป้ระกอบการภายนอกให้เช่ือมต่อไปยงัคณะต่างๆ โดยมหาวิทยาลยัมีการจดัโครงการร่วมกบัหน่วยงาน

ภาครัฐและภาคธุรกิจเพ่ือพฒันาทกัษะผูป้ระกอบการให้กบันกัศึกษา ผูป้ระกอบการและผูท้ี่สนใจทัว่ไป

เพื่อให้เกิดแนวคิดและการออกแบบนวตักรรมได้ และมีความร่วมมือกบัต่างประเทศในการวิจยัร่วมกนั

และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลยั เช่น มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลยัใน

ประเทศเกาหลี จีนและในยโุรป นอกจากน้ียงัมีความร่วมมือกบัภาครัฐและภาคธุรกิจในการถ่ายทอดองค์

ความรู้ และร่วมกัน เช่น สร้างอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือเพื่อต่อยอดทางธุรกิจท าให้มีรายได้บางส่วนเขา้สู่

มหาวิทยาลยั 

6)  ดา้นผลการด าเนินงาน 

ผลิตบณัฑิตที่มีความรู้และทกัษะการปฏิบตัิ คิดเป็น มีความคิดสร้างสรรค ์มีความสามารถใน

การปรับตวัและท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้และสามารถสร้างให้นกัศึกษามีกระบวนคิดและทกัษะความเป็น

ผูป้ระกอบการ โดยนักศึกษาสามารถสร้างงานวิจยัและพฒันานวตักรรมโดยน าไปจดลิขสิทธ์ิและสร้าง

รายได ้และยงัพบว่ามีนักศึกษาสามารถสร้างผลิตภณัฑ์และเป็นเจา้ของธุรกิจ startup พร้อมทั้งมี Brand 

เป็นของตัวเองสามารถสร้างรายได้ได้ มหาวิทยาลัยสามารถสร้างผลงานตีพิมพ์ระดับชาติและระดับ

นานาชาติที่จ  านวนมากซ่ึงเกิดจากการสนบัสนุนและให้รางวลัจากมหาวิทยาลยั 

ผลงานของนกัศึกษาและอาจารยข์องมหาวิทยาลยั อาทิเช่น 
นักศึกษาร่วมกับชุมชนเกาะเกร็ดในการออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาระบบการขนส่ง 

(Logistic) เพื่อพฒันาการท่องเที่ยวที่เกาะเกร็ด 
นกัศึกษามีโครงการออกแบบหุ่นยนตร่์วมกบัภาคธุรกิจเพื่อน าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
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นกัศึกษาวิทยาลยัครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต ์เทคโนโลยี (ANT) มีโครงการร่วมกบั
บริษทัการีนาในการสร้างและออกแบบพัฒนาเกมส์ และทางวิทยาลัยยงัมีความร่วมมือกับกระทรวง
วฒันธรรมให้ทุนในการสร้างแบบจ าลองภาพจากซากปรักหักพงัของวดัศรีชุม จงัหวดัสุโขทัย โดยใช้
โปรแกรม AR VR เขา้มาช่วยท าให้จ าลองภาพที่สมบูรณ์ของส่ิงก่อสร้างทางประวติัศาสตร์ 

นักศึกษาพฒันาแอปพลิเคชั่นที่สนับสนุนการเล่าเร่ืองในระดับประถมและมัธยมซ่ึงได้รับ
รางวลันวตักรรม 

คณะนิเทศศาสตร์ไดรั้บงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อพฒันาสถานีช่องส าหรับคนหูหนวก 
วิทยาลยันวตักรรมดา้นเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) ร่วมกบับริษทัซีพีออล์ให้ทุน

สนบัสนุนในการท าแขนกล 
นอกจากน้ี นักศึกษาของมหาวิทยาลยัควา้โอกาสป้ันธุรกิจ ร่วมประชันสุดยอดไอเดีย Startup 

ระดับมหาวิทยาลัยในเวที  Startup Prototype Showcases of the Entrepreneurial University ที่จัดโดย
ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ (NIA) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนไอเดีย Startup ของนักศึกษารุ่นใหม่ 
ผลกัดนัให้เกิดธุรกิจและนวตักรรมใหม่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยนักศึกษาผ่าน
เข้ารอบจ านวน 5 ทีมจาก 200 ทีมทั่วประเทศพร้อมได้รับเงินสนับสนุนทีมละ 25,000 บาทเพื่อจัดท า
ผลงานต้นแบบน าไปจัดแสดง Showcase ในงาน Startup Thailand League 2020 (มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บณัฑิตย,์ 2564) 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

จากการศึกษางานวิจัยที่ เก่ียวข้องพบว่า ในประเทศไทยยงัมีงานวิจัยเก่ียวกับการเป็น

มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial University) ไม่มากนัก แต่สามารถพบงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง

กบัมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการในต่างประเทศอยา่งแพร่หลายในหลายประเทศดงัน้ี 

Bronstein & Reihlen (2014) ได้ศึกษาวิจัย เร่ือง Entrepreneurial University Archetypes: A 

Meta-Synthesis of Case Study Literature ไดศ้ึกษามหาวิทยาลยัที่มีการด าเนินงานแบบผูป้ระกอบการทั้ง

ในยุโรปและอเมริกาจ านวน 27 แห่ง โดยการสังเคราะห์เชิงคุณภาพเชิงประจักษ์ พบว่า สังเคราะห์

รูปแบบของมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการได ้4 ต้นแบบ ไดแ้ก่ 1) Research-preneurialor research driven 

มหาวิทยาลยัที่มีการขบัเคลื่อนดว้ยการวิจยั 2) Techni-preneurialor industry driven มหาวิทยาลยัที่มีการ

https://ant.dpu.ac.th/
https://cite.dpu.ac.th/
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ขับเคลื่อนทางอุตสาหกรรม  3) Inno-preneurialor service innovation driven มหาวิทยาลัยที่มีการขับ 

เคลื่ อนด้วยนวัตกรรมการบ ริการ และ 4) Commerce-preneurialor knowledge commercialization 

มหาวิทยาลยัที่มีการขบัเคลื่อนดว้ยความรู้เชิงพาณิชยโ์ดยแต่ละตน้แบบจะมีโครงสร้างเชิงกลยุทธ์และ

ทรัพยากรต่าง ๆ ที่เป็นลกัษณะของมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ 

Aranha & Garcia (2014) ศึกษาวิจัยเร่ือง Dimensions of a metamodel of an entrepreneurial 

university ได้เสนอแนวคิดกรอบของมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการตามแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม 

(Creating Shared Value: CSV) ซ่ึงแยกออกจากแนวคิดการก าหนดค่าของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจเพื่อ

สร้างโอกาสให้แสดงพฤติกรรมของผูป้ระกอบการ จากการศึกษารูปแบบการด าเนินการประกอบการ

ของมหาวิทยาลยัในประเทศบราซิล ผลการวิจยัพบว่า จากการวิเคราะห์จ าแนกออกเป็น 6 มิติ ดงัน้ี  

1) วิสั ยทั ศน์ เชิ ง ผู ้ป ระกอบการ  (Entrepreneurial Vision) 2) ภ าวะ ผู้น า เชิ งกล ยุท ธ์             

อย่างยึดมั่น  (Committed Strategic Leadership) 3) การสร้างองค์ความรู้เชิงนวัตกรรม (Generation of 

innovative knowledge) 4) การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้เชิงนวตักรรม (Capitalization of Innovative 

knowledge) 5) การพฒันาเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมของประเทศ/ภูมิภาค (Economic, Social and 

Culture development of the territory) และ 6) การบูรณาการวัฒนธรรมผู้ประกอบการ (Integrated 

Entrepreneurial Culture) 

Kalar & Antonic (2015) ศึกษาวิจยัเร่ืองThe Entrepreneurial University, Academic Activities 

and Technology and Knowledge Transfer in four European Countries ศึกษาในมหาวิทยาลัยในยุโรป 4 

แห่ง คือ  University of Amsterdam ประเทศเนเธอแลนด์ University of Antwerp ประเทศเบลเย่ียม 

University of Ljubljana ประเทศสโลวีเนีย และ University of Oxford ประเทศอังกฤษ การค้นพบ

ช้ีให้เห็นว่านักวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์จ านวนมากมองว่าสาขาวิชาของพวกเขามีการมุ่งเน้นความ

เป็นผูป้ระกอบการสูงกว่าสาขาสังคมศาสตร์ผลการศึกษายงัแสดงให้เห็นว่าการรับรู้ของแผนกใน

มหาวิทยาลยัมีผลต่อการปรับตวัให้มีความเป็นผูป้ระกอบการสูงหรือต ่า ซ่ึงอาจส่งผลกระทบส าคญัต่อ

การเขา้ร่วมกิจกรรมที่พฒันาความเป็นผูป้ระกอบการ 
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Abesi, Esfandabadi & Esfandabadi (2016) ไ ด้ ศึ ก ษ า เร่ื อ ง  Designing an Entrepreneurial 

University Model with the organizational entrepreneurship approach in Payam-e-Noor University 

ศึกษาเพื่อสร้างรูปแบบของมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการด้วยแนวทางการประกอบการองค์กรศึกษา             

โดยใช้วิธีแบบผสม ซ่ึงในส่วนของวิธีเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลจากความคิดเห็นของนักวิชาการ

จ านวน 15 คน ในมหาวิทยาลยัปาแยมอีนอร์ (PNU) ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัในเตหะราน ประเทศอิหร่าน

โดยการสุ่มแบบ  snowball ใช้การสัมภาษณ์ เชิงลึกและค าถามปลายเปิด ส่วนวิธีเชิงปริมาณใช้

แบบสอบถามกบันักวิชาการจ านวน 96 คน เป็นอาจารยแ์ละผูเ้ช่ียวชาญของมหาวิทยาลยัปาแยมอีนอร์ 

(PNU) พิจารณาจากคุณสมบตัิของมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการในประเด็น 1) คุณภาพบณัฑิต 2) ส่ิงพิมพ ์

3) สังเกตจากทรัพยากรส าหรับกิจกรรมการวิจยั 4) การให้ค าปรึกษา 5) หลกัสูตรการฝึกอบรมทางดา้น

อุตสาหกรรม 6) สัญญาวิจัย 7) การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาโดยได้รับสิทธิบัตรและใบอนุญาต  

8) การสร้างบริษทัที่แยกตวัออกจากมหาวิทยาลยั 9) การสร้างสวนเทคโนโลยี ในขณะที่คุณสมบตัิของ

ผู้ประกอบการดูได้จาก 1) นวัตกรรม (Innovation) 2) การปรับปรุงใหม่ให้ดีขึ้ น (Renovation) และ  

3) การน าเสนอธุรกิจใหม่ (Introducing new business) ผลการวิจยัพบว่าสัญญาวิจยั ทรัพยากรทางการเงิน 

โครงสร้างและใบรับรองสิทธิบัตรมีความสัมพนัธ์กันโดยตรง แต่ขาดความสัมพนัธ์กับมหาวิทยาลัย

ผูป้ระกอบการ อย่างไรก็ตามความสัมพนัธ์น้ีไม่ได้รับการยืนยนัเก่ียวกับค่า t น้อยกว่า 1.96 ที่ระดับ

นัยส าคัญ 95%  ส่วนในดา้นอื่น ๆ ตัวแปรต่าง ๆ เช่น เน้ือหาของหลกัสูตร วฒันธรรมองค์กร ผูส้ าเร็จ

การศึกษา การบริหารในภาพรวม บริษทัที่แยกตัวออกมา คุณลกัษณะของนักศึกษา สวนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี คุณลักษณะของอาจารย์และส่ิงพิมพ์มีความสัมพันธ์โดยตรงกับมหาวิทยาลัย

ผูป้ระกอบการพบว่ามีค่า t สูงกว่า 1.96 ที่ระดบันยัส าคญั 95% 

Basci & Alkan (2015) ไดศ้ึกษาเร่ือง Entrepreneurship Education at Universities: Suggestion 

for A Model Using Financial Support ได้ศึกษาเก่ียวกับการศึกษาเชิงผูป้ระกอบการในมหาวิทยาลัย 

โดยรูปแบบการสนับสนุนทางการเงิน พบว่ามหาวิทยาลยัมีบทบาทส าคัญต่อการปลูกฝังความตั้งใจ 

ในการเป็นผูป้ระกอบการ ซ่ึงการตดัสินใจที่จะสนับสนุนหรือต่อตา้นการเป็นผูป้ระกอบการขึ้นอยูก่ ับ

ระดับต่าง ๆ ของบริบทของมหาวิทยาลัยที่ไดจ้ัดเตรียมไว ้การใช้วิธีทางการเงินส าหรับการศึกษาเชิง
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ผูป้ระกอบการในมหาวิทยาลัย ภาคเอกชนอาจมีบทบาทสนับสนุนในส่วนน้ี เพราะงบประมาณของ

มหาวิทยาลยัมีจ ากดั ส าหรับมหาวิทยาลยัที่สามารถเอาชนะปัญหาน้ีได ้โดยมหาวิทยาลยัอาจสร้างธุรกิจ

เพื่อน ามาใช้ในการสนับสนุนนักศึกษาที่ตอ้งการสร้างธุรกิจใหม่ (Startup) ซ่ึงในบทความน้ีแนะน าให้

รัฐบาลเขา้มาช่วยเหลือ เช่น โครงการสนับสนุนผูป้ระกอบการของ KOSGEB (องค์กรพฒันาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม) ของประเทศตุรกี ให้มาช่วยสนับสนุนผูป้ระกอบการใหม่ หากมหาวิทยาลยั

ตอ้งการจดัให้มีการศึกษาความเป็นผูป้ระกอบการสามารถน าโครงการของ KOSGEB มาบูรณาการเขา้

กบัหลกัสูตร โดย KOSGEB สนับสนุนทางการเงินบางส่วนให้กบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มจึง

เป็นโอกาสที่ส าคญัย่ิงส าหรับผูป้ระกอบการในการสร้างธุรกิจใหม่ ซ่ึงเห็นไดว่้าจะสามารถแกปั้ญหาการ

ว่างงานหลงัจบการศึกษาได ้

Zheng & Hu (2018) ไ ด้ ศึ ก ษ า เ ร่ื อ ง  An exploration of the application of universities as 

artificial institutional entrepreneurs: The case of China. ได้ส ารวจก ารใช้มห าวิท ยาลัยใน ฐาน ะ

ผูป้ระกอบการสถาบันประดิษฐ์ในประเทศจีน พบว่า มหาวิทยาลยัในประเทศจีนมีความส าคัญในการ

สร้างประเทศที่มีนวตักรรมส าหรับศตวรรษที่ 21 มีบทบาทส าคัญในการถ่ายทอดความรู้และการ

แสวงหาผลประโยชน์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งในระดบัทอ้งถิ่นและระดบัโลก แต่พบว่าไดรั้บการ

สนับสนุนนโยบายภายนอกผ่านทรัพยากรสาธารณะและความช่วยเหลือที่ไดรั้บการจดัสรรแลว้เท่านั้น 

ซ่ึงการแทรกแซงกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยของจีนนั้ นจะมีประสิทธิภาพแค่ในระยะส้ัน เพื่อ

ตอบสนองผลประโยชน์ของชาติและบรรลุผลตามนโยบายที่คาดหวงั ในทางกลบักนัการแทรกแซงอาจ

น าไปสู่กลยทุธ์ทางธุรกิจของมหาวิทยาลยัที่เป็นอนัตรายต่อความยัง่ยืนในระยะยาวขององค์กร ซ่ึงเป็น

ผลจากการพึ่ งพาเงินอุดหนุนของรัฐและทิศทางการพัฒนาที่จ ากัดอิสระในการตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงท าให้มหาวิทยาลัยในประเทศจีน เป็นมหาวิทยาลัย

ผูป้ระกอบการในบริบทประเทศที่มุ่งเน้นการเมืองแบบบนลงล่าง ดงันั้น มหาวิทยาลยัจึงจ าเป็นตอ้งสร้าง

ความไดเ้ปรียบในการแข่งขันระยะยาวโดยใช้การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อระดม

ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและการใชป้ระโยชน์จากผลงานวิจยัใหม่ 
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Bikse, Lusena- Ezera, Rivza & Volkova (2016) ไ ด้ ศึ ก ษ า เ ร่ื อ ง  The Transformation of 

Traditional Universities into Entrepreneurial Universities to Ensure Sustainable Higher Education                 

มีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจประสบการณ์และระบุตวัขบัเคลื่อนของการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลยัดั้งเดิม

เป็นมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการเพื่อให้มั่นใจว่าการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในลัตเวียจะยัง่ยืน                       

การวิเคราะห์มหาวิทยาลัยในลัตเวียในการสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้นักศึกษา รวมถึงความ

ร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา รัฐบาลท้องถิ่นและผูป้ระกอบการแสดงให้เห็นว่ามีแนวโน้มใน

ทางบวก แต่ในทางตรงข้ามพบว่าแนวโน้มดังกล่าวไม่สามารถเห็นได้ในการสร้างมหาวิทยาลัย

ผูป้ระกอบการในลัตเวียในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ผลการส ารวจแสดงให้เห็นว่ามีความจ าเป็นตอ้งใช้ความ

พยายามมากขึ้นในการช่วยเหลือผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเสริมสร้าง

ความรู้กบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียภายนอก 

ส าหรับในประเทศไทยมีงานวิจยัเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการไม่มากงานวิจยัส่วนใหญ่

เป็นการศึกษาตวัผูป้ระกอบการ 

เขมกร ไชยประสิทธ์ิ และ อรพิณ สันติธีรากุล (2560) ได้ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบ              

ตวัแบบการพฒันาผูป้ระกอบการระหว่างประเทศไทยกบัหมู่เกาะ Azores ประเทศโปรตุเกส ผลการวิจยั

พบว่า ทั้งประเทศไทยและหมู่เกาะ Azores ประเทศโปรตุเกสมีการพฒันาผูป้ระกอบการไปในทิศทาง

เดียวกันระหว่างสถาบันการศึกษากับการฝึกอบรมและการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่

ผูป้ระกอบการ โดยมีสถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างองค์ความรู้เพ่ิม เสริมสร้าง

ผูป้ระกอบการดว้ยการสนบัสนุนจากสถาบนัวิจยั ส าหรับหมู่เกาะ Azores พบว่าการเขา้ถึงเงินทุน ความ

เข้มแข็งและความเหนียวแน่นในการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการถือเป็นข้อได้เปรียบของหมู่เกาะ 

Azores เน่ืองจากมีความเช่ือมโยงระหว่างรัฐ องค์กรต่างๆ สถาบันวิจัย หน่วยงานสนับสนุนด้าน

เทคโนโลยี สถาบนัการศึกษาที่น าจุดแข็งและองค์ความรู้ที่มีช่วยในการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ

อย่างเป็นระบบ ส าหรับการพฒันาผูป้ระกอบการของประเทศไทยพบจุดแข็งในด้านการศึกษาด้าน

ผู้ประกอบการในสถาบันศึกษา การจัดการฝึกอบรม   และให้ความช่วยเหลือในด้านต่ าง  ๆ 

แก่ผูป้ระกอบการและการช่วยเหลือดา้นการเขา้ถึงเงินทุนแก่ผูป้ระกอบการ แต่ยงัตอ้งมีการพฒันาใน
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ดา้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การบริหารจดัการเครือข่ายที่ยงัไม่เป็นระบบและยงัไม่เขม้แข็ง และ

ดา้นการสร้างวฒันธรรมการเป็นผูป้ระกอบการให้เกิดขึ้น 

นอกจากน้ีงานวิจยัของอวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง (2560) เร่ือง ยทุธศาสตร์และโมเดลพนัธกิจเพื่อ

พฒันามหาวิทยาลัยวิจัยสู่มหาวิทยาลัยเชิงประกอบการซ่ึงมีวตัถุประสงค์ 1) ศึกษาแนวคิดและการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ 2) ศึกษาสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา

มหาวิทยาลยัวิจยัสู่มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ 3) วิเคราะห์ปัจจยัความส าเร็จของการพฒันามหาวิทยาลยั

วิจยัสู่มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการและ 4) น าเสนอยทุธศาสตร์และโมเดลพนัธกิจเพื่อพฒันามหาวิทยาลยั

วิจัยสู่มหาวิทยาลัยผูป้ระกอบการ โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ 1) ผูเ้ช่ียวชาญด้านการพฒันามหาวิทยาลัย

ผูป้ระกอบการในประเทศไทย จ านวน 6 คน 2) ผูบ้ริหารระดบัคณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลยัวิจยั 

จ านวน 209 คน 3) ผูบ้ริหารระดบันโยบายของมหาวิทยาลยัวิจยั จ านวน 9 คน 4) ผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ 

จ านวน 5 คน 5) ผูบ้ริหารองค์กรภาคธุรกิจอุตสาหกรรม จ านวน 5 คน และ 6) ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบ

ร่างยุทธศาสตร์และโมเดลพนัธกิจ จ านวน 9 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัประกอบดว้ย แบบวิเคราะห์

สาระ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบตรวจสอบร่างยุทธศาสตร์และโมเดลพนัธกิจฯ การวิเคราะห์

ขอ้มูล ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สาระ การวิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

ดชันีความตอ้งการจ าเป็น โดยผลการวิจยัพบว่า 

1. แนวคิดและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเชิงประกอบการ พบว่า มหาวิทยาลัย

ผูป้ระกอบการคือมหาวิทยาลยัที่มีกระบวนการทางความคิดแบบผูป้ระกอบการเป็นพ้ืนฐานส าคญัของ

วฒันธรรมองคก์รและการบริหารจดัการ การด าเนินงานแบ่งออกเป็น 7 ดา้นคือ 1) การน าองคก์รและการ

ก ากบัมหาวิทยาลัย 2) ความสามารถขององค์กร 3) การจดัการเรียนการสอนและการเรียนรู้เพื่อพฒันา

ความเป็นผู้ประกอบการ 4) การเตรียมความพร้อมและการสนับสนุนเพื่ อ เป็นผู้ประกอบการ  

5) ความสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลัยกับภาคส่วนภายนอกเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 6) ความเป็น

นานาชาติและ 7) การวดั ผลกระทบของมหาวิทยาลยัเชิงประกอบการ 

2. สภาพปัจจุบนัและความตอ้งการจ าเป็นในมหาวิทยาลยัวิจยัของการพฒันามหาวิทยาลัย

วิจยัสู่มหาวิทยาลยัเชิงประกอบการ พบว่า สภาพปัจจุบนัการพฒันามหาวิทยาลยัวิจยัในภาพรวม อยู่ใน
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ระดับปานกลาง โดยการสร้างคุณค่าของมหาวิทยาลยัมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และการวดัผลกระทบของ

มหาวิทยาลัยเชิงประกอบการมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ส่วนความต้องการจ าเป็นที่ต้องพัฒนา ล าดับที่ 1  

การวดัผลกระทบของมหาวิทยาลัยเชิงประกอบการ ล าดบัที่2 การจดัการเรียนการสอนและการเรียนรู้

เพื่อพฒันาความเป็นผูป้ระกอบการ ล าดบัที่ 3 มี 2 ดา้น คือ ความสามารถขององคก์รและ ความสัมพนัธ์

ของมหาวิทยาลยักบัภาคส่วนภายนอกเพื่อการแลกเปลี่ยนองคค์วามรู้ 

3. ปัจจัยความส าเร็จของการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยสู่มหาวิทยาลัยเชิงประกอบการ 

ประกอบดว้ย 1) การศึกษาเพื่อพฒันาความเป็นผูป้ระกอบการ 2) การสร้างความเข้าใจ 3) ต้นแบบที่ดี   

4) ความร่วมมือภายใน 5) ความร่วมมือภายนอก 6) วฒันธรรมองค์กรเชิงประกอบการ 7) การวิจยัเพื่อ

ตอบสนองความต้องการทางสังคมและเศรษฐกิจ 8) กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ และ 9) โครงสร้าง

พ้ืนฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. ยทุธศาสตร์และโมเดลพนัธกิจเพื่อพฒันามหาวิทยาลยัวิจยัสู่มหาวิทยาลยัเชิงประกอบการ 

ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พนัธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น “EPIC” ได้แก่ 1) สร้างการศึกษาเพื่อ

พัฒนาภาวะผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Education) 2) สร้างหุ้นส่วนแห่งคุณค่าร่วม (Shared 

Value Partnership) 3) สร้างระบบนิเวศและนวตักรรมผู้ประกอบการ (Ecosystem & Entrepreneurial 

Innovation) และ 4) สร้างวัฒนธรรมแห่งองค์กรเชิงประกอบการ (Entrepreneurial Organization 

Culture) ประกอบด้วย  12 เป้ าประสงค์  20 กลยุท ธ์  46 ตัว ช้ี วัด  62 โครงก าร /กิ จก รรม  และ  

9 องคป์ระกอบโมเดลพนัธกิจ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวกับมหาวิทยาลัยผูป้ระกอบการสรุปได้ว่า การศึกษาเก่ียวกับ

มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการเป็นเร่ืองที่ก  าลงัไดรั้บความนิยมอยา่งมากในหลายประเทศ เพื่อใช้เป็นแนว

ทางการพฒันามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการโดยพบว่ามหาวิทยาลัย

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยและสร้างนวตักรรม ส่วนในประเทศไทยยงั

พบว่า  มีการศึกษาเร่ืองมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการน้อยโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยเอกชน ดังนั้ น  

จึงควรศึกษาการพฒันาการบริหารมหาวิทยาลยัเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ เพื่อ

เป็นประโยชน์ในการพฒันามหาวิทยาลยัและสถาบนัอุดมศึกษาอื่น ๆ ในประเทศไทย 



บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลัย

ผูป้ระกอบการ เป็นการวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ในลกัษณะแบบผสมผสานวิธี (Mixed  

Methods) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากรอบแนวคิดมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการที่ เหมาะสมกับ

มหาวิทยาลยัเอกชนไทย  2) ศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพที่พึงประสงค์ในการบริหาร และความตอ้งการ

จ าเป็นในการพฒันาการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ และ 

3) น าเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลัย

ผูป้ระกอบการ โดยผูวิ้จยัไดก้  าหนดวิธีด าเนินการวิจยัในแต่ละวตัถุประสงค ์ดงัน้ี

1. กำรศึกษำกรอบแนวคิดกำรเป็นมหำวิทยำลัยผู้ประกอบกำรที่เหมำะสมกับมหำวิทยำลัย

เอกชนไทย มีวิธีด ำเนินกำร ดังนี้ 

 1.1. วิเคราะห์เอกสารแนวคิดและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยผูป้ระกอบการและ

งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง (Documentary Research) จากเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ 

ดงัน้ี 

1) แนวคิดเก่ียวกับการบริหารอุดมศึกษา ได้แก่  ความหมายของการบริหาร

ความหมายของสถาบนัอุดมศึกษา และการบริหารสถาบนัอุดมศึกษา 

2) แนวคิดเก่ียวกับมหาวิทยาลัยผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial University) ได้แก่

ความหมายและความส าคัญของมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ และคุณลักษณะของมหาวิทยาลัย

ผูป้ระกอบการ 

3) นโยบายและแผนพฒันาการอุดมศึกษาของไทยดา้นการพฒันาผูป้ระกอบการ

4) งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง
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 1.2. ผลที่ได้รับจากการศึกษา คือ กรอบแนวคิดการวิจัย เก่ียวกับพัฒนาการบริหาร

มหาวิทยาลยัเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการที่จะน าไปใชใ้นการศึกษาสภาพปัจจุบนั 

สภาพที่พึงประสงค์ในการบริหาร และความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัย

เอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการในขั้นตอนต่อไป 

2. กำรศึกษำสภำพปัจจุบัน สภำพที่พึงประสงค์ในกำรบริหำร และควำมต้องกำรจ ำเป็นใน

กำรพัฒนำกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเอกชนไทยตำมแนวคิดมหำวิทยำลัยผู้ประกอบกำร มีวิธีด ำเนินกำร 

ดังนี้ 

การศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพที่พึงประสงค์ในการบริหาร และความตอ้งการจ าเป็นใน

การพฒันาการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลัยผูป้ระกอบการ ใช้วิธีการวิจัยเชิง

ส ารวจ (Survey Research)โดยก าหนดประชากร การเลือกตัวอย่าง เคร่ืองมือที่ ใช้ในการวิจัยและการ

ตรวจสอบคุณภาพ การวิเคราะห์ขอ้มูล และสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  

ประชากร ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัเอกชน จ านวน 41 แห่ง 

กลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัเอกชน จ านวน 20 แห่ง โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม

(Cluster Sampling) เลือกตามภูมิภาคและขนาดกลุ่มตัวอย่างก าหนดตามสัดส่วนประชากร ได้แก่ 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ้ภาคตะวนัตกและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผูใ้ห้ขอ้มูล ไดแ้ก่ อธิการบดี 

รองอธิการบดี คณบดีและรองคณบดี ผู ้บริหารหน่วยงานที่สร้างผลผลิตหรือสร้างความเป็น

ผูป้ระกอบการของ มหาวิทยาลยัเอกชนไทย จ านวน 200 คน ดงัน้ี  
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ตำรำงที่ 8 จ ำแนกกลุ่มตัวอย่ำงตำมภูมิภำค และขนำดตำมสัดส่วนประชำกร 

 

ภูมิภำค มหำวิทยำลัยเอกชน
ทั้งหมด 

กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวนผู้ให้ข้อมลู 

ภาคเหนือ 4 2 20 
ภาคกลาง 28 14 140 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 2 20 
ภาคตะวนัตก 2 1 10 
ภาคใต ้ 3 1 10 
รวม 41 20 200 
 

แต่พบว่ามีผูต้อบแบบสอบถามกลบัมาจ านวน 154 คนคิดเป็นร้อยละ 77 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารและความ

ตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาการบริหารมหาวิทยาลยัเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ 

แบบทดสอบมีลกัษณะเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดบั ตามแบบของ Likert Scaleซ่ึงไดก้  าหนดความหมาย

ดงัน้ี 

5 หมายถึงมีการปฏิบตัิในปัจจุบนัและที่พึงประสงคข์องมหาวิทยาลยัระดบัมากที่สุด 

4 หมายถึงมีการปฏิบตัิในปัจจุบนัและที่พึงประสงคข์องมหาวิทยาลยัระดบัมาก 

3 หมายถึงมีการปฏิบตัิในปัจจุบนัและที่พึงประสงคข์องมหาวิทยาลยัระดบัปานกลาง 

2 หมายถึงมีการปฏิบตัิในปัจจุบนัและที่พึงประสงคข์องมหาวิทยาลยัระดบันอ้ย 

1 หมายถึงมีการปฏิบตัิในปัจจุบนัและที่พึงประสงคข์องมหาวิทยาลยัระดบันอ้ยที่สุด 

การแปลความหมายค่าเฉลี่ยใชเ้กณฑก์ารแปลความหมาย ดงัน้ี 

ค่าเฉลี่ย 4.50 -5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติในปัจจุบันและที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย

ระดบัมากที่สุด 
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ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีการปฏิบัติในปัจจุบันและที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยระดับ

มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีการปฏิบตัิในปัจจุบันและที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลยัระดับ

ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.50  - 2.49  หมายถึง มีการปฏิบตัิในปัจจุบนัและที่พึงประสงคข์องมหาวิทยาลยัระดบันอ้ย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีการปฏิบัติในปัจจุบันและที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยระดับ

นอ้ยที่สุด 

กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ 

น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นหลงัจากการปรึกษาอาจารยท์ี่ปรึกษาและอาจารยท์ี่ปรึกษาร่วม

ตรวจสอบแก้ไขเบื้องต้นแล้ว น าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน5ท่าน ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา 

(Content Validity)และความชัดเจนของการใช้ภาษา โดยต้องมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ

ค าถามกบัเน้ือหา (Index of item objective congruence: IOC) ตั้งแต่0.6 ขึ้นไป แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข

ตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ 

 

การให้ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัเน้ือหา ดงัน้ี 

การให้ค่า +1  ผูท้รงคุณวุฒิแน่ใจว่าขอ้ค าถามมีความเหมาะสม 

การให้ค่า 0  ผูท้รงคุณวุฒิไม่แน่ใจว่าขอ้ค าถามมีความเหมาะสม 

การให้ค่า –1  ผูท้รงคุณวุฒิแน่ใจว่าขอ้ค าถามไม่มีความเหมาะสม 

โดยใชสู้ตร 

IOC = R 

    N 

R =  ผลรวมคะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญ 

N = จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

โดยค่า IOC ที่เหมาะสม คือ ≥  0.6 
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ค่า IOC ≥ หมายความว่า ค าถามตรงวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

ค่า IOC < หมายความว่า ค าถามไม่ตรงวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ ่ม

ตัวอย่างจ านวน 30คน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจแบบสอบถามและวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงของ

แบบสอบถาม (Reliability)โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ Alpha Coefficient) 

ซ่ึงงานวิจยัในคร้ังน้ีมีค่า 0.961 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ขอ้มูลที่ไดจ้ากแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั สภาพที่พึง

ประสงค์ในการบริหารและความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาการบริหารมหาวิทยาลยัเอกชนไทยตาม

แนวทางมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 

ค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็น (PNImodified) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

ผลที่ได้รับจะได้ ประเด็นที่ส าคัญที่ สุดมาก าหนดแนวทางการพัฒนาการบริหาร

มหาวิทยาลยัเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ 

3. กำรน ำเสนอแนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเอกชนไทยตำมแนวคิด

มหำวิทยำลัยผู้ประกอบกำร มีวิธีด ำเนินกำร 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

3.1. การสร้างและพัฒนาแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตามแนวคิด

มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ 

    ระยะที่ 1 สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิที่ไดม้าโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ตามเกณฑค์ุณสมบตัิ จ านวน 5 คน ไดแ้ก่  

1. ผู ้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนที่รับผิดชอบหรือทราบข้อมูลอย่างละเอียด

เก่ียวกบัโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมการพฒันาผูป้ระกอบการ และหรือด าเนินการนโยบายดา้นการ

พฒันาผูป้ระกอบการ จ านวน 2 คน 
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2. ผูบ้ริหารองค์กรภาครัฐที่ด าเนินงานด้านการประกอบการที่มีความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลยั จ านวน 1 คน 

3. ผูบ้ริหารองค์ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยั จ านวน 2 

คน 

ประเด็นในการสัมภาษณ์เก่ียวกับการพฒันาการบริหารมหาวิทยาลยัเอกชนไทย

ตามแนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการที่สร้างขึ้นจากการสรุปเน้ือหาสาระจากเอกสารและงานวิจยัที่

เก่ียวขอ้งและขอ้มูลที่ไดจ้ากสภาพปัจจุบนั สภาพที่พึงประสงค์ในการบริหาร และความตอ้งการจ าเป็นใน

การพฒันาการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลัยผูป้ระกอบการโดยในขั้นตอนน้ีจะใช้

แบบสัมภาษณ์ ก่ึงมีโครงสร้าง (Semi-structured interview) หลังจากนั้ นน าผลที่ได้มาวิเคราะห์เน้ือหา 

(Content Analysis)  

ระยะที่  2 ศึกษาแนวปฏิบัติที่ ดีของมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการทั้ งในและ

ต่างประเทศ (Good Practices) เก่ียวกบัการบริหารมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ 

น าผลการวิเคราะห์เน้ือหาจากการสัมภาษณ์มาสังเคราะห์ร่วมกับความต้องการ

จ าเป็นในการพัฒนาการบริหารและแนวปฏิบัติที่ ดีของมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการทั้ งในและ

ต่างประเทศ 

ผลที่จะได้รับ คือ แนวทางการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตาม

แนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ 

3. 2. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  

 การจัดสนทนากลุ่มเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของการพฒันาการบริหาร

มหาวิทยาลยัเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ โดยผูท้รงคุณวุฒิ 5 คนใช้วิธีการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling ) ตามเกณฑค์ุณสมบตัิ จ านวน 5 คน ไดแ้ก่  

1. ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยเอกชนที่รับผิดชอบหรือทราบข้อมูลอย่างละเอียด

เก่ียวกบัโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมการพฒันาผูป้ระกอบการ และ/หรือด าเนินการนโยบายดา้นการ

พฒันาผูป้ระกอบการ จ านวน 2 คน 
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2. ผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐที่ด าเนินงานดา้นการประกอบการที่มีความร่วมมือกบั

มหาวิทยาลยัจ านวน 1 คน 

3. ผูบ้ริหารองค์ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 

จ านวน 2 คน 

หลงัจากนั้นน าขอ้เสนอแนะไปแกไ้ขปรับปรุงให้เหมาะสมย่ิงขึ้น 

ผลที่จะได้รับ คือ ได้แนวทางการพฒันาการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตามแนวคิด

มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ เพื่อน าเสนอและน าไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาสถาบนัอุดมศึกษาใน

ประเทศไทย 



156

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลัย

ผูป้ระกอบการ เป็นการวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ในลกัษณะแบบผสมผสานวิธี (Mixed  

Methods) มีวัตถุประสงค์ เพื่ อ  1) ศึกษากรอบแนวคิดมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการที่ เหมาะสม                  

กับมหาวิทยาลัยเอกชนไทย  2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ในการบริหาร และความ

ตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาการบริหารมหาวิทยาลยัเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ 

และ 3) น าเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลัย

ผูป้ระกอบการโดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

1. การศึกษากรอบแนวคิดการเป็นมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย

เอกชนไทย 

 จากการวิเคราะห์เอกสารแนวคิดและการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการและ

งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง (Documentary Research) จากเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ 

แนวคิดเก่ียวกับการบริหารอุดมศึกษา แนวคิดเก่ียวกับมหาวิทยาลัยผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial 

University) รวมทั้งนโยบายและแผนพฒันาการอุดมศึกษาของไทยดา้นการพฒันาผูป้ระกอบการและ

งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง พบว่า กรอบแนวคิดการเป็นมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการที่เหมาะสมกบัมหาวิทยาลยั

เอกชนไทยในการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนตามแนวคิดมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ 

แบ่งออกเป็น 6 แนวทางหลัก  27 แนวทางย่อย ดังน้ี  1) ด้านการจดัการองค์กร จัดได้ 6 แนวทางย่อย 

2) ดา้นการจดัการเรียนรู้ จดัได้ 5 แนวทางย่อย  3) ดา้นการวิจยัและพฒันานวตักรรม จดัได ้4 แนวทาง

ย่อย 4) ดา้นการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา จดัได ้3 แนวทางย่อย 5) ดา้นเครือข่ายความร่วมมือ จดัได้

5 แนวทางย่อย และ 6) ด้านผลการด าเนินงาน จัดได้ 4 แนวทางย่อยจากนั้นน าแนวทางที่ได้ไปสร้าง
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แบบสอบถามเพื่อใช้ในการศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพที่พึงประสงค์ในการบริหาร และความตอ้งการ

จ าเป็นในการพฒันาการบริหารมหาวิทยาลยัเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ 

 

2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ในการบริหาร และความต้องการจ าเป็น

ในการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ 

เพื่อให้ไดป้ระเด็นที่ส าคญัที่สุดมาก าหนดแนวทางการพฒันาการบริหารมหาวิทยาลยัเอกชน

ไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ 

จากการศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพที่พึงประสงค์ในการบริหาร และความตอ้งการจ าเป็นใน

การพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการในผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยเอกชนไทยจากผูต้อบแบบสอบถามที่ได้ทั้งหมด 154 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผูต้อบ

แบบสอบถามดงัตารางที่ 9 

 

ตารางที่ 9 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ประเด็น ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  

( n = 154) 
ร้อยละ (100) 

1.ต าแหน่งหนา้ท่ี อธิการบดี/ รองอธิการบดี 
คณบดี/ รองคณบดี 
ผูบ้ริหารหน่วยงานผูป้ระกอบการ 

22 
108 
24 

14.29 
70.13 
15.58 

2.ระยะเวลาปฏิบตัิงาน ต ่ากว่า 5 ปี 
5 -10 ปี 
11 – 20 ปี 
มากกว่า 20 ปี 

14 
43 
63 
34 

9.09 
27.92 
40.91 
22.08 

3.เพศ ชาย 
หญิง 

65 
89 

42.21 
57.79 

4.วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

1 
62 
91 

0.65 
40.26 
59.09 
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จากตารางที่ 9 สามารถสรุปขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถามไดด้งัน้ี  

จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 154 คน ส่วนใหญ่เป็นมีผูบ้ริหารต าแหน่งคณบดี/ รองคณบดี 

จ านวน 108 คน (ร้อยละ 70.13) รองลงมาเป็นผูบ้ริหารระดับหน่วยงานผูป้ระกอบการ จ านวน 24 คน 

(ร้อยละ 15.58)และ ผูบ้ริหารต าแหน่งอธิการบดี/ รองอธิการบดี จ านวน 22 คน (ร้อยละ14.29) และยงั

พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 89 คน (ร้อยละ 57.79) และพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน 11 – 20 ปี จ านวน 63 คน (ร้อยละ 40.91) มีวุฒิการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่ใน

ระดบัปริญญาเอก จ านวน 91 คน (ร้อยละ 59.09) 

 

ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ในการบริหาร และความต้องการ

จ าเป็นในการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ 

 

ประเด็น 

สภาพปัจจุบนั สภาพที่พึงประสงค์ ความต้องการจ าเป็น 

X SD 
แปล
ค่า X SD 

แปล
ค่า 

PNI 
modified 

ล าดับ
ความส าคัญ 

1. ด้านการจดัการองค์กร                                 

1.1 มหาวิทยาลยัมีการบริหารงานอย่างอิสระ ยืดหยุน่
และให้อ านาจในการตดัสินใจ 3.59 0.68 มาก 4.36 0.78 มาก 0.21 4 
1.2 มหาวิทยาลยัให้ความส าคญัต่อแนวคิดและการ
ปฏิบตัิอย่างการเป็นผูป้ระกอบการในการร่วมก าหนด
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยั 3.62 0.91 มาก 4.39 0.75 มาก 0.21 4 
1.3 มหาวิทยาลยัมีการถ่ายทอด ส่ือสารวิสัยทศัน์ 
ค่านิยมวฒันธรรม นโยบายและแผนงานเพือ่พฒันาสู่
มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการอย่างชดัเจนทัว่ถึง 3.66 0.90 มาก 4.38 0.75 มาก 0.20 6 
1.4 มหาวิทยาลยัมีการสรรหา การพฒันาอาจารยแ์ละ
เจา้หน้าที่ มีความรู้ ความสามารถและทกัษะความเป็น
ผูป้ระกอบการทั้งภายในและภายนอกประเทศ 3.38 0.81 

ปาน
กลาง 4.18 0.79 มาก 0.24 3 

1.5 มหาวิทยาลยัมีระบบกระตุน้ เสริมแรงจูงใจและ
ให้ผลตอบแทนที่ชดัเจนส าหรับบุคลากรที่มี
พฤติกรรมสนบัสนุนการเป็นผูป้ระกอบการ  3.28 0.93 

ปาน
กลาง 4.29 0.85 มาก 0.31 2 
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ประเด็น 

สภาพปัจจุบนั สภาพที่พึงประสงค์ ความต้องการจ าเป็น 

X SD 
แปล
ค่า X SD 

แปล
ค่า 

PNI 
modified 

ล าดับ
ความส าคัญ 

1.6 มหาวิทยาลยัมีการวางแผนทางการเงนิและระบบ
บริหารงบประมาณกองทนุและการระดมทุนเพื่อ
สนบัสนุนการสร้างนวตักรรมและการพฒันาความ
เป็นผูป้ระกอบการ 3.16 0.90 

ปาน
กลาง 4.23 0.88 มาก 0.34 1 

รวม 3.45   
ปาน
กลาง 4.31   มาก 0.25 4 

2. ด้านการจดัการเรียนรู้                 

2.1 มหาวิทยาลยัมีการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอน
ที่มีพฒันาความรู้ ทกัษะและกระบวนคิดแบบ
ผูป้ระกอบการ (มีความคิดสร้างสรรค,์ กลา้เผชิญการ
เปลี่ยนแปลง, กลา้เส่ียง, มองเห็นโอกาส) 3.51 0.81 มาก 4.12 0.79 มาก 0.17 5 
2.2 มหาวิทยาลยัมีการจดัโครงการหรือกิจกรรมเพื่อ
พฒันาความเป็นผูป้ระกอบการทั้งการอบรม สัมมนา 
โอกาสทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ 3.33 0.83 

ปาน
กลาง 4.12 0.78 มาก 0.24 2 

2.3 มหาวิทยาลยัมีความร่วมมือกบัภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรมและผูมี้ประสบการณ์ดา้นการ
ประกอบการในการพฒันาจดัหลกัสูตรและการเรียน
การสอนเชิงผูป้ระกอบการและสร้างจิตวิญญาณ
ผูป้ระกอบการ พฒันาทกัษะแนวคิดการเป็น
ผูป้ระกอบการ 3.42 0.89 

ปาน
กลาง 4.17 0.85 มาก 0.22 3 

2.4 มหาวิทยาลยัมีกระบวนการถ่ายทอดองคค์วามรู้
และสร้างส่ิงแวดลอ้มที่บ่มเพาะธุรกิจและพื้นที่
ท างานร่วมกนัซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการเช่ือมโยงภาคส่วน
ต่างๆเพื่อกระตุน้ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการในการ
พฒันาบณัฑิตและการพฒันาองคค์วามรู้ใหม่และ
นวตักรรมร่วมกนั 3.44 0.86 

ปาน
กลาง 4.17 0.82 มาก 0.21 4 

2.5 มีการจดัระบบให้ค าปรึกษาโดยนกัวิชาการและ
ผูเ้ช่ียวชาญจากภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม เพือ่มุ่งผลิต
งานวิจยั องคค์วามรู้และนวตักรรมที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชย ์ 3.18 0.87 

ปาน
กลาง 3.99 0.89 มาก 0.25 1 

รวม 3.38   
ปาน
กลาง 4.11   มาก 0.22 5 
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ประเด็น 

สภาพปัจจุบนั สภาพที่พึงประสงค์ ความต้องการจ าเป็น 

X SD 
แปล
ค่า X SD 

แปล
ค่า 

PNI 
modified 

ล าดับ
ความส าคัญ 

3. ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม                 
3.1 มหาวิทยาลยัสร้างงานวิจยัที่ตอ้งตอบสนองความ
ตอ้งการทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีการเปลีย่นแปลง
ตลอดเวลา 3.33 0.78 

ปาน
กลาง 4.03 0.81 มาก 0.21 3 

3.2 สร้างการวิจยั การพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ การ
พฒันาเทคโนโลยแีละการพฒันานวตักรรมที่สร้าง
คุณค่าและผลกระทบเชิงบวกทางวิชาการ สังคม 
เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม สอดคลอ้งกบัการพฒันา
ประเทศ 3.35 0.74 

ปาน
กลาง 4.11 0.81 มาก 0.23 2 

3.3 อาจารย ์เจา้หน้าทีแ่ละนกัศึกษามีเสรีภาพทาง
วิชาการในการพฒันาการเรียนการสอนและการวิจยั
ให้สอดคลอ้งกบัการเป็นผูป้ระกอบการในยุค New 
Normal 3.69 0.75 มาก 4.40 0.68 มาก 0.19 4 
3.4 มีการจดักระบวนการเรียนการสอนและการวิจยั
ควบคู่กบัการด าเนินกิจกรรมดา้นการประกอบการ
ส่งเสริมการสร้างและพฒันาธุรกิจใหม่ 3.36 0.81 

ปาน
กลาง 4.24 0.72 มาก 0.26 1 

รวม 3.43   
ปาน
กลาง 4.20   มาก 0.22 5 

4. ด้านการจดัการทรัพย์สินทางปัญญา                 
4.1 มหาวิทยาลยัมีการพฒันาองคค์วามรูแ้ละ
นวตักรรมรวมทั้งการต่อยอดในเชิงพาณิชย ์ 3.21 0.88 

ปาน
กลาง 4.12 0.85 มาก 0.28 2 

4.2 มหาวิทยาลยัมีการส่งเสริมการสร้างสรรค์
ทรัพยสิ์นทางปัญญาและน าทรัพยสิ์นทางปัญญาไป
ใชป้ระโยชน์ 3.15 0.90 

ปาน
กลาง 4.06 0.83 มาก 0.29 1 

4.3 มหาวิทยาลยัมีระบบการคุม้ครองและจดทะเบียน
ทรัพยสิ์นทางปัญญาทั้ง ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร และ
เคร่ืองหมายทางการคา้  3.11 1.01 

ปาน
กลาง 3.98 0.81 มาก 0.28 2 

รวม 3.16   
ปาน
กลาง 4.05   มาก 0.28 3 

5. ด้านเครือข่ายความร่วมมือ                 
5.1 มหาวิทยาลยักบัภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรม ภาครัฐ 
และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยัเพือ่ความร่วมมือ 3.35 0.78 

ปาน
กลาง 4.10 0.81 มาก 0.22 5 
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ประเด็น 

สภาพปัจจุบนั สภาพที่พึงประสงค์ ความต้องการจ าเป็น 

X SD 
แปล
ค่า X SD 

แปล
ค่า 

PNI 
modified 

ล าดับ
ความส าคัญ 

และแลกเปลีย่นองคค์วามรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาองคค์วามรู้ใหม่และนวตักรรมทั้งใน
ระดบัประเทศและต่างประเทศ 
5.2 ภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรมและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันากระบวนการวิจยั การ
จดัการเรียนการสอนและร่วมกนัถ่ายทอดองคค์วามรู้
และเทคโนโลยกีบัมหาวิทยาลยั 3.24 0.80 

ปาน
กลาง 4.08 0.82 มาก 0.26 3 

5.3 ภาครฐั ภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรมส่งเสริมและ
สนบัสนุนดา้นการเงนิ/ งบประมาณเพื่อสนบัสนุน
การด าเนินงานเชิงผูป้ระกอบการ 2.98 0.90 

ปาน
กลาง 4.10 0.99 มาก 0.38 1 

5.4 มีการสร้างเครือข่ายผูป้ระกอบการทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบนัเพื่อเป็นศูนยก์ลางการส่ือสาร 
ประสานงานเพื่อสนบัสนุนการพฒันาผูป้ระกอบการ
และธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ   3.21 0.93 

ปาน
กลาง 4.06 0.87 มาก 0.26 3 

5.5 มีการแลกเปลีย่นบุคลากร และนกัศึกษากบั
ต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนองคค์วามรู้และการวิจยั
ร่วมกนั 2.95 0.98 

ปาน
กลาง 3.89 0.96 มาก 0.32 2 

รวม 3.15   
ปาน
กลาง 4.05   มาก 0.29 2 

6. ด้านผลการด าเนินงาน                 
6.1 มหาวิทยาลยัมีการน าองคค์วามรู้เชิงนวตักรรมมา
ใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการสร้างผลตอบแทนให้แก่
มหาวิทยาลยั 3.13 0.81 

ปาน
กลาง 4.10 0.94 มาก 0.31 2 

6.2 นกัศึกษาและอาจารยมี์กระบวนการคิด ทกัษะ
และความสามารถเชิงผูป้ระกอบการและสามารถ
สร้างผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ และสามารถ
แข่งขนัในตลาดแรงงานและตลาดธุรกิจได ้ 3.25 0.80 

ปาน
กลาง 4.15 0.85 มาก 0.28 4 

6.3 มหาวิทยาลยัมีผลงานตีพิมพท์างวิชาการที่
ก่อให้เกิดประโยชนแ์ละตอบสนองตอ่ความตอ้งการ
ของประเทศที่ไดจ้ากองคค์วามรู้ใหม่และ
มหาวิทยาลยัมีผลงานที่สามารถน ามาจดสิทธิบตัร 
และใบอนุญาตได ้ 2.95 0.98 

ปาน
กลาง 3.97 0.87 มาก 0.35 1 
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ประเด็น 

สภาพปัจจุบนั สภาพที่พึงประสงค์ ความต้องการจ าเป็น 

X SD 
แปล
ค่า X SD 

แปล
ค่า 

PNI 
modified 

ล าดับ
ความส าคัญ 

6.4 มหาวิทยาลยัมีบุคลากรที่มีศกัยภาพสูงในเชิง
ธุรกิจและเชิงผูป้ระกอบการ สามารถสร้างรายไดเ้ขา้
สู่มหาวิทยาลยั และ สามารถร่วมมือกบัภาคธุรกิจ/ 
อุตสาหกรรมได ้ 3.15 0.82 

ปาน
กลาง 4.08 0.88 มาก 0.30 3 

รวม 3.12   
ปาน
กลาง 4.08   มาก 0.31 1 

ภาพรวมทุกด้าน 3.28   
ปาน
กลาง 4.13   มาก 0.26   

 

จากตารางที่ 10 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตามแนวคิด

มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( �̅� = 3.28) โดยดา้นการจดัการองค์กรมี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( �̅� = 3.45) รองลงมาคือดา้นการวิจยัและพฒันานวตักรรม ( �̅� = 3.43) ส่วนดา้นผลการ

ด าเนินงานมีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด ( �̅� = 3.12) 

ส าหรับสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลยัเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลยั

ผูป้ระกอบการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( �̅� = 4.13) โดยด้านการจัดการองค์กรมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด         

( �̅� = 4.31) รองลงมาคือดา้นการวิจยัและพฒันานวตักรรม ( �̅� = 4.20) ส่วนดา้นการจดัการทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา และ ดา้นเครือข่ายความร่วมมือมีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด ( �̅� = 4.05) 

เมื่อพิจารณาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์รายด้านของการบริหารมหาวิทยาลัย

เอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ พบดงัน้ี 

1. ดา้นการจดัการองคก์ร 

สภาพปัจจุบันภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดใน 6 องค์ประกอบ   ( �̅� = 3.45) 

เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มหาวิทยาลยัมีการถ่ายทอด ส่ือสารวิสัยทศัน์ 

ค่านิยม วฒันธรรม นโยบายและแผนงานเพื่อพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยผูป้ระกอบการอย่างชัดเจนทั่วถึง  

( �̅� = 3.66) รองลงมาคือ  มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญต่อแนวคิดและการปฏิบัติอย่างการเป็น

ผูป้ระกอบการในการร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย      
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( �̅� = 3.62) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุดอยู่ในระดบัปานกลาง คือ มหาวิทยาลยัมีการวางแผนทาง

การเงินและระบบบริหารงบประมาณกองทุนและการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างนวตักรรมและ

การพฒันาความเป็นผูป้ระกอบการ ( �̅� = 3.16) 

สภาพที่พึงประสงค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( �̅� = 4.31) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญต่อแนวคิดและการปฏิบัติอย่างการเป็น

ผูป้ระกอบการในการร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย      

( �̅� = 4.39) รองลงมา คือ ฝ่ายบริหารมีการถ่ายทอด ส่ือสารวิสัยทัศน์ ค่านิยม วฒันธรรม นโยบายและ

แผนงานเพ่ือพฒันาสู่มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการอย่างชดัเจนทัว่ถึง ( �̅� = 4.38) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย

ต ่าที่สุดแต่ยงัอยู่ในระดับมาก คือ มหาวิทยาลยัมีการสรรหา การพฒันาอาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ มีความรู้ 

ความสามารถและทกัษะความเป็นผูป้ระกอบการทั้งภายในและภายนอกประเทศ ( �̅� = 4.18) 

2. ดา้นการจดัการเรียนรู้ 

สภาพปัจจุบนัภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( �̅� = 3.38) เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ประเด็นที่

มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ในระดับมาก คือ มหาวิทยาลยัมีการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนที่มีการพฒันา

ความรู้ ทกัษะและกระบวนคิดแบบผูป้ระกอบการ ( �̅� = 3.51) รองลงมาคือ มหาวิทยาลยัมีกระบวนการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างส่ิงแวดลอ้มที่บ่มเพาะธุรกิจ และพ้ืนที่ท างานร่วมกนัซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการ

เช่ือมโยงภาคส่วนต่างๆ เพื่อกระตุน้ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการในการพฒันาบณัฑิตและการพฒันาองค์

ความรู้ใหม่และนวตักรรมร่วมกัน ( �̅� = 3.44) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ มีการจดัระบบให้

ค าปรึกษาโดยนักวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญจากภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรม เพื่อมุ่งผลิตงานวิจยั องค์ความรู้

และนวตักรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย ์( �̅� = 3.18) 

สภาพที่พึงประสงค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( �̅� = 4.11) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 2 ประเด็น คือ มหาวิทยาลยัมีความร่วมมือกบัภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรมและผู้

มีประสบการณ์ดา้นการประกอบการในการพฒันาจดัหลกัสูตรและการเรียนการสอนเชิงผูป้ระกอบการ

และสร้างจิตวิญญาณผูป้ระกอบการ พฒันาทกัษะแนวคิดการเป็นผูป้ระกอบการ และ มหาวิทยาลยัมี

กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างส่ิงแวดลอ้มที่บ่มเพาะธุรกิจ และพ้ืนที่ท างานร่วมกนัซ่ึงเป็น



 
 
 

117 

 

ศูนยก์ลางการเช่ือมโยงภาคส่วนต่างๆ เพื่อกระตุน้ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการในการพฒันาบณัฑิตและ

การพฒันาองค์ความรู้ใหม่และนวตักรรมร่วมกนั ( �̅� = 4.17) รองลงมา 2 ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากนั คือ 

มหาวิทยาลัยมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีการพฒันาความรู้ ทักษะและกระบวนคิดแบบ

ผูป้ระกอบการ และมหาวิทยาลยัมีการจดัโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือพฒันาความเป็นผูป้ระกอบการทั้ง

การอบรม สัมมนา โอกาสทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ ( �̅� = 4.12) และประเด็นที่มี

ค่าเฉลี่ยต ่ าที่ สุด คือ มีการจัดระบบให้ค าปรึกษาโดยนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญจากภาคธุรกิจ/ 

อุตสาหกรรม เพ่ือมุ่งผลิตงานวิจยั องคค์วามรู้และนวตักรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย(์ �̅� = 3.99) 

3. ดา้นการวิจยัและพฒันานวตักรรม 

สภาพปัจจุบนัภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( �̅� = 3.43) เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ประเด็นที่

มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ อาจารย ์เจา้หน้าที่และนักศึกษามีเสรีภาพทางวิชาการในการพฒันาการเรียนการ

สอนและการวิจยัให้สอดคลอ้งกบัการเป็นผูป้ระกอบการในยคุ New Normal ( �̅� = 3.69) รองลงมา คือ มี

การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการวิจัยควบคู่กับการด าเนินกิจกรรมด้านการประกอบการ 

ส่งเสริมการสร้างและพฒันาธุรกิจใหม่ ( �̅� = 3.36) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ มหาวิทยาลัย

สร้างงานวิจยัที่ต้องตอบสนองความต้องการทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

( �̅� = 3.33) 

สภาพที่พึงประสงค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( �̅� = 4.20) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ อาจารย ์เจา้หน้าที่และนักศึกษามีเสรีภาพทางวิชาการในการพฒันาการ

เรียนการสอนและการวิจัยให้สอดคล้องกับการเป็นผู้ประกอบการในยุค New Normal ( �̅� = 4.40) 

รองลงมา คือ มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการวิจัยควบคู่กับการด าเนินกิจกรรมด้านการ

ประกอบการ ส่งเสริมการสร้างและพฒันาธุรกิจใหม่ ( �̅� = 4.24) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ 

มหาวิทยาลยัสร้างงานวิจยัที่ตอ้งตอบสนองความตอ้งการทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา ( �̅� = 4.03) 
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4. ดา้นการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

สภาพปัจจุบนัภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( �̅� = 3.16) เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ประเด็นที่

มีค่าเฉลี่ยสูงที่ สุด คือ  มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมรวมทั้ งการต่อยอด 

ในเชิงพาณิชย ์( �̅� = 3.21) รองลงมา คือ มหาวิทยาลยัมีการส่งเสริม การสร้างสรรคท์รัพยสิ์นทางปัญญา

และน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์  ( �̅� = 3.15) และประเด็นที่มีค่ าเฉลี่ยต ่ าที่ สุด คือ 

มหาวิทยาลัยมีระบบการคุ้มครองและจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทั้ ง ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร และ 

เคร่ืองหมายทางการคา้ ( �̅� = 3.11) 

สภาพที่พึงประสงค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( �̅� = 4.05) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มหาวิทยาลยัมีการพฒันาองคค์วามรู้และนวตักรรมรวมทั้งการต่อยอดใน

เชิงพาณิชย์ ( �̅� = 4.12) รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริม การสร้างสรรค์ทรัพยสิ์นทางปัญญา

และน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์  ( �̅� = 4.06) และประเด็นที่มีค่ าเฉลี่ยต ่ าที่ สุด คือ 

มหาวิทยาลัยมีระบบการคุ้มครองและจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทั้ ง ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร และ 

เคร่ืองหมายทางการคา้ ( �̅� = 3.98) 

5. ดา้นเครือข่ายความร่วมมือ 

สภาพปัจจุบนัภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( �̅� = 3.15) เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ประเด็นที่

มีค่าเฉลี่ยสูงที่ สุด คือ  มหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรม ภาครัฐและหน่วยงานภายนอก

มหาวิทยาลยัเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองคค์วามรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาองค์ความรู้ใหม่

และนวตักรรมทั้งในระดบัประเทศและต่างประเทศ ( �̅� = 3.35) รองลงมา คือ ภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรม

และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันากระบวนการวิจยั การจดัการเรียนการสอนและ

ร่วมกนัถ่ายทอดองคค์วามรู้และเทคโนโลยีกบัมหาวิทยาลยั ( �̅� = 3.24) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด 

คือ มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษากับต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการวิจัย

ร่วมกนั ( �̅� = 2.95) 

สภาพที่พึงประสงค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( �̅� = 4.05) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่ สุด 2 ประเด็น คือ  มหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรม ภาครัฐและ
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หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ

พฒันาองค์ความรู้ใหม่และนวตักรรมทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ และ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ/ 

อุตสาหกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงิน/  งบประมาณเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานเชิง

ผูป้ระกอบการ ( �̅� = 4.10) รองลงมา คือ ภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรมและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีส่วน

ร่วมในการพัฒนากระบวนการวิจัย การจัดการเรียนการสอนและร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้และ

เทคโนโลยีกบัมหาวิทยาลยั ( �̅� = 4.08) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร 

และนกัศึกษากบัต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนองคค์วามรู้และการวิจยัร่วมกนั ( �̅� = 3.89) 

6. ดา้นผลการด าเนินงาน 

สภาพปัจจุบนัภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( �̅� = 3.12) เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ประเด็นที่

มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ นักศึกษาและอาจารยม์ีกระบวนการคิด ทกัษะและความสามารถเชิงผูป้ระกอบการ

และสามารถสร้างผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ และ สามารถแข่งขนัในตลาดแรงงานและตลาดธุรกิจได ้

( �̅� = 3.25) รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยมีบุคลากร ที่มีศักยภาพสูงในเชิงธุรกิจและเชิงผูป้ระกอบการ 

สามารถสร้างรายได้เขา้สู่มหาวิทยาลยัและสามารถร่วมมือกบัภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรมได ้( �̅� = 3.15) 

และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ มหาวิทยาลยัมีผลงานตีพิมพท์างวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์และ

ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศที่ได้จากองค์ความรู้ใหม่และมหาวิทยาลยัมีผลงานที่สามารถ

น ามาจดสิทธิบตัร และ ใบอนุญาตได ้( �̅� = 2.95) 

สภาพที่พึงประสงค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( �̅� = 4.08) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ นักศึกษาและอาจารยม์ีกระบวนการคิด ทักษะและความสามารถเชิง

ผูป้ระกอบการและสามารถสร้างผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ และ สามารถแข่งขนัในตลาดแรงงานและ

ตลาดธุรกิจได้ ( �̅� = 4.15) รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยมีการน าองค์ความรู้เชิงนวตักรรมมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในการสร้างผลตอบแทนให้แก่มหาวิทยาลยั ( �̅� = 4.10) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ 

มหาวิทยาลัยมีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์และตอบสนองต่อความต้องการของ

ประเทศที่ไดจ้ากองค์ความรู้ใหม่และมหาวิทยาลยัมีผลงานที่สามารถน ามาจดสิทธิบตัร และ ใบอนุญาต

ได ้( �̅� = 3.97) 
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ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาการบริหารมหาวิทยาลยัเอกชนไทยตาม

แนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ 

จากการสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลยัเอกชน

ไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการจ านวน 154 คน แลว้น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการประเมิน

ความต้องการจ าเป็น (Need Assessment) โดยท าการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสภาพปัจจุบัน

และสภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลัย

ผูป้ระกอบการ และค านวณค่าดชันี PNImodified โดยใชสู้ตร PNImodified = (I – D)/D 

ส าหรับการจดัล าดบัความส าคญัของประเด็นความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาในแต่ละดา้น 

โดยผูวิ้จยัเปรียบเทียบค่าดชันี PNImodified ที่มีค่ามากแปลว่ามีความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา หรือ 

ยงัขาดในดา้นน้ีสูงที่ตอ้งไดรั้บความสนใจในการพฒันามากกว่าดชันี PNImodified ที่มีค่าน้อยกว่า จาก

ตารางที่ 3 จะเห็นไดว่้าค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาการบริหารมหาวิทยาลยัเอกชนไทยตาม

แนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการอยู่ระหว่าง 0.22 – 0.31 และภาพรวมมีค่าความตอ้งการจ าเป็นในการ

พฒันา(PNImodified) = 0.26 เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า มหาวิทยาลยัเอกชนไทยมีความตอ้งการจ าเป็น

ในการพฒันา 3 อันดบัแรก ดงัน้ี อันดับแรกคือ ดา้นผลการด าเนินงาน (PNImodified = 0.31) อันดบั 2 

คือ ดา้นเครือข่ายความร่วมมือ (PNImodified = 0.29) และอนัดบัที่ 3 คือ ดา้นการจดัการทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา (PNImodified = 0.28) สามารถสรุปรายดา้นไดด้งัต่อไปน้ี 

อนัดบัที่ 1 ดา้นผลการด าเนินงาน มีค่าความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา = 0.31 เมื่อพิจารณา

รายข้อพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.28 – 0.35 โดยข้อที่มีค่าสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ มหาวิทยาลัยมีผลงาน

ตีพิมพ์ทางวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศที่ได้จากองค์

ความรู้ใหม่และมหาวิทยาลยัมีผลงานที่สามารถน ามาจดสิทธิบตัร และ ใบอนุญาตได้ (PNImodified = 

0.35) มหาวิทยาลัยมีการน าองค์ความรู้เชิงนวตักรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างผลตอบแทน

ให้แก่มหาวิทยาลัย (PNImodified = 0.31) และสุดท้ายมหาวิทยาลัยมีบุคลากร ที่มีศักยภาพสูงในเชิง

ธุรกิจและเชิงผูป้ระกอบการ สามารถสร้างรายไดเ้ขา้สู่มหาวิทยาลยัและสามารถร่วมมือกบัภาคธุรกิจ/ 

อุตสาหกรรมได ้(PNImodified = 0.30)          
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อันดับที่ 2 ด้านเครือข่ายความร่วมมือ มีค่าความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา = 0.29 เมื่อ

พิจารณารายขอ้พบว่ามีค่าอยูร่ะหว่าง 0.22 – 0.38 โดยขอ้ที่มีค่าสูง 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ/ 

อุตสาหกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงิน/ งบประมาณเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานเชิง

ผูป้ระกอบการ (PNImodified = 0.38)  มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษากับต่างประเทศเพื่อ

แลกเปลี่ ยนองค์ความ รู้และการวิจัย ร่วมกัน  (PNImodified = 0.32) และมีการส ร้างเค รือข่ าย

ผูป้ระกอบการทั้งภายในและภายนอกสถาบนัเพ่ือเป็นศูนยก์ลางการส่ือสาร ประสานงาน เพ่ือสนบัสนุน

การพฒันาผูป้ระกอบการและธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ (PNImodified = 0.26)               

อนัดบัที่ 3 ดา้นการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา มีค่าความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา = 0.28 

เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่ามีค่าอยูร่ะหว่าง 0.28 – 0.29 โดยขอ้ที่มีค่าสูง 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัมี

การส่งเสริม การสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาและน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์  

(PNImodified = 0.29)  และมีอันดบั 2 ร่วมกัน คือ มหาวิทยาลยัมีการพฒันาองค์ความรู้และนวตักรรม

รวมทั้งการต่อยอดในเชิงพาณิชย ์และ มหาวิทยาลยัมีระบบการคุม้ครองและจดทะเบียนทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาทั้ง ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร และ เคร่ืองหมายทางการคา้  (PNImodified = 0.28) 

อนัดบัที่ 4 ดา้นการจดัการองคก์ร มีค่าความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา = 0.25 เมื่อพิจารณา

รายขอ้พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.34 โดยขอ้ที่มีค่าสูง 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัมีการวางแผน

ทางการเงินและระบบบริหารงบประมาณกองทุนและการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างนวตักรรม

และการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (PNImodified = 0.34) มหาวิทยาลัยมีระบบกระตุ้น เสริม

แรงจูงใจและให้ผลตอบแทนที่ชดัเจนส าหรับบุคลากรที่มีพฤติกรรมสนับสนุนการสร้างนวตักรรมและ

การพฒันาความเป็นผูป้ระกอบการ (PNImodified = 0.31) และมหาวิทยาลัยมีการสรรหา การพฒันา

อาจารยแ์ละเจา้หนา้ที่ มีความรู้ ความสามารถและทกัษะความเป็นผูป้ระกอบการทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ (PNImodified = 0.24) 

อันดับที่ 5 มี 2 ด้านร่วมกันได้แก่ ด้านการจัดการเรียนรู้ มีค่าความต้องการจ าเป็นในการ

พฒันา = 0.22 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.17 – 0.25 โดยขอ้ที่มีค่าสูง 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 

มีการจัดระบบให้ค าปรึกษาโดยนักวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญจากภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรม เพื่อมุ่งผลิต
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งานวิจยั องคค์วามรู้และนวตักรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย ์(PNImodified = 0.25) มหาวิทยาลยั

มีการจดัโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือพฒันาความเป็นผูป้ระกอบการทั้งการอบรม สัมมนา โอกาสทางการ

ศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ (PNImodified = 0.24)  และ มหาวิทยาลยัมีความร่วมมือกับภาค

ธุรกิจ/ อุตสาหกรรมและผูม้ีประสบการณ์ดา้นการประกอบการในการพฒันาจดัหลกัสูตรและการเรียน

การสอนเชิงผู้ประกอบการและสร้างจิตวิญญาณผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะแนวคิดการเป็น

ผูป้ระกอบการ (PNImodified = 0.22) และ  

ดา้นการวิจยัและพฒันานวตักรรม มีค่าความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา = 0.22 เมื่อพิจารณา

รายขอ้พบว่ามีค่าอยูร่ะหว่าง 0.19 – 0.26 โดยขอ้ที่มีค่าสูง 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีการจดักระบวนการเรียน

การสอนและการวิจัยควบคู่กบัการด าเนินกิจกรรมดา้นการประกอบการ ส่งเสริมการสร้างและพฒันา

ธุรกิจใหม่ (PNImodified = 0.26) สร้างการวิจัย การพฒันาองค์ความรู้ใหม่ การพฒันาเทคโนโลยีและ

การพฒันานวตักรรมที่สร้างคุณค่าและผลกระทบเชิงบวกทางวิชาการ สังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม 

สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ (PNImodified = 0.23)   และ มหาวิทยาลัยสร้างงานวิจัยที่ต้อง

ตอบสนองความตอ้งการทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (PNImodified = 0.21) 

 

3. การน าเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตามแนวคิด

มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ มีวิธีด าเนินการ 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้ น ตอนที่  1 การส ร้างและพัฒ นาแนวท างการบ ริห ารมหาวิทยาลัย เอกชนไทย 

ตามแนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ  

ระยะที่  1 โดยสัมภาษณ์ ผู ้ทรงคุณวุฒิที่ ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ตามเกณฑ์คุณสมบัติ จ านวน 5 คน ได้แก่ ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยเอกชนที่รับผิดชอบหรือ

ทราบขอ้มูลอย่างละเอียดเก่ียวกับโครงการ /กิจกรรมการส่งเสริมการพฒันาผูป้ระกอบการ และหรือ

ด าเนินการนโยบายดา้นการพฒันาผูป้ระกอบการ จ านวน 2 คน ผูบ้ริหารองค์กรภาครัฐที่ด าเนินงานดา้น

การประกอบการที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน  และ ผู้บ ริหารองค์ภาคธุรกิจ /

อุตสาหกรรมที่มีความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยั จ านวน 2 คน 
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ผลการสัมภาษณ์และสรุปผลการสัมภาษณ์ เสนอแนวทางในการพัฒนาการบริหาร

มหาวิทยาลยัเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ  จากการศึกษาพบว่าค่าความตอ้งการ

จ าเป็นในการพฒันาในแต่ละดา้นเรียงใหม่ ดงัตารางที่ 11  

 

ตารางที่ 11 ตารางการสังเคราะห์แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลัย

ผู้ประกอบการจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประเด็น การสังเคราะห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผลการด าเนินงาน 1. มหาวิทยาลยัจดัตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อ
สามารถหารายไดเ้ขา้สู่มหาวิทยาลยั มีการจดัการ
ทางการตลาดร่วมกบัภาคธุรกิจในการน าผลงานที่
ไดจ้ากงานวิจยัและนวตักรรมเขา้สู่ตลาดโลกและ
สามารถสร้างช่ือเสียงให้กบัมหาวิทยาลยัพรอ้มทั้ง
สามารถจดลิขสิทธ์ิได ้

ท่านที่ 1 สร้างผลตอบแทนโดยการน าผลงาน
และองคค์วามรู้จากการวิจยัและนวตักรรมเขา้สู่
ตลาดโลกโดยมีระบบจดัการร่วมกบัภาคธุรกิจ 
ท่านที่ 2 มหาวิทยาลยัจดัตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อ
หารายไดเ้ขา้สู่มหาวิทยาลยั และ สร้าง
ผลงานวิจยัและนวตักรรมที่สามารถน าไปสร้าง
ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือพรอ้มทั้งสร้าง
ผลตอบแทนให้กบัมหาวิทยาลยัได ้
ท่านที่3,4, 5 สร้างงานวิจยัและนวตักรรมที่
สามารถน าไปสร้างประโยชน์ในเชิงพาณิชยเ์พื่อ
สร้างผลตอบแทนให้กบัมหาวิทยาลยั พร้อมทั้ง
สามารถน ามาจดลิขสิทธ์ิได ้

2. มีงานวิจยัตีพิมพท์ี่ทนัสมยัและตอบโจทยสั์งคม
สามารถตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติและ
นานาชาติจ านวนมาก 

ท่านที่ 1 มีงานวิจยัตีพิมพท์ี่ทนัสมยัตอบโจทย์
สังคม 
ท่านที่ 3 มีผลงานตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติ
และนานาชาติจ านวนมาก 
ท่านที่ 4 มีผลงานตีพิมพใ์นดา้นวิชาการที่มี 
Impactสูง ร่วมกบัต่างประเทศเพื่อให้ไดจ้ านวน
และคุณภาพ ท าให้มีการ share knowledge 
ร่วมกนั 

3. นกัศึกษามีกระบวนคิดและทกัษะความเป็น
ผูป้ระกอบการ และสามารถเป็นผูป้ระกอบการ
รายใหม่สร้างผลตอบแทนได ้

ท่านที่1,3 สร้างนกัศึกษาเป็นผูป้ระกอบ การและ
มีอาชีพ จบแลว้มีอาชีพดว้ยตนเอง การมีงานท า 
การสร้างงานวิจยัและนวตักรรมที่สามารถสร้าง
ผลตอบ แทน 
ท่านที่ 2 ผลิตบณัฑิตให้มีทกัษะผูป้ระกอบการที่
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้ะกอบการ 
 



 
 
 

124 

 

ประเด็น การสังเคราะห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เครือข่ายความร่วมมือ 1. ภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรมเขา้มาร่วมในการ
วางแผนในการคดัเลือกนกัศึกษาเขา้เรียน การให้
ทุน รวมถึงการจดัการเรียนการสอน การพฒันา
ทกัษะความเป็นผูป้ระกอบการ การท าวิจยัและ
การพฒันานวตักรรม 

ท่านที่ 1 ภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรมเขา้มาร่วมใน
การวางแผนในการคดัเลือกนกัศึกษาเขา้เรียน 
การให้ทุน รวมถึงการจดัการเรียนการสอน 
ท่านที่ 2,3,4 มีความร่วมมือทวิภาคี ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ ในดา้นการเรียนการสอน 
การพฒันาบุคลากร การวิจยัและพฒันา
นวตักรรม 

2.มีหน่วยงานในการสร้างภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือในการสร้างผูป้ระกอบการให้ครอบคลุม
ทั้งจากภาครัฐ และภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรมทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศในดา้นสนบัสนุน
เงินทุน งบประมาณ ทรัพยากรเคร่ืองมอืและการ
ถ่ายทอดองคค์วามรู ้

ท่านที่ 1,2,3,4,5 ภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรมเขา้
มาร่วมในการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ
เคร่ืองมือ องคค์วามรู้และสร้างภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือในการสร้างผูป้ระกอบการทั้งจาก
ภาครัฐ และภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรมมีการ
เช่ือมโยงกบัเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 
ท่านที่ 3 มหาวิทยาลยัจดัตั้งหน่วยงานในการ
เช่ือมเครือข่ายผูป้ระกอบการภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลยั 
 

การจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

1. มหาวิทยาลยัจดัตั้งหน่วยงานในการส่งเสริม 
สนบัสนุนและมีการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา
ที่มีการเช่ือมโยงประสานงานกบัหน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
 

ท่านที่ 1 มหาวิทยาลยัมีกระบวนการในการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 
ท่านที่ 2 มหาวิทยาลยัอ านวยความสะดวกใน
การจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาและมี
นโยบายและรูปแบบในการสนบัสนุนในการจด
ทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา 
ท่านที่ 3,4 มหาวิทยาลยัจดัตั้งหน่วยงานในการ
ส่งเสริมและจดัการทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา
และมีระบบสนบัสนุนนกัศึกษาที่คิดคน้
นวตักรรมในการน าไปจดลขิสิทธ์ิ 
ท่านที่ 5 มหาวิทยาลยัมีการส่งเสริมและ
สนบัสนุนให้นกัศึกษาและบุคลากรใน
มหาวิทยาลยัสร้างผลงานวิจยัและนวตักรรมที่
สามารถจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาพร้อม
ทั้งจดัตั้งศูนยจ์ดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาสร้าง 
platform เพื่อเป็นช่องทางในการด าเนินการให้
ความช่วยเหลือ 
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2. มหาวิทยาลยัมีการวางแผน และมีระบบในการ
น าผลงานวิจยัและนวตักรรมเขา้สู่ตลาดเพื่อ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์
 

ท่านที่ 1 มหาวิทยาลยัมีการวางแผน และมีระบบ
ในการน าผลงานวิจยัและนวตักรรมเขา้สู่ตลาด
เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์
ท่านที่ 2 มหาวิทยาลยัมีระบบการด าเนินการน า
ผลการวิจยัและนวตักรรมเขา้สู่เชิงพาณิชย  ์

การจัดการองค์กร 1. มหาวิทยาลยัมีการก าหนดวิสัยทศัน์ที่ชดัเจน
โดยมุ่งเนน้ในดา้นที่มหาวิทยาลยัมีความเช่ียวชาญ
และโดดเด่น 
 

ท่านที่ 2,3,4 มหาวิทยาลยัมีการก าหนดวิสัยทศัน์
ที่ชดัเจนโดยมุ่งเน้นในดา้นที่มหาวิทยาลยัมี
ความเช่ียวชาญและโดดเด่น 
ท่านที่ 5 มหาวิทยาลยัจะตอ้งหาความเช่ียวชาญ 
โดดเด่นของมหาวิทยาลยัท าให้เป็น Specialize 
ในดา้นใดดา้นหน่ึง 

2.ผูบ้ริหารมีการถ่ายทอดและส่ือสารแนวคิด
นโยบาย พนัธกิจและภารกิจอย่างชดัเจนให้มีการ
เขา้ใจรวมทั้งมีการปรับ mindset ของคนใน
องคก์ร มีการบูรณาการความเป็นผูป้ระกอบการ
เขา้กบัภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยั 

ท่านที่ 1,4 ผูบ้ริหารมีการถ่ายทอดและส่ือสาร
แนวคิดนโยบาย พนัธกิจและภารกิจอย่างชดัเจน
ให้มีการเขา้ใจทัว่ทั้งองคก์ร 
 

3.ผูบ้ริหารมีการวางแผนกลยุทธแ์ละระบบการ
จดัการเงินทุน งบประมาณ และสรรหาแหลง่ทุน
ภายนอกมาใชใ้นการด าเนินงานดา้น
ผูป้ระกอบการ การสร้างงานวิจยัและพฒันา
นวตักรรม 
 

ท่านที่ 2 มีระบบการจดัการเงนิทุนและ
งบประมาณพร้อมทั้งสรรหาแหล่งทุนภายนอก
มาใชใ้นการด าเนินงานดา้นผูป้ระกอบการ การ
สร้างงานวิจยัและพฒันานวตักรรมและสามารถ
ต่อยอดในเชิงพาณิชย ์
ท่านที่ 3 มีการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน การ
จดัสรรงบประมาณที่ชดัเจน 
ท่านที่ 5 สรรหาแหล่งทุนและงบประมาณจาก
ภาครัฐและเอกชน 

4.มีการก าหนดสัดส่วนผลตอบแทนที่ไดจ้ากการ
ด าเนินงานดา้นผูป้ระกอบการ งานวิจยัและพฒันา
นวตักรรมในรูปแบบที่ชดัเจน 
 

ท่านที่ 1,2,3 มีการก าหนดสัดส่วนผลตอบแทน
ในรูปแบบที่ชดัเจนให้กบัอาจารย ์นกัศึกษาและ
เจา้หน้าที่ที่สร้างผลงานดา้นผูป้ระกอบการ 
งานวิจยัและนวตักรรม 
ท่านที่ 4 มหาวิทยาลยัมีระบบส่งเสริม สนบัสนุน
และการให้ผลตอบแทนจากการน าผลการวิจยั
ไปใชป้ระโยชน์อย่างชดัเจน โปร่งใสและเป็นที่
ยอมรับของคนในองคก์ร 

5.มีการสรรหาและพฒันาบุคลากรและผูเ้ช่ียวชาญ
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัให้มีทกัษะ
ความเป็นผูป้ระกอบการ 

ท่านที่ 1 มีการสรรหาและพฒันาบุคลากรและ
ผูเ้ช่ียวชาญจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
ท่านที่ 3 มีระบบการสรรหาและพฒันาอาจารย์
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 ให้มีทกัษะความเป็นผูป้ระกอบการ 

ท่านที่ 4 มีพฒันาอาจารยโ์ดยอาจารยต์อ้ง
สามารถ re-skill, up-skill จนกระทัง่หา new-
skillที่ตอบโจทยก์ารเปลี่ยนแปลง 

6.มหาวิทยาลยัจดัตั้งกองทนุสนบัสนุนการ
ด าเนินงานดา้นผูป้ระกอบการ การสร้างงานวิจยั
และพฒันานวตักรรม 

ท่านที่ 2,3 ตั้งกองทุนหรือหน่วยงานพฒันา
งานวิจยัและนวตักรรมที่สามารถต่อยอดในเชิง
พาณิชย ์สร้างรายไดก้ลบัสู่มหาวิทยาลยั  
และให้นกัศึกษาต่อยอดงานวิจยัและนวตักรรม 
ท่านที่ 4 มหาวิทยาลยัมีกองทุนสนบัสนุน
อาจารยท์ี่ตอ้งการจดัตั้งธุรกิจและก าหนด
รูปแบบผลตอบแทนกลบัสู่มหาวิทยาลยั 

การจัดการเรียนรู้ 1. มีการบูรณาการกระบวนการสร้างทกัษะและ
ความเป็นผูป้ระกอบการเขา้ไปในการจดัการเรียน
การสอนตั้งแต่เขา้ปีแรก 

ท่านที่ 1,3 มีการบรูณาการกระบวนการสร้าง
ทกัษะและกระบวนคิดแบบผูป้ระกอบการเขา้ไป
ในการจดัการเรียนการสอนตั้งแต่เขา้ปีแรก 

2.มหาวิทยาลยัมีความร่วมมือกบัภาคธุรกิจ/ 
อุตสาหกรรมในการออกแบบหลกัสูตรที่
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการร่วมกนั 
 

ท่านที่ 1,2 มหาวิทยาลยัมีความร่วมมือกบัภาค
ธุรกิจ/ อุตสาหกรรมในการออกแบบหลกัสูตร
และจดักิจกรรมในการพฒันาผูป้ระกอบการ
ร่วมกนั มีการสร้างหลกัสูตรที่ทนัสมยัตอบ
โจทยค์วามตอ้งการของตลาดและภาคธุรกิจ 
ท่านที่ 3,5 ภาคธุรกิจ/ อุคสาหกรรมเขา้มาช่วยใน
การออกแบบหลกัสูตรที่เหมาะสมกบัทกัษะใน
อนาคตหรือทกัษะที่จ าเป็นของบณัฑิต 

3.คดัเลือกนกัศึกษาที่มีความมุ่งมัน่และมี
พรสวรรค ์(Passion and Talent) ที่จะออกไปเป็น
ผูป้ระกอบการโดยให้ความรู้ Entrepreneurship 
intensive (การเป็นผูป้ระกอบการอย่างเขม้ขน้) 
 

ท่านที่ 1 มีการคดัเลอืกนกัศึกษาที่มีความพร้อม
และ สนใจ (Passion) 
ท่านที่ 4 คดัเลือกนกัศึกษาที่มีความมุ่งมัน่และมี
พรสวรรคท์ี่จะออกไปเป็นผูป้ระกอบการโดยให้
ความรู้ Entrepreneurship intensive จดัให้มี 
Coach, Mentor จดัหลกัสูตรให้เขา มี boot camp
ในเชิงของการปฏิบติัตั้งแต่เร่ิมตน้ 

4.มีการจดัการเรียนการสอน การอบรมและฝึก
ประสบการณ์ในสถานประกอบการจริงเพื่อ
พฒันาทกัษะและความเป็นผูป้ระกอบการกบั
ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูป้ระกอบการที่ประสบ
ความส าเร็จให้กบัอาจารยแ์ละนกัศึกษา 
 

ท่านที่ 1 เชิญผูเ้ช่ียวชาญภายนอกจากภาคธุรกิจ 
หรือภาครฐัที่มีประสบการณ์สูงเขา้มาเป็น
อาจารยพ์ิเศษ 
ท่านที่ 2 มีการจดัการเรียนการสอน การอบรม
และฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการจริง
เพื่อพฒันาบณัฑิตให้มีทกัษะและกระบวนคิด
แบบผูป้ระกอบการร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญ 
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ประเด็น การสังเคราะห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ท่านที่ 3 มีการจดัอบรม เสวนาร่วมกบั
ผูเ้ช่ียวชาญที่ประสบความส าเร็จในการเป็น
ผูป้ระกอบการ (startup) ให้กบันกัศึกษาและ
อาจารย ์

5.มหาวิทยาลยัมีการสร้างInfrastructure หรือ 
Ecosystem (โครงสร้างพื้นฐานและนวตักรรม) 
เพื่อสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมกบัการสร้าง 
Innovation (นวตักรรม) และ การท า Workshop 
(การลงมือปฏิบตัิจริง) 
 

ท่านที่ 1 มีการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และ
ก่อให้เกิดความคิดนอกกรอบ 
ท่านที่ 3 มหาวิทยาลยัมีการสร้างInfrastructure 
หรือ Ecosystem เพื่อสร้างบรรยากาศที่เหมาะสม
กบัการสร้าง Innovation และ การท า Workshop 
ท่านที่ 4,5 มหาวิทยาลยัตอ้งลงทนุในเชิง
โครงสร้างพืน้ฐานและมีการจดั Ecosystem หรือ 
Coworking space ที่ให้ผูป้ระกอบการจาก
ภายนอกมาให้ความรู้และแลกเปลีย่น
ประสบการณ์เพื่อเป็นแรงจูงใจและสนบัสนุนใน
การสร้าง Innovation 

6.มีหน่วยงานในการส่งเสริม กระตุน้และสร้าง
แรงจูงใจในการพฒันาทกัษะความเป็น
ผูป้ระกอบการ 

ท่านที่ 3 มีหน่วยงานในการส่งเสริม กระตุน้และ
สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะความเป็น
ผูป้ระกอบการ 

ด้านการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

1. มหาวิทยาลยัมีการจดัการเรียนการสอนควบคู่
ไปกบัการท าวิจยัและด าเนินงานดา้น
ผูป้ระกอบการตั้งแต่ปีแรก 

ท่านที่ 1 มหาวิทยาลยัสร้างความรู้ ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบักระบวนการวิจยั กระบวนคิดแบบเป็น
ระบบตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษาปีแรก เพื่อฝึกทกัษะ
และการสร้างงานวิจยัและพฒันานวตักรรม 
ท่านที่ 2 มีการจดัการเรียนการสอนควบคู่ไปกบั
การท าวิจยัและด าเนินงานดา้นผูป้ระกอบการ
ตั้งแต่ปีแรก 
ท่านที่ 5 การวิจยัตอ้งเช่ือมกบัการเรียนการสอน 
โดยนกัศึกษาจะตอ้งสร้าง Productให้ไดใ้นการ
ท าวิจยัตรงน้ี ซ่ึงอาจจะตอ้งไปเช่ือมโยงจาก
หน่วยงานขา้งนอก 

2.สร้างงานวิจยัและพฒันานวตักรรม 
(Transitional research) โดยน าความตอ้งการที่
สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง มาเป็นหัวขอ้ในการวิจยั
และพฒันานวตักรรมในรูปแบบ Business 
Innovation (นวตักรรมทางธุรกิจ)  

ท่านที่ 1,3,5 สร้างงานวิจยัและพฒันานวตักรรม
ที่ตอบสนองความตอ้งการของภาคธุรกิจ สถาน
ประกอบการ การพฒันาประเทศและสามารถ
น าไปใชไ้ดจ้ริง และน าไปต่อยอดให้เกิด
ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชยแ์ละพฒันาประเทศ 
ท่านที่ 4 มหาวิทยาลยัมีการท าวิจยัในรูปของ
Transitional research คือท านวตักรรมแลว้น า
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ประเด็น การสังเคราะห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
นวตักรรมนั้นไป Commercialize (ท าการคา้)  
2.มหาวิทยาลยัตอ้งมีการวางแผนในการท าวิจยั
โดยการน าความตอ้งการมาตั้งเป็นโจทยต์ั้งแต่
ตน้ และ Co-invest ตั้งแต่ตอนแรก (Demand and 
Budget) ขั้นตอนการน าผลงานออกไปสู่เชิง
ธุรกิจตอ้งมีระบบSupport เช่นทางรัฐบาล 

3.ภาครัฐ ภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรม และชุมชน เขา้
มามีส่วนร่วมในการท าวิจยัพฒันานวตักรรมและ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้ร่วมกนั 

ท่านที่ 3 ภาครฐั ภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรม และ
ชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมในการท าวิจยัและพฒันา
นวตักรรมร่วมกนั 

4.มหาวิทยาลยัเอกชนตอ้ง Focus เพียง 1-2 ดา้นที่
น ามาสร้าง Excellence 

ท่านที่ 4 มหาวิทยาลยัเอกชนตอ้ง Focus เพียง 1-
2 ดา้นที่น ามาสร้าง Excellence สร้างคนเก่งใน
ดา้นดงักล่าวและท าเร่ืองนั้นๆให้เก่ง 

 

จากตารางที่ 11 ผลการสังเคราะห์แนวทางการบริหารมหาวิทยาลยัเอกชนไทยตามแนวคิด

มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ สรุปการจดัแนวทางปฏิบติัไดด้งัน้ี 

1. ดา้นผลการด าเนินงาน จดัได ้3 แนวทาง ไดแ้ก่ 

1.1. มหาวิทยาลยัจดัตั้งหน่วยงานเฉพาะเพ่ือสามารถหารายไดเ้ขา้สู่มหาวิทยาลยั มีการ

จดัการทางการตลาดร่วมกบัภาคธุรกิจในการน าผลงานที่ไดจ้ากงานวิจยัและนวตักรรมเขา้สู่ตลาดโลก

และสามารถสร้างช่ือเสียงให้กบัมหาวิทยาลยัพร้อมทั้งสามารถจดลขิสิทธ์ิได ้

1.2. มีงานวิจยัตีพิมพท์ี่ทนัสมยัและตอบโจทยส์ังคมสามารถตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติ

และนานาชาติจ านวนมาก 

1.3. นักศึกษามีกระบวนคิดและทักษะความเป็นผู้ประกอบการและสามารถเป็น

ผูป้ระกอบการรายใหม่ที่สร้างผลตอบแทนได ้

2. ดา้นเครือข่ายความร่วมมือ จดัได ้2 แนวทาง ไดแ้ก่ 

2.1. ภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรมเขา้มาร่วมในการวางแผนในการคดัเลือกนกัศึกษาเขา้เรียน 

การให้ทุน รวมถึงการจดัการเรียนการสอน การพฒันาทกัษะความเป็นผูป้ระกอบการ การท าวิจยัและการ

พฒันานวตักรรม 
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2.2. มีหน่วยงานในการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างผูป้ระกอบการให้

ครอบคลุมทั้งจากภาครัฐ และภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศในดา้นสนบัสนุน

เงินทุน งบประมาณ ทรัพยากรเคร่ืองมือและการถ่ายทอดองคค์วามรู้ 

3. ดา้นการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา จดัได ้2 แนวทาง ไดแ้ก่ 

3.1. มหาวิทยาลยัจดัตั้งหน่วยงานในการส่งเสริม สนบัสนุนและมกีารคุม้ครองทรัพยสิ์น

ทางปัญญาที่มีการเช่ือมโยงประสานงานกบัหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

3.2. มหาวิทยาลยัมีการวางแผน และมีระบบในการน าผลงานวิจยัและนวตักรรมเขา้สู่

ตลาดเพ่ือก่อให้เกิดผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์

4. ดา้นการจดัการองคก์ร จดัได ้6 แนวทาง ไดแ้ก่ 

4.1. มหาวิทยาลยัมีการก าหนดวิสัยทศัน์ที่ชดัเจนโดยมุ่งเนน้ในดา้นที่มหาวิทยาลยัมีความ

เช่ียวชาญและโดดเด่น 

4.2. ผูบ้ริหารมีการถ่ายทอดและส่ือสารแนวคิดนโยบาย พนัธกิจและภารกิจอยา่งชดัเจนให้

มีการเขา้ใจรวมทั้งมีการปรับ mindset ของคนในองคก์ร มีการบูรณาการความเป็นผูป้ระกอบการเขา้กบั

ภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยั 

4.3. ผูบ้ริหารมีการวางแผนกลยทุธ์และระบบการจดัการเงินทุน งบประมาณ และสรรหา

แหล่งทุนภายนอกมาใชใ้นการด าเนินงานดา้นผูป้ระกอบการ การสร้างงานวิจยัและพฒันานวตักรรม 

4.4. มีการก าหนดสัดส่วนผลตอบแทนที่ไดจ้ากการด าเนินงานดา้นผูป้ระกอบการ งานวิจยั

และพฒันานวตักรรมในรูปแบบที่ชดัเจน 

4.5. มีการสรรหาและพฒันาบุคลากรและผูเ้ช่ียวชาญจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั

ให้มีทกัษะความเป็นผูป้ระกอบการ 

4.6. มหาวิทยาลัยจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการด าเนินงานด้านผูป้ระกอบการ การสร้าง

งานวิจยัและพฒันานวตักรรม 
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5. ดา้นการจดัการเรียนรู้ จดัได ้6 แนวทาง ไดแ้ก่ 

5.1. มีการบูรณาการกระบวนการสร้างทกัษะและความเป็นผูป้ระกอบการเขา้ไปในการ

จดัการเรียนการสอนตั้งแต่เขา้ปีแรก 

5.2. มหาวิทยาลยัมีความร่วมมือกบัภาคธุรกิจ/ อตุสาหกรรมในการออกแบบหลกัสูตรที่

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการร่วมกนั 

5.3. คดัเลือกนกัศึกษาทีม่ีความมุ่งมัน่และมีพรสวรรค ์(Passion and Talent) ที่จะออกไป

เป็นผูป้ระกอบการโดยให้ความรู้ Entrepreneurship intensive (การเป็นผูป้ระกอบการอยา่งเขม้ขน้) 

5.4. มีการจดัการเรียนการสอน การอบรมและฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการจริง

เพื่อพฒันาทกัษะและความเป็นผูป้ระกอบการกบัผูเ้ช่ียวชาญหรือผูป้ระกอบการที่ประสบความส าเร็จ

ให้กบัอาจารยแ์ละนกัศึกษา 

5.5. มหาวิทยาลยัมีการสร้างInfrastructure หรือ Ecosystem (โครงสร้างพ้ืนฐานและ

นวตักรรม) เพื่อสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมกบัการสร้าง Innovation (นวตักรรม) และ การท า Workshop 

(การลงมอืปฏิบตัิจริง) 

5.6. มีหน่วยงานในการส่งเสริม กระตุน้และสร้างแรงจูงใจในการพฒันาทกัษะความเป็น

ผูป้ระกอบการ 

6. ดา้นการวิจยัและพฒันานวตักรรม จดัได ้4 แนวทาง ไดแ้ก่ 

6.1. มหาวิทยาลยัมีการจดัการเรียนการสอนควบคู่ไปกบัการท าวิจยัและด าเนินงานดา้น

ผูป้ระกอบการตั้งแต่ปีแรก 

6.2. สร้างงานวิจยัและพฒันานวตักรรม (Transitional research) โดยน าความตอ้งการที่

สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง มาเป็นหัวขอ้ในการวิจยัและพฒันานวตักรรมในรูปแบบ Business Innovation 

(นวตักรรมทางธุรกิจ)  

6.3. ภาครัฐ ภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรม และชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมในการท าวิจยัพฒันา

นวตักรรมและถ่ายทอดองคค์วามรู้ร่วมกนั 

6.4. มหาวิทยาลยัเอกชนตอ้ง Focus เพียง 1-2 ดา้นที่น ามาสร้าง Excellence 
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ระยะที่ 2 ศึกษาแนวปฏิบติัที่ดีของมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการทั้งในและต่างประเทศ (Good 

Practices) เก่ียวกบัการบริหารมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ ดงัตารางที่ 12 

 

ตารางที่ 12 การสังเคราะห์แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลัยจากแนว

ปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ของมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ 
 

ประเด็น Babson College มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สังเคราะห์ 

ผลการด าเนินงาน 

1.นกัศึกษามีกระบวนคิด 
ความรู้และทกัษะของความ
เป็นผูป้ระกอบการ 
2.สร้างนกัศึกษาและ
บุคลากรสามารถเป็นเจา้ของ
ธุรกิจ ทั้งการเปิดบริษทัร่วม
ทุนหรือการเป็นเจา้ของ
ธุรกิจของครอบครัว รวมถึง
การมีงานท าสามารถพฒันา
อาชีพได ้
3.สามารถสร้างผลตอบ แทน
ให้กบัวิทยาลยัและสร้าง
มูลค่ามหาศาลทางเศรษฐกิจ
และสังคม 
4.มีผลงานวิจยัไดร้ับการ
ตีพิมพ์ในวารสารและส่ิง
ตีพิมพ์ทางการคา้ชั้นน า
รวมทั้งเผยแพร่ขอ้มูลใน
สถาบนัวิจยันานาชาติ 

1.นกัศึกษามีกระบวนคิดและ
ทกัษะความเป็นผูป้ระกอบการ 
2.นกัศึกษาสามารถสร้าง
งานวิจยัและพฒันานวตักรรม
โดยน าไปจดลิขสิทธ์ิและสร้าง
รายได ้ 
3.นกัศึกษาเป็นเจา้ของธุรกิจ 
startupมี Bandเป็นของตวัเอง
สร้างรายได ้
4.สร้างผลงานตีพิมพร์ะดบัชาติ
และระดบันานาชาติท่ีจ านวน
มากซ่ึงเกิดจากการสนบัสนุน
และให้รางวลัจากมหาวิทยาลยั 

1.สร้างนกัศึกษาท่ีมี
กระบวนคิดและทกัษะ
ความเป็นผูป้ระกอบการ 
สามารถมีงานท าและ
พฒันาอาชีพได้ 
2.สร้างนกัศึกษาและ
บุคลากรท่ีสามารถเป็น
เจา้ของธุรกิจ 
3.สร้างงานวิจยัและพฒันา
นวตักรรมท่ีน าไปใช้
ประโยชน์และสามารถ
สร้างรายไดใ้ห้กบั
มหาวิทยาลยัและสังคม 
4.สร้างผลงานตีพิมพ์
ระดบัชาติและนานาชาติ 

เครือข่ายความร่วมมือ 

1.มีการสนบัสนุนการสร้าง
เครือข่ายท่ีประกอบดว้ย
เจา้หนา้ท่ี คณาจารย ์ศิษยเ์กา่
และเพ่ือนในวิทยาลยัเป็น
เครือข่ายท่ีเขม้แข็งท่ีรวบรวม

1.สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ผ่านสถาบนั DPU X เป็นศูนย ์
กลางในการเช่ือมผูป้ระกอบ 
การภายนอกให้เช่ือมต่อไปยงั
คณะต่างๆ 

1.สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกบัภาครัฐ ภาค
ธุรกิจเอกชน ศิษยเ์ก่า 
นกัศึกษาและคณาจารยใ์ห้
ครอบคลุมทั้งภายในและ
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ศิษยเ์ก่าทัว่โลก 43,000 คน
จาก125 ประเทศ (July 2019 
– July 2020) สร้างความ 
สัมพนัธ์และการท างาน
ร่วมกนัขา้มแผนก ส่งเสริม
การพฒันาตนเองและการ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
2.มีความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลยัMIT และ 
Harvard ในการสร้าง
เคร่ืองตรวจ Covid-19 
3.เครือข่ายความร่วมมือมี
มากกว่า 4,030 แห่งจาก 60 
ประเทศและมีความร่วมมือ
ระหว่างสถาบนั 35 แห่งจาก 
23 ประเทศ 

2.มีการจดัโครงการร่วมกบั
หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ
เพ่ือพฒันาทกัษะผูป้ระกอบการ
ให้กบันกัศึกษา ผูป้ระกอบการ
และผูท่ี้สนใจทัว่ไปเพ่ือให้เกิด
แนวคิดและการออกแบบ
นวตักรรมได ้
3.มีการวิจยัและการแลก 
เปลี่ยนนกัศึกษากบัต่างประเทศ 
เช่นมหาวิทยาลยัในประเทศ
เกาหล ีจีนและในยุโรป 
4.มีความร่วมมือกบัภาครัฐและ
ภาคธุรกิจในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ และร่วมกนัสร้าง
อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือเพ่ือต่อ
ยอดทางธุรกิจท าให้มีรายได้
บางส่วนเขา้สู่มหาวิทยาลยั 

ภายนอกประเทศ 
2.สร้างความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลยั 
ภาครัฐ ภาคธุรกิจในการ
จดัการเรียนการสอน การ
วิจยัและพฒันานวตักรรม 
การถ่ายทอดองคค์วามรู้
เพ่ือสร้างผลผลิตต่อยอด
ทางธุรกิจ 

การจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

1.มีระบบสนับสนุนการ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา
ผ่าน Business law เพ่ือเป็น
ช่องทางในการจดทะเบียน
ทรัพยสิ์นทางปัญญา ทั้ง
สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ 
เคร่ืองหมายทางการคา้ 
ความลบัทางการคา้และ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาอื่นๆ 
พร้อมทั้งมีระบบการให้
ค าปรึกษาผ่านระบบการนดั
หมาย 

1.จดัตั้งหน่วยงานส่งเสริมและ
สนบัสนุนการจดทะเบียน
ทรัพยสิ์นทางปัญญาซ่ึงก าลงัอยู่
ในขั้นตอนการเตรียมการส่ง
เจา้หนา้ท่ีไปอบรมก่อนการ
สมคัร 
2.มีระบบการแนะน านกัศึกษา
ท่ีมีการคิดคน้นวตักรรมไปจด
ลิขสิทธ์ิ 

1.จดัตั้งหน่วยงานส่งเสริม
และสนบัสนุนการจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา
พร้อมทั้งมีระบบการให้
ค าปรึกษาในการจด
ทะเบียนทรัพย ์สินทาง
ปัญญา 

การจัดการองค์กร 
1.บูรณาการแนวคิดดา้น
ความยัง่ยืนทางสังคมและ

1.จดัตั้งหน่วยงาน DPU X เป็น
ศูนยก์ลางในการสนบัสนุนให้

1.จดัตั้งหน่วยงานกลางท่ี
สนบัสนุนดา้นงบ 
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เศรษฐกิจเขา้กบัแนวปฏิบตัิ
ทางธุรกิจ สนบัสนุนให้มี
การคิดแบบผูป้ระกอบการ
ในลกัษณะคือความยืดหยุ่น 
ความคิดสร้างสรรคแ์ละ
ความสามารถในการมอง 
เห็นการเปลี่ยนแปลงเป็น
โอกาสให้บุคลากรเปิดกวา้ง
สู่แนวคิดใหม่ๆ 
2.มหาวิทยาลยัมีการดูแลใส่
ใจในการพฒันานกัศึกษา
และบุคลากรโดยสนบัสนุน
และเสนอโอกาสให้อย่าง
เป็นธรรม ยืดหยุ่น มีแนว
ปฏิบตัิท่ีเป็นท่ียอมรับในการ
ให้รางวลักบัคณาจารยแ์ละ
เจา้หนา้ท่ีทั้งท่ีเป็นตวัเงิน
และไม่ใช่ตวัเงิน 
3.จดัตั้งกองทุน Babson 
College สามารถสร้างมูลค่า 
3.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ณ 
ตุลาคม 2020 
4.ระดมทุนได ้295,000 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐจากผูบ้ริจาค
มากกว่า 2,200 ราย 

นกัศึกษาไดมี้ทกัษะความเป็น
ผูป้ระกอบการท่ีจะสามารถ
เร่ิมตน้สร้างธุรกิจ Startup ของ
ตวัเอง 
2.ผูบ้ริหารมีความมุ่งมัน่ มี
วิสัยทศัน์และให้การสนบัสนุน
ดา้นผูป้ระกอบการพร้อมทั้งมี
การส่ือสารถ่าย ทอดกลยุทธ์ให้
ครอบคลุมจนถึงระดบัผูป้ฏิบตัิ 
งานจนเกิดวฒันธรรมของ
องคก์ร 
3.บูรณาการความเป็นผู ้
ประกอบการเขา้ไปในการ
จดัการเรียนการสอน การ
พฒันาบุคลากรรวมทั้งระบบ
บริหารจดัการเพ่ือให้ภารกิจ
หลกั 4 ดา้นของมหาวิทยาลยั 
4.แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
มีการด าเนินการตามแผนท่ีวาง
ไว ้โดยในปีแรกงบ ประมาณ
จะน าไปใช้ในการปรับ
หลกัสูตร ปีท่ี2 น าไปใชใ้นการ
ปรับ Infrastructure 
5.ระดมทุนมาใชใ้นกองทุน 
DPU X เพ่ือต่อยอดแนวคิดและ
โครงการของนกัศึกษา 
6.สรรหาและพฒันาอาจารยใ์ห้
มีความรู้และทกัษะความเป็น
ผูป้ระกอบการผ่านการอบรม 
7.มีระบบการให้ผลตอบแทน
แบ่งก าไรตามสัดส่วน (share 

ประมาณและการด าเนิน 
การดา้นผูป้ระกอบการ 
2.ผูบ้ริหารมีความมุ่งมัน่ 
วิสัยทศันแ์ละวฒันธรรม
องคก์รพร้อมทั้งส่ือสาร
และถ่ายทอดกลยุทธ์ให้
ครอบคลุมทัว่ทั้งองคก์ร
โดยบูรณาการความเป็น
ผูป้ระกอบการเขา้ไปใน 4 
ภารกิจหลกัของมหาวิทยา 
ลยั 
3.จดัตั้งกองทุนเพ่ือ
สนบัสนุนการด าเนินงาน
ดา้นผูป้ระกอบการจาก
การระดมทุน 
4.มีแนวปฏิบตัิในการให้
ผลตอบแทนท่ีชดัเจน เป็น
ท่ียอมรับรวมทั้งการให้
รางวลักบัคณาจารยแ์ละ
เจา้หนา้ท่ีทั้งท่ีเป็นตวัเงิน
และไม่ใช่ตวัเงิน 
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profit) ให้กบัอาจารยท่ี์สร้าง
ผลงานวิจยัและนวตักรรมโดย
เฉพาะท่ีรับโครงการมาจาก
ภายนอกมหาวิทยาลยั 

การจัดการเรียนรู้ 

1.จดัหลกัสูตรและรายวิชาท่ี
มุ่งเนน้การให้ความรู้แก่ผู ้
ประกอบการและนวตักรรม
ในอนาคต 
2. สร้างสภาพแวดลอ้มแห่ง
การเรียนรู้มี Co-working 
space และมีระบบนิเวศ 
(Ecosystems) การมีส่วน
ร่วมกบัระบบนิเวศมุ่งมัน่ท่ี
จะรวบรวมจิตวิญญาณของ
ความคิดและการด าเนินงาน
ดา้นผูป้ระกอบการเพ่ือให้
เกิดการกระตุน้การเรียนรู้ได้
อย่างต่อเน่ืองและสามารถ
ส่งผลกระทบไปทัว่โลก 
3.จดักิจกรรมการเรียนรู้โดย
การลงมือท า (Learning by 
Doing) การสอนโดยการลง
มือท า สร้างประสบการณ์ท่ี
สมจริงเพ่ือให้นกัศึกษามี
ทกัษะท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินการและสร้าง
ผลกระทบให้เกิดขึ้น 
4.จดัการศึกษาท่ีเนน้การ
ท างานร่วมกนัในชุมชนท่ี
เต็มไปดว้ยผูน้ าดา้น
ผูป้ระกอบการอย่างทัว่ถึง

1.จดัการเรียนการสอนท่ีท าให้
นกัศึกษาไดเ้รียนรู้วิชาการและ
วิชาชีพและทกัษะท่ีส าคญัของ
ศตวรรษท่ี 21 ผ่านหลกัสูตร 
DPU Core และ Capstone 
Project 
2.จดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้
แบบ Collaborative เนน้การ
ท างานร่วมกนัภายใตพ้ื้นท่ีการ
เรียนรู้แบบ Markerspace โดยมี
อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ี
ทนัสมยัสามารถพฒันาทกัษะ
ความเป็นผูป้ระกอบการและ
ผลิตช้ินงานร่วมกนั 
3.จดักิจกรรมเสริมแรงโดยจดั
เวทีเสวนากบัผูป้ระกอบ 
startup รุ่นใหม่ท่ีประสบ
ความส าเร็จมาสร้างแรงบนัดาล
ใจและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 
4.ภาคธุรกิจเขา้มาร่วมในการ
ออกแบบและพฒันาหลกัสูตร
ให้สามารถผลิตบณัฑิตไดต้รง
ตามความตอ้งการมีทกัษะท่ี
จ าเป็นรวมถึงทกัษะในอนาคต 
 

1.จดัหลกัสูตรและการ
เรียนการสอนร่วมกบั
สถานประกอบการโดย
มุ่งเนน้การให้ความรู้และ
ทกัษะผูป้ระกอบการ และ
นวตักรรมในอนาคต 
2.สร้างสภาพแวดลอ้ม
แห่งการเรียนรู้และมี
ระบบนิเวศ (Ecosystem)ท่ี
กระตุน้การเรียนรู้ การ
ท างานร่วมกนัและการ
ด าเนินงานดา้นผูป้ระกอบ 
การ 
3.จดักิจกรรมการเรียนรู้ 
การเสวนากบัผูป้ระกอบ 
การเพ่ือกระตุน้ สร้างแรง
บนัดาลใจและแลก 
เปลี่ยนประสบการณ์ 
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และปรับเปลี่ยนไดเ้พ่ือบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ส าคญั 
5.จดักิจกรรมท่ีปลูกฝังกรอบ
ความคิดและทกัษะ
ผูป้ระกอบการให้เกิดขึ้น ซ่ึง
กระตุน้ให้นกัศึกษามอง
ปัญหาเป็นโอกาสและ
ความส าคญัของการด าเนิน 
การดา้นผูป้ระกอบการ 
6.จดัระบบให้ค าปรึกษาโดย
มีคณาจารยแ์ละท่ีปรึกษา
ดา้นอาชีพร่วมสร้าง
ประสบการณ์ท่ีจะช่วยให้แต่
ละคนบรรลุเป้าหมายส่วนตวั 

การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

1.มีนักวิจัยและนักวิชาการ
ม าก ก ว่ า  100 ค น จาก  40 
ประเทศเขา้ร่วมเป็นสมาชิก 
GEM (Global Entrepreneur 
ship Monitor) 
2.ได้รับรางวลัความเป็นเลิศ
ดา้นการสอนและการวิจยั 56 
รางวลั 
3.ส ร้ า ง โ ค ร งก า ร  10,000 
ธุรกิจขนาดเล็กท่ีสามารถ
รองรับธุรกิจทัว่โลก 

1.ผลิตผลงานวิจยัและองค์
ความรู้ระดบัชาติและนานาชาติ
ท่ีเป็นประโยชน์ช่วยในการ
แกปั้ญหาและพฒันาสังคมและ
ธุรกิจ 
2.พฒันางานวิจยัท่ีตอบโจทย์
ทกัษะงานในอนาคต (Future 
work force skills) และ
นวตักรรมธุรกิจ (Business 
Innovation) เทคโนโลยีของแต่
ละสาขาท่ีเหมาะสมในอนาคต
และสามารถสร้างรายได ้
3.จดัการเรียนการสอนควบคู่
ไปกบัการท าวิจยัและเขา้ไป
เรียนรู้งานจริงในสถาน
ประกอบการ 

1.สร้างงานวิจัยและองค์
ความ รู้ ท่ี น าไป ใช้ป ระ 
โยชน์ ได้ จ ริ ง  ส ามารถ
แก้ปัญหา พัฒนาสังคม
และธุรกิจท่ีสามารถสร้าง
รายได้ และตอบโจทย์
ความตอ้งการในอนาคต 
2.จัดการเรียนการสอน
ควบคู่กับการท าวิจัยและ
เข้าไปเรียน รู้  ฝึกทักษะ
จากการลงมือท าจริงใน
สถานประกอบการ 
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จากตารางที่ 12 ผลการสังเคราะห์แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดมหาวิทยาลัย

จากแนวปฏิบตัิที่ดี (Good Practices) ของมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ สรุปแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

1. ดา้นผลการด าเนินงาน จดัได ้4 แนวทางไดแ้ก ่

1.สร้างนักศึกษาที่มีกระบวนคิดและทกัษะความเป็นผูป้ระกอบการ สามารถมีงานท าและ

พฒันาอาชีพได ้

2.สร้างนกัศึกษาและบุคลากรที่สามารถเป็นเจา้ของธุรกิจ 

3.สร้างงานวิจยัและพฒันานวตักรรมที่น าไปใช้ประโยชน์และสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบั

มหาวิทยาลยัและสังคม 

4.สร้างผลงานตีพิมพร์ะดบัชาติและนานาชาติ 

2. ดา้นเครือข่ายความร่วมมือ จดัได ้2 แนวทางไดแ้ก่ 

1.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ศิษยเ์ก่า นกัศึกษาและคณาจารย์

ให้ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

2.สร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ภาครัฐ ภาคธุรกิจในการจดัการเรียนการสอน 

การวิจยัและพฒันานวตักรรม การถ่ายทอดองคค์วามรู้เพื่อสร้างผลผลิตต่อยอดทางธุรกิจ 

3. ดา้นการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา จดัได ้1 แนวทางไดแ้ก่ 

1.จดัตั้งหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาพร้อมทั้งมีระบบ

การให้ค าปรึกษาในการจดทะเบียนทรัพย ์สินทางปัญญา 

4. ดา้นการจดัการองคก์ร จดัได ้4 แนวทางไดแ้ก ่

1.จดัตั้งหน่วยงานกลางที่สนบัสนุนดา้นงบประมาณและการด าเนินการดา้นผูป้ระกอบการ 

2.ผูบ้ริหารมีความมุ่งมัน่ วิสัยทศัน์และวฒันธรรมองค์กรพร้อมทั้งส่ือสารและถ่ายทอดกล

ยุทธ์ให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรโดยบูรณาการความเป็นผูป้ระกอบการเข้าไปใน 4 ภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลยั 

3.จดัตั้งกองทุนเพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นผูป้ระกอบการจากการระดมทุน 
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4.มีแนวปฏิบัติในการให้ผลตอบแทนที่ชัดเจน เป็นที่ยอมรับรวมทั้งการให้รางวลักับ

คณาจารยแ์ละเจา้หนา้ที่ทั้งที่เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน 

5. ดา้นการจดัการเรียนรู้ จดัได ้3 แนวทางไดแ้ก ่

1.จดัหลกัสูตรและการเรียนการสอนร่วมกบัสถานประกอบการโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้

และทกัษะผูป้ระกอบการ และนวตักรรมในอนาคต 

2.สร้างสภาพแวดลอ้มแห่งการเรียนรู้และมีระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่กระตุ้นการเรียนรู้ 

การท างานร่วมกนัและการด าเนินงานดา้นผูป้ระกอบการ 

3.จดักิจกรรมการเรียนรู้ การเสวนากบัผูป้ระกอบการเพื่อกระตุน้ สร้างแรงบนัดาลใจและ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

6. ดา้นการวิจยัและพฒันานวตักรรม จดัได ้2 แนวทางไดแ้ก่ 

1. สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง สามารถแก้ปัญหา พฒันา

สังคมและธุรกิจที่สามารถสร้างรายไดแ้ละตอบโจทยค์วามตอ้งการในอนาคต 

2. จัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการท าวิจัยและเข้าไปเรียนรู้งานจริงในสถาน

ประกอบการ 

น าผลการวิเคราะห์เน้ือหาจากการสัมภาษณ์มาสังเคราะห์ร่วมกบัความตอ้งการจ าเป็นในการ

พฒันาและแนวปฏิบติัที่ดีของมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการทั้งในและต่างประเทศ ดงัตารางที่ 13 
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ตารางที่ 13 การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตาม

แนวคิดมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการจากความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา การสัมภาษณ์และแนวปฏิบัติ

ที่ดีของมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ 

 

ข้อมูลจากการวิเคราะห์ความ
ต้องการจ าเป็นในการพัฒนา 

ข้อมูลจากการสังเคราะห์ผล
การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

แนวปฏิบัติท่ีดี(Good 
Practice) ของ
มหาวิทยาลัย
ผู้ประกอบการ 

แนวทางการพัฒนา 

1.ด้านผลการด าเนินงาน 
1. มหาวิทยาลยัมีผลงาน
ตีพิมพ์ทางวิชาการท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์และ
ตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของประเทศท่ีไดจ้ากองค์
ความรู้ใหม่และมหาวิทยาลยั
มีผลงานท่ีสามารถน ามาจด
สิทธิบตัร และใบอนุญาตได้ 
2. มหาวิทยาลยัมีการน าองค์
ความรู้เชิงนวตักรรมมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการสร้าง
ผลตอบแทนให้แก่
มหาวิทยาลยั 
3. มหาวิทยาลยัมีบุคลากรท่ีมี
ศกัยภาพสูงในเชิงธุรกิจและ
เชิงผูป้ระกอบการ สามารถ
สร้างรายไดเ้ขา้สู่
มหาวิทยาลยั และ สามารถ
ร่วมมือกบัภาคธุรกิจ/ 
อุตสาหกรรมได ้
 

 
1. มหาวิทยาลยัจดัตั้ง
หน่วยงานเฉพาะเพ่ือสามารถ
หารายไดเ้ขา้สู่มหาวิทยาลยั มี
การจดัการทางการตลาด
ร่วมกบัภาคธุรกิจในการน า
ผลงานท่ีไดจ้ากงานวิจยัและ
พฒันานวตักรรมเขา้สู่
ตลาดโลกและสามารถสร้าง
ช่ือเสียงให้กบัมหาวิทยาลยั
พร้อมทั้งสามารถจดลิขสิทธ์ิ
ได ้
2. สร้างผลงานทางวิชาการ
ตีพิมพ์ท่ีทนัสมยัและตอบ
โจทยส์ังคมท่ีมี Impact factor 
สูงสามารถตีพิมพใ์นวารสาร
ระดบัชาติและนานาชาติ
จ านวนมาก 
 

 
1.สร้างนกัศึกษาท่ีมี
กระบวนคิดและทกัษะ
ความเป็นผูป้ระกอบการ 
สามารถมีงานท าและ
พฒันาอาชีพได้ 
2.สร้างนกัศึกษาและ
บุคลากรท่ีสามารถเป็น
เจา้ของธุรกิจ 
3.สร้างงานวิจยัและ
พฒันานวตักรรมท่ี
น าไปใช้ประโยชน์และ
สามารถสร้างรายได้
ให้กบัมหาวิทยาลยัและ
สังคม 
4.สร้างผลงานตีพิมพ์
ระดบัชาติและนานาชาติ 

 
1.จดัตั้งหน่วยงานจดัการ
ทางการตลาดร่วมกบัภาค
ธุรกิจในการน าผลงานท่ี
ไดจ้ากงานวิจยัและพฒันา
นวตักรรมเขา้สู่ตลาดโลก 
2.สร้างงานวิจยัและพฒันา
นวตักรรมท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ไดจ้ริงในเชิง
พาณิชยแ์ละเชิงสังคม 
3.สร้างบณัฑิตท่ีมี
กระบวนคิดและทกัษะ
ความเป็นผูป้ระกอบการ
สามารถมีงานท าและ
พฒันาอาชีพไดเ้ป็น
เจา้ของกิจการได ้
4.สร้างผลงานตีพิมพ์
ระดบัชาติและระดบั
นานาชาติ 
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ข้อมูลจากการวิเคราะห์ความ
ต้องการจ าเป็นในการพัฒนา 

ข้อมูลจากการสังเคราะห์ผล
การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

แนวปฏิบัติท่ีดี(Good 
Practice) ของ
มหาวิทยาลัย
ผู้ประกอบการ 

แนวทางการพัฒนา 

2.ด้านเครือข่ายความร่วมมือ 
1. ภาครัฐ ภาคธุรกิจ/ 
อุตสาหกรรมส่งเสริมและ
สนบัสนุนดา้นการเงิน/ 
งบประมาณเพ่ือสนบัสนุน
การด าเนินงานเชิง
ผูป้ระกอบการ 
2.มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร 
และนกัศึกษากบัต่างประเทศ
เพ่ือแลกเปลี่ยนองคค์วามรู้
และการวิจยัร่วมกนั 
3.ภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรม
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้
มามีส่วนร่วมในการพฒันา
กระบวนการวิจยั การจดัการ
เรียนการสอนและร่วมกนั
ถ่ายทอดองคค์วามรู้และ
เทคโนโลยีกบัมหาวิทยาลยั 
4.มีการสร้างเครือข่าย
ผูป้ระกอบการทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบนัเพ่ือเป็น
ศูนยก์ลางการส่ือสาร 
ประสานงานเพ่ือสนบัสนุน
การพฒันาผูป้ระกอบการ
และธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพ  
 
 
 

 
1. ภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรม
เขา้มาร่วมในการวางแผนใน
การคดัเลอืกนกัศึกษาเขา้เรียน 
การให้ทุน รวมถึงการจดัการ
เรียนการสอน การพฒันา
ทกัษะความเป็น
ผูป้ระกอบการและการท า
วิจยัและการพฒันานวตักรรม 
2.มีหน่วยงานในการสร้าง
ภาคีเครือข่ายความร่วมมือใน
การสร้างผูป้ระกอบการให้
ครอบคลุมทั้งจากภาครัฐ และ
ภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรม ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ
ในดา้นสนบัสนุนเงินทุน 
งบประมาณ ทรัพยากร 
เคร่ืองมือและการถา่ยทอด
องคค์วามรู ้
 

 
1.สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกบัภาครัฐ ภาค
ธุรกิจเอกชน ศิษยเ์ก่า 
นกัศึกษาและคณาจารย์
ให้ครอบคลุมทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ 
2.สร้างความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลยั 
ภาครัฐ ภาคธุรกิจในการ
จดัการเรียนการสอน 
การวิจยัและพฒันา
นวตักรรม การถ่ายทอด
องคค์วามรู้เพ่ือสร้าง
ผลผลิตต่อยอดทางธุรกิจ 

 
1.สร้างความร่วมมือกบั
สถานประกอบการและ
ภาครัฐในการร่วมลงทุน 
การสร้างงานวิจยัและ
พฒันานวตักรรมเพ่ือสร้าง
ผลผลิต (Product) และส่ง
ต่อเขา้สู่ตลาด และ
สามารถน าผลงานไปใช้
ในการแกปั้ญหาของ
ประเทศ 
2.สร้างเครือข่าย
ผูป้ระกอบการให้
ครอบคลุมทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศในการ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้ 
(Transfer Knowledge) 
และความร่วมมือในการ
พฒันาผูป้ระกอบการ มี
การใชท้รัพยากรและ
บุคลากรท่ีเก่งร่วมกนั 
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ข้อมูลจากการวิเคราะห์ความ
ต้องการจ าเป็นในการพัฒนา 

ข้อมูลจากการสังเคราะห์ผล
การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

แนวปฏิบัติท่ีดี(Good 
Practice) ของ
มหาวิทยาลัย
ผู้ประกอบการ 

แนวทางการพัฒนา 

3. ด้านการจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
1.มหาวิทยาลยัมีการส่งเสริม
การสร้างสรรคท์รัพยสิ์นทาง
ปัญญาและน าทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาไปใชป้ระโยชน์ 
2. มหาวิทยาลยัมีการพฒันา
องคค์วามรู้และนวตักรรม
รวมทั้งการต่อยอดในเชิง
พาณิชย ์
3. มหาวิทยาลยัมีระบบการ
คุม้ครองและจดทะเบียน
ทรัพยสิ์นทางปัญญาทั้ง 
ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร และ
เคร่ืองหมายทางการคา้ 

 
 
1. มหาวิทยาลยัจดัตั้ง
หน่วยงานในการส่งเสริม 
สนบัสนุนและมีจดัการ
ทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา 
คุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา
ท่ีมีการเช่ือมโยงและ
ประสานงานกบัหน่วยงาน
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั 
2. มหาวิทยาลยัมีการวางแผน 
และมีระบบในการน า
ผลงานวิจยัและนวตักรรมเขา้
สู่ตลาดเพ่ือก่อใหเ้กิด
ผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์

 
 
1.จดัตั้งหน่วยงาน
ส่งเสริมและสนบัสนุน
การจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาพร้อมทั้งมีระบบ
การให้ค าปรึกษาในการ
จดทะเบียนทรัพย ์สิน
ทางปัญญา 

 
 
1.จดัตั้งหน่วยงานจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
ตั้งแต่ การส่งเสริม
สนบัสนุนและมีการ
คุม้ครองทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาท่ีมีการเช่ือมโยง
และประสานงานกบั
หน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลยั 

4.ด้านการจัดการองค์กร 
1. มหาวิทยาลยัมีการวางแผน
ทางการเงินและระบบบริหาร
งบประมาณกองทุนและการ
ระดมทุนเพ่ือสนบัสนุนการ
สร้างนวตักรรมและการ
พฒันาความเป็น
ผูป้ระกอบการ 
2. มหาวิทยาลยัมีระบบ
กระตุน้ เสริมแรงจูงใจและ
ให้ผลตอบแทนท่ีชดัเจน
ส าหรับบุคลากรท่ีมี

 
1. มหาวิทยาลยัมีการก าหนด
วิสัยทศัน์ท่ีชดัเจนโดยมุ่งเนน้
ในสาขาท่ีมหาวิทยาลยัมี
ความเช่ียวชาญและโดดเด่น 
2.ผูบ้ริหารมีการถ่ายทอดและ
ส่ือสารแนวคิดนโยบาย พนัธ
กิจและภารกิจอย่างชดัเจนให้
มีการเขา้ใจรวมทั้งมีการปรับ 
mindset (กรอบความคิด)ของ
คนในองคก์รและมีการ
บริหารแบบความคล่องตวั 

 
1.จดัตั้งหน่วยงานกลาง
ท่ีสนบัสนุนดา้น
งบประมาณและการ
ด าเนินการดา้น
ผูป้ระกอบการ 
2.ผูบ้ริหารมีความมุ่งมัน่ 
วิสัยทศัน์และวฒันธรรม
องคก์รพร้อมทั้งส่ือสาร
และถ่ายทอดกลยุทธ์ให้
ครอบคลุมทัว่ทั้งองคก์ร
โดยบูรณาการความเป็น

 
1.สร้างศูนยค์วามเป็นเลิศ 
(Excellence center) ใน
สาขาท่ีโดดเด่นและ
เช่ียวชาญ ท่ีสามารถสร้าง
ผูป้ระกอบการ 
2.จดัตั้งกองทุนพฒันา
ผูป้ระกอบการ การวิจยั
และนวตักรรมเพ่ือพฒันา
แนวคิดธุรกิจออกสู่เชิง
พาณิชยแ์ละสรรหาแหล่ง
ทุนภายนอก 
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ข้อมูลจากการวิเคราะห์ความ
ต้องการจ าเป็นในการพัฒนา 

ข้อมูลจากการสังเคราะห์ผล
การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

แนวปฏิบัติท่ีดี(Good 
Practice) ของ
มหาวิทยาลัย
ผู้ประกอบการ 

แนวทางการพัฒนา 

พฤติกรรมสนบัสนุนการเป็น
ผูป้ระกอบการ 
3. มหาวิทยาลยัมีการสรรหา 
การพฒันาอาจารยแ์ละ
เจา้หนา้ท่ี มีความรู้ 
ความสามารถและทกัษะ
ความเป็นผูป้ระกอบการทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ 
  

(agility) มีการบูรณาความ
เป็นผูป้ระกอบการเขา้กบั
ภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยั 
3.มหาวิทยาลยัมีการวางแผน
กลยุทธ์และระบบการจดัการ
เงินทุนและงบประมาณและ
สรรหาแหล่งทุนภายนอกมา
ใชใ้นการด าเนินงานดา้น
ผูป้ระกอบการ การสร้าง
งานวิจยัและพฒันานวตักรรม 
4.มีการก าหนดสัดส่วน
ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการ
ด าเนินงานดา้น
ผูป้ระกอบการ งานวิจยัและ
พฒันานวตักรรมในรูปแบบ
ท่ีชดัเจน 
5.มีการสรรหาและพฒันา
บุคลากรและผูเ้ช่ียวชาญจาก
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยัให้มีทกัษะความ
เป็นผูป้ระกอบการ 
6. มหาวิทยาลยัจดัตั้งกองทุน
สนบัสนุนการด าเนินงานดา้น
ผูป้ระกอบการ งานวิจยัและ
พฒันานวตักรรม 
 
 
 

ผูป้ระกอบการเขา้ไปใน 
4 ภารกิจหลกัของมหา
วิทยา ลยั 
3.จดัตั้งกองทุนเพ่ือ
สนบัสนุนการ
ด าเนินงานดา้น
ผูป้ระกอบการจากการ
ระดมทุน 
4.มีแนวปฏิบตัิในการให้
ผลตอบแทนท่ีชดัเจน 
เป็นท่ียอมรับรวมทั้งการ
ให้รางวลักบัคณาจารย์
และเจา้หนา้ท่ีทั้งท่ีเป็น
ตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน 

3.สร้างระบบการจ่าย
ผลตอบแทนท่ีชดัเจน 
โปร่งใส เป็นท่ียอมรับ 
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ข้อมูลจากการวิเคราะห์ความ
ต้องการจ าเป็นในการพัฒนา 

ข้อมูลจากการสังเคราะห์ผล
การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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มหาวิทยาลัย
ผู้ประกอบการ 

แนวทางการพัฒนา 

5. ด้านการจัดการเรียนรู้ 
1. มีการจดัระบบให้
ค าปรึกษาโดยนกัวิชาการ
และผูเ้ช่ียวชาญจากภาค
ธุรกิจ /อุตสาหกรรม เพ่ือมุ่ง
ผลิตงานวิจยั องคค์วามรู้และ
นวตักรรมท่ีก่อให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชย ์
2. มหาวิทยาลยัมีการจดั
โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือ
พฒันาความเป็น
ผูป้ระกอบการทั้งการอบรม 
สัมมนา โอกาสทางการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 
3. มหาวิทยาลยัมีความ
ร่วมมือกบัภาคธุรกิจ /
อุตสาหกรรมและผูมี้
ประสบการณ์ดา้นการ
ประกอบการในการพฒันา
จดัหลกัสูตรและการเรียน

ประกอบการการสอนเชิงผู ้
และสร้างจิตวิญญาณ
ผูป้ระกอบการ พฒันาทกัษะ
แนวคิดการเป็น
ผูป้ระกอบการ 
 

 
1. มีการบูรณาการ
กระบวนการสร้างทกัษะและ
ความเป็นผูป้ระกอบการเขา้
ไปในการจดัการเรียนการ
สอนตั้งแต่เขา้ปีแรก 
2. มหาวิทยาลยัมีความ
ร่วมมือกบัภาคธุรกิจ/ 
อุตสาหกรรมในการ
ออกแบบหลกัสูตรท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ร่วมกนั 
3. ออกแบบหลกัสูตรใหม่ท่ี
โดดเด่นเพ่ือตอบสนองใน
กลุ่มผูเ้รียนกลุ่มใหม่ท่ีมี
ประสบการณ์ท างานมาแลว้ 
4. คดัเลือกนกัศึกษาท่ีมีความ
มุ่งมัน่และมีพรสวรรค ์
(Passion and Talent) ท่ีจะ
ออกไปเป็นผูป้ระกอบการ
โดยให้ความรู้ 
Entrepreneurship intensive 
(การเป็นผูป้ระกอบการอย่าง
เขม้ขน้) 
5. มีการจดัการเรียนการสอน 
การอบรมและฝึก
ประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการจริงเพ่ือพฒันา

 
1.จดัหลกัสูตรและการ
เรียนการสอนร่วมกบั
สถานประกอบการโดย
มุ่งเนน้การให้ความรู้
และทกัษะ
ผูป้ระกอบการ และ
นวตักรรมในอนาคต 
2.สร้างสภาพแวดลอ้ม
แห่งการเรียนรู้และมี
ระบบนิเวศ 
(Ecosystem)ท่ีกระตุน้
การเรียนรู้ การท างาน
ร่วมกนัและการ
ด าเนินงานดา้น
ผูป้ระกอบการ 
3.จดักิจกรรมการเรียนรู้ 
การเสวนากบัผูป้ระกอบ 
การเพ่ือกระตุน้ สร้าง
แรงบนัดาลใจและแลก 
เปลี่ยนประสบการณ์ 
 

 
1.คดัเลือกอาจารยแ์ละ
นกัศึกษาท่ีมีความสามารถ
สูง (Talent) มาร่วมในการ
สร้างและพฒันางานวิจยั
และนวตักรรมท่ีสร้าง
ผลผลิตเชิงพาณิชยร่์วมกบั
ผูป้ระกอบการ 
2.ออกแบบหลกัสูตรใหม่
ให้กบัผูท่ี้มีประสบการณ์
ในการ Reskill, upskill 
และ New skill 
3.สร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีเอื้อ
ต่อการสร้างความคิด
ใหม่ๆ (Ecosystem) 
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ข้อมูลจากการวิเคราะห์ความ
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มหาวิทยาลัย
ผู้ประกอบการ 

แนวทางการพัฒนา 

ทกัษะและความเป็น
ผูป้ระกอบการกบัผูเ้ช่ียวชาญ
หรือผูป้ระกอบการท่ีประสบ
ความส าเร็จให้กบัอาจารย์
และนกัศึกษา 
6. มหาวิทยาลยัมีการสร้าง
Infrastructure หรือ 
Ecosystem (โครงสร้าง
พ้ืนฐานหรือระบบนิเวศ)เพ่ือ
สร้างบรรยากาศท่ีเหมาะสม
กบัการสร้าง Innovation 
(นวตักรรมและ การท า 
Workshop (การลงมือปฏิบตัิ
จริง) 
7. มีหน่วยงานในการส่งเสริม 
กระตุน้และสร้างแรงจูงใจใน
การพฒันาทกัษะความเป็น
ผูป้ระกอบการ 

6.ด้านการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 
1. มีการจดักระบวนการเรียน
การสอนและการวิจยัควบคู่
กบัการด าเนินกิจกรรมดา้น
การประกอบการส่งเสริมการ
สร้างและพฒันาธุรกิจใหม่ 
2.สร้างการวิจยั การพฒันา
องคค์วามรู้ใหม่ การพฒันา
เทคโนโลยีและการพฒันา

 
1. มหาวิทยาลยัมีการจดัการ
เรียนการสอนควบคู่ไปกบั
การท าวิจยัและด าเนินงาน
ดา้นผูป้ระกอบการตั้งแต่ปี
แรก 
2. สร้างงานวิจยัและพฒันา
นวตักรรม (Transitional 
Research) โดยน าความ
ตอ้งการท่ีสามารถน าไปใช้

 
1.สร้างงานวิจยัและองค์
ความรู้ท่ีน าไปใชป้ระ 
โยชน์ไดจ้ริง สามารถ
แกปั้ญหา พฒันาสังคม
และธุรกิจท่ีสามารถ
สร้างรายไดแ้ละตอบ
โจทยค์วามตอ้งการใน
อนาคต 
2.จดัการเรียนการสอน

 
1.สร้างงานวิจยั 
(Transitional Research) 
โดยน าความตอ้งการท่ี
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดจ้ริงมาเป็น
หัวขอ้ในการท าวิจยัและ
พฒันานวตักรรมในรูป
ของ Business Innovation 
(นวตักรรมทางธุรกิจ) 
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นวตักรรมท่ีสร้างคุณค่าและ
ผลกระทบเชิงบวกทาง
วิชาการ สังคม เศรษฐกิจและ
ส่ิงแวดลอ้ม สอดคลอ้งกบั
การพฒันาประเทศ 
3.มหาวิทยาลยัสร้างงานวิจยั
ท่ีตอ้งตอบสนองความ
ตอ้งการทางสังคมและ
เศรษฐกิจท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 

ประโยชน์ไดจ้ริงมาเป็น
หัวขอ้ในการท าวิจยัและ
พฒันานวตักรรมในรูปของ 
Business Innovation 
(นวตักรรมทางธุรกิจ) 
3. มหาวิทยาลยัตอ้งเนน้
งานวิจยัขั้นสูง (TRL: 
Technology Readiness 
Level) เพ่ิมขึ้นโดยจบัมือกบั
ภาคธุรกิจเพ่ือขอรับทุนจาก
ภาครัฐ 
4. มหาวิทยาลยัเอกชนตอ้ง
เนน้ (Focus) เพียง 1-2 ดา้นท่ี
น ามาสร้างความเป็นเลิศ 
(Excellence) 

ควบคู่กบัการท าวิจยัและ
เขา้ไปเรียนรู้ ฝึกทกัษะ
จากการลงมือท าจริงใน
สถานประกอบการ 

2.พฒันางานวิจยัท่ีมีการ
ใชเ้ทคโนโลยีสูงๆ (TRL: 
Technology Readiness 
Level) 
3. จดัการเรียนการสอน
ควบคู่กบัการสร้าง
งานวิจยัและนวตักรรม
และการด าเนินงานดา้น
ผูป้ระกอบการตั้งแต่ปีแรก 
 

 

จากตารางที่ 13 ผลการสังเคราะห์แนวทางการพฒันาการบริหารมหาวิทยาลยัเอกชนไทยตาม

แนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ จากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิและสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง

ประสงค ์สรุปไดด้งัน้ี 

1. ดา้นผลการด าเนินงาน จดัได ้4 แนวทาง ไดแ้ก่ 

1. จดัตั้งหน่วยงานจดัการทางการตลาดร่วมกบัภาคธุรกิจในการน าผลงานที่ไดจ้ากงานวิจยั

และพฒันานวตักรรมเขา้สู่ตลาดโลก 

2. สร้างงานวิจยัและพฒันานวตักรรมที่น าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในเชิงพาณิชยแ์ละเชิง

สังคม 
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3. สร้างบณัฑิตที่มีกระบวนคิดและทกัษะความเป็นผูป้ระกอบการสามารถมีงานท าและ

พฒันาอาชีพไดเ้ป็นเจา้ของกิจการได ้

4. สร้างผลงานตีพิมพร์ะดบัชาติและระดบันานาชาติ 

2.  ดา้นเครือข่ายความร่วมมือ จดัได ้2 แนวทาง ไดแ้ก่ 

1. สร้างความร่วมมือกบัสถานประกอบการและภาครัฐในการร่วมลงทุน การสร้างงานวิจยั

และพฒันานวตักรรมเพื่อสร้างผลผลิต (Product) และส่งต่อเขา้สู่ตลาด และสามารถน าผลงานไปใชใ้น

การแกปั้ญหาของประเทศ 

2. สร้างเครือข่ายผูป้ระกอบการให้ครอบคลุมทั้ งภายในและภายนอกประเทศในการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ (Transfer Knowledge) และความร่วมมือในการพัฒนาผูป้ระกอบการ มีการใช้

ทรัพยากรและบุคลากรที่เก่งร่วมกนั 

3.  ดา้นการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา จดัได ้1 แนวทาง ไดแ้ก่ 

1.จดัตั้งหน่วยงานจัดการทรัพยสิ์นทางปัญญา ตั้งแต่ การส่งเสริมสนับสนุนและมีการ

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการเช่ือมโยงและประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยั 

4.  การจดัการองคก์ร จดัได ้3 แนวทาง ไดแ้ก่ 

1. สร้างศูนยค์วามเป็นเลิศ (Excellence center) ในสาขาที่โดดเด่นและเช่ียวชาญที่สามารถ

สร้างผูป้ระกอบการ 

2. จดัตั้งกองทุนพฒันาผูป้ระกอบการ การวิจยัและนวตักรรมเพ่ือพฒันาแนวคิดธุรกิจออก

สู่เชิงพาณิชยแ์ละสรรหาแหล่งทุนภายนอก 

3. สร้างระบบการจ่ายผลตอบแทนที่ชดัเจน โปร่งใส เป็นที่ยอมรับ 

5.  ดา้นการจดัการเรียนรู้ จดัได ้3 แนวทาง ไดแ้ก่ 

1. คัดเลือกอาจารย์และนักศึกษาที่มีความสามารถสูง (Talent) มาร่วมในการสร้างและ

พฒันางานวิจยัและนวตักรรมที่สร้างผลผลิตเชิงพาณิชยร่์วมกบัผูป้ระกอบการ 

2. ออกแบบหลกัสูตรใหม่ให้กบัผูท้ี่มีประสบการณ์ในการ Reskill, upskill และ New skill 
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3. สร้างส่ิงแวดลอ้มที่เอื้อต่อการสร้างความคิดใหม่ๆ (Ecosystem) 

6. ดา้นการวิจยัและพฒันานวตักรรม จดัได ้3 แนวทาง ไดแ้ก่ 

1. สร้างงาน วิจัย (Transitional Research) โดยน าความต้องการที่ สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริงมาเป็นหัวข้อในการท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในรูปของ Business Innovation 

(นวตักรรมทางธุรกิจ) 

2. พฒันางานวิจยัที่มีการใชเ้ทคโนโลยีสูงๆ (TRL: Technology Readiness Level) 

3. จดัการเรียนการสอนควบคู่กบัการสร้างงานวิจยัและนวตักรรมและการด าเนินงานดา้น

ผูป้ระกอบการตั้งแต่ปีแรก 

ดังนั้นผูวิ้จัยจึงขอน าเสนอแนวทางในการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตาม

แนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ พบว่า มี 6 แนวทางหลัก มี 16 แนวทางย่อย ได้แก่ 1) ด้านผลการ

ด าเนินงาน มี 4 แนวทางยอ่ย 2) ดา้นเครือข่ายความร่วมมือ มี 2 แนวทางย่อย 3) ดา้นการจดัการทรัพยสิ์น

ทางปัญญา มี 1 แนวทางย่อย 4) ดา้นการจดัการองค์กร มี 3 แนวทางย่อย 5) ดา้นการจัดการเรียนรู้ มี 3 

แนวทางยอ่ย และ 6) ดา้นการวิจยัและพฒันานวตักรรม มี 3 แนวทางยอ่ย 

ขั้นตอนที่ 2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  

การจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อตรวจสอบและยืนยนัผลการวิจยัของการพฒันาการ

บริหารมหาวิทยาลยัเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ โดยผูท้รงคุณวุฒิ 5 คน ใชวิ้ธีการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling ) ตามเกณฑค์ุณสมบตัิ จ านวน 5 คน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั

เอกชนที่รับผิดชอบหรือทราบข้อมูลอย่างละเอียดเก่ียวกับโครงการ /กิจกรรมการส่งเสริมการพฒันา

ผูป้ระกอบการ และ/หรือด าเนินการนโยบายดา้นการพฒันาผูป้ระกอบการ จ านวน 2 คน ผูบ้ริหารองคก์ร

ภาครัฐที่ด าเนินงานดา้นการประกอบการที่มีความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัจ านวน 1 คน และ ผูบ้ริหาร

องค์ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน จัดขึ้นในวนัจันทร์ที่ 23 

สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยใช้การออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ผูท้รงคุณวุฒิที่เขา้ร่วม

สนทนากลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็นและให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง ดงัน้ี 
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ตารางที่  14 รายละเอียดของผลการตรวจสอบและยืนยันผลการวิจัยของการพัฒนาการบริหาร

มหาวิทยาลัยเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ 

แนวทางการพัฒนา 
ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
การปรับปรุงแก้ไข 
(ฉบับปรับปรุง) 

1.ด้านผลการด าเนินงาน 1 และ 2 คงเดิม 
 
 
 
 
 
 
3. เพ่ิม สร้างบณัฑิตท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการของของสถาน
ประกอบการและสังคม 
 
4. เดิมตดัออกปรับเป็น การจดัให้มี 
Research and Innovation Shopping 
Center หรือ Nation Exhibition 
เพ่ือให้นายทุนไดที้โอกาสเขา้มา 
shopping ผลงานวิจยั 
 

1. สร้างผลงานวิจยัและนวตักรรมท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ไดจ้ริงทั้งในเชิง
พาณิชยแ์ละเชิงสังคม 
2. จดัตั้งหน่วยงานจดัการทางการ
ตลาดร่วมกบัภาคธุรกิจในการน า
ผลงานท่ีไดจ้ากงานวิจยัและพฒันา
นวตักรรมเขา้สู่ตลาดโลก 
3. สร้างบณัฑิตท่ีมีกระบวนคิดและ
ทกัษะผูป้ระกอบการท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการของสถานประกอบการ 
สังคมและประเทศ 
4. จดัให้มีงานแสดงผลงานวิจยัและ
นวตักรรมแห่งชาติ (Research and 
Innovation Shopping Center) เพ่ือ
เป็นการน าเสนอผลงานวิจยัท่ีโดดเด่น
ของแต่ละมหาวิทยาลยัเพ่ือให้สถาน
ประกอบการเลือกใหก้ารสนบัสนุน 

2.ด้านเครือข่ายความร่วมมือ 1. คงเดิม 
 
 
 
 
 
 
2. ปรับเพ่ิม การสร้างเครือข่าย
ระหว่างมหาวิทยาลยั ภาครัฐ ร่วมดว้ย 

1. สร้างความร่วมมือกบัสถาน
ประกอบการและภาครัฐในการร่วม
ลงทุน การจดัการเรียนรู้ การสร้าง
งานวิจยัและพฒันานวตักรรมเพ่ือ
สร้างผลผลิต (Product) และส่งต่อเขา้
สู่ตลาดและสามารถน าผลงานไปใช้
ในการแกปั้ญหาของประเทศ 
2. สร้างเครือข่ายให้ครอบคลุมทั้ง
ผูป้ระกอบการ มหาวิทยาลยัและ
ภาครัฐทั้งภายในและภายนอก
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แนวทางการพัฒนา 
ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
การปรับปรุงแก้ไข 
(ฉบับปรับปรุง) 

ประเทศเพ่ือถ่ายทอดองคค์วามรู้ 
(Transfer Knowledge) และความ
ร่วมมือในการพฒันาผูป้ระกอบการ มี
การใชท้รัพยากรและบุคลากรท่ีเก่ง
ร่วมกนั 

3. ด้านการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

1. ปรับเพ่ิม สร้างทรัพยสิ์นทางปัญญา
ท่ีสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง (ขายได)้ 
และให้มองทางดา้นสังคมดว้ย 

1. จดัตั้งหน่วยงานจดัการทรัพยสิ์น
ทางปัญญา ตั้งแต่ การส่งเสริม 
สนบัสนุนและมีการคุม้ครอง
ทรัพยสิ์นทางปัญญาและมีการ
เช่ือมโยง ประสานงานกบัหน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
2.สร้างทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ไดจ้ริงในเชิง
พาณิชย ์หรือ สามารถน าไปใชใ้นการ
แกปั้ญหาของสังคมและประเทศได ้ 

4.ด้านการจัดการองค์กร 1. ปรับเพ่ิม ท่ีมีการแยกตวัออกจาก
มหาวิทยาลยัและมีการบริหารงาน
อย่างอิสระร่วมกบัสถานประกอบการ 
 
 
 
2. ปรับเพ่ิม การบริหารกองทุนให้
ผูป้ระกอบการเขา้มามีส่วนร่วมดว้ย 
และการสร้างผลตอบแทนกลบัเขา้สู่
กองทุน มีCollaborative Research 
Centers เพ่ือช่วยเหลอืให้ค าปรึกษา
ในการสร้างงานวิจยั 
 
 
 

1.สร้างศูนยค์วามเป็นเลิศ (Excellence 
Center) ในสาขาท่ีโดดเด่นและ
เช่ียวชาญโดยมีการแยกตวัออกจาก
มหาวิทยาลยัและมีการบริหารอย่าง
อิสระโดยมีผูป้ระกอบการเขา้มามี
ส่วนร่วมในการบริหาร 
2. จดัตั้งกองทุนพฒันาผูป้ระกอบการ 
การวิจยัและพฒันานวตักรรมร่วมกบั
ผูป้ระกอบการเพ่ือพฒันาแนวคิด
ธุรกิจออกสู่เชิงพาณิชยแ์ละสรรหา
แหล่งทุนภายนอก มีการตั้งศูนยค์วาม
ร่วมมือทางการวิจยั (Collaborative 
Research Centers) เพ่ือช่วยเหลือให้
ค าปรึกษาในการสร้างงานวิจยัรวมถึง
การจ่ายผลตอบแทนกลบัเขา้สู่
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แนวทางการพัฒนา 
ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
การปรับปรุงแก้ไข 
(ฉบับปรับปรุง) 

 
3. ปรับเพ่ิม ผลตอบแทนในรูป
ผลงานทางวิชาการ 

กองทุน 
3. สร้างระบบการจ่ายผลตอบแทนท่ี
ชดัเจน โปร่งใสและเป็นท่ียอมรับ 
รวมทั้งในรูปของผลงานทางวิชาการ 

5.ด้านการจัดการเรียนรู้ 1.ปรับเป็นการคดัเลือกผูป้ระกอบการ
ท่ีมีความตอ้งการในสร้างงานวิจยั
และนวตักรรมท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดจ้ริงร่วมกบัมหาวิทยาลยั 
2. ตดัท้ิง เปลี่ยนใหม่เป็นจดัหลกัสูตร
ผูป้ระกอบการเพ่ือเพ่ิมทกัษะ
ผูป้ระกอบการจากการปฏิบตัิจริง 
 
 
3. ปรับใหม่ จดัส่ิงแวดลอ้มเชิง
นวตักรรมและจดักิจกรรมท่ีกระตุน้
ความคิดสร้างสรรคใ์หม่ๆ 
(Entrepreneurial Ecosystems) เช่น 
การจดัเวทีเสวนากบัผูป้ระกอบการ 

1. คดัเลือกผูป้ระกอบการท่ีมีความ
ตอ้งการสร้างงานวิจยัและพฒันา
นวตักรรมท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดจ้ริงร่วมกบัมหาวิทยาลยั 
2. ออกแบบหลกัสูตรผูป้ระกอบการ
ร่วมกบัสถานประกอบการเพ่ือเพ่ิม
ทกัษะผูป้ระกอบการและสามารถ
ท างานไดจ้ริงตามความตอ้งการของ
สถานประกอบการ 
3. จดัส่ิงแวดลอ้มเชิงนวตักรรมและ
จดักิจกรรมท่ีกระตุน้ความคิด
สร้างสรรคใ์หม่ๆ (Entrepreneurial 
Ecosystems) 

6. ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 1. คงเดิม 
2. ตดัท้ิง 
3.คงเดิมเลื่อนเป็นขอ้ 2 

1. สร้างงานวิจยั (Transitional 
Research) โดยน าความตอ้งการท่ี
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ไดจ้ริงมา
เป็นหัวขอ้ในการท าวิจยัและพฒันา
นวตักรรมในรูปของนวตักรรมทาง
ธุรกิจ (Business Innovation) 
2. จดัการเรียนการสอนควบคู่กบัการ
สร้างงานวิจยัและนวตักรรมและการ
ด าเนินงานดา้นผูป้ระกอบการตั้งแต่ปี
แรก 
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จากตารางที่ 14 รายละเอียดขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิที่ร่วมสนทนากลุ่ม ผูวิ้จยัไดน้ าไป

ปรับปรุงแก้ไข ตามรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไข ซ่ึงท าให้ได้ แนวทางการพัฒนาการบริหาร

มหาวิทยาลัยเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ  ประกอบด้วย 6 แนวทางหลัก 16 

แนวทางยอ่ย มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ดา้นผลการด าเนินงาน จดัได ้4 แนวทางยอ่ย ไดแ้ก่ 

1.1 สร้างผลงานวิจยัและนวตักรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ไดจ้ริงทั้งในเชิงพาณิชยแ์ละเชิง

สังคม 

1.2 จัดตั้ งหน่วยงานจัดการทางการตลาดร่วมกับภาคธุรกิจในการน าผลงานที่ได้จาก

งานวิจยัและพฒันานวตักรรมเขา้สู่ตลาดโลก 

1.3 สร้างบณัฑิตที่มีกระบวนคิดและทกัษะผูป้ระกอบการที่ตอบสนองความตอ้งการของ

สถานประกอบการ สังคมและประเทศ 

1.4 จัดให้มีงานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  (Research and Innovation 

Shopping Center) เพื่อเป็นการน าเสนอผลงานวิจัยที่โดดเด่นของแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อให้สถาน

ประกอบการเลือกให้การสนบัสนุน 

2. ดา้นเครือข่ายความร่วมมือ จดัได ้2 แนวทางยอ่ย ไดแ้ก ่

2.1 สร้างความร่วมมือกบัสถานประกอบการและภาครัฐในการร่วมลงทุน การจดัการ

เรียนรู้ การสร้างงานวิจัยและพฒันานวตักรรมเพื่อสร้างผลผลิต (Product) และส่งต่อเข้าสู่ตลาดและ

สามารถน าผลงานไปใชใ้นการแกปั้ญหาของประเทศ 

2.2. สร้างเครือข่ายให้ครอบคลุมทั้งผูป้ระกอบการ มหาวิทยาลยัและภาครัฐทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ (Transfer Knowledge) และความร่วมมือในการพัฒนา

ผูป้ระกอบการ มีการใชท้รัพยากรและบุคลากรที่เก่งร่วมกนั 
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3. ดา้นการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา จดัได ้2 แนวทางยอ่ย ไดแ้ก่ 

3.1. จดัตั้งหน่วยงานจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา ตั้งแต่ การส่งเสริม สนบัสนุนและมีการ

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและมีการเช่ือมโยง ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยั 

3.2. สร้างทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย ์หรือ 

สามารถน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาของสังคมและประเทศได ้

4. ดา้นการจดัการองคก์ร จดัได ้3 แนวทางยอ่ย ไดแ้ก่ 

4.1 สร้างศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellence Center) ในสาขาที่โดดเด่นและเช่ียวชาญโดยมี

การแยกตวัออกจากมหาวิทยาลยัและมีการบริหารอย่างอิสระโดยมีผูป้ระกอบการเขา้มามีส่วนร่วมใน

การบริหาร 

4.2 จัดตั้ งกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ร่วมกับ

ผูป้ระกอบการเพื่อพฒันาแนวคิดธุรกิจออกสู่เชิงพาณิชย์และสรรหาแหล่งทุนภายนอก มีการตั้งศูนย์

ความร่วมมือทางการวิจัย (Collaborative Research Centers) เพื่อช่วยเหลือให้ค าปรึกษาในการสร้าง

งานวิจยัรวมถึงการจ่ายผลตอบแทนกลบัเขา้สู่กองทุน 

4.3 สร้างระบบการจ่ายผลตอบแทนที่ชัดเจน โปร่งใสและเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งในรูปของ

ผลงานทางวิชาการ 

5. ดา้นการจดัการเรียนรู้ จดัได ้3 แนวทางยอ่ย ไดแ้ก่ 

5.1 คดัเลือกผูป้ระกอบการที่มีความตอ้งการสร้างงานวิจยัและพฒันานวตักรรมที่สามารถ

น าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงร่วมกบัมหาวิทยาลยั 

5.2 ออกแบบหลักสูตรผู้ประกอบการร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือเพ่ิมทักษะ

ผูป้ระกอบการและสามารถท างานไดจ้ริงตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

5.3 จัดส่ิงแวดล้อมเชิงนวตักรรมและจัดกิจกรรมที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ 

(Entrepreneurial Ecosystems) 
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6. ดา้นการวิจยัและพฒันานวตักรรม จดัได ้2 แนวทางยอ่ย ไดแ้ก ่

6.1 สร้างงานวิจัย (Transitional Research) โดยน าความต้องการที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริงมาเป็นหัวข้อในการท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในรูปของนวัตกรรมทางธุรกิจ 

(Business Innovation) 

6.2 จดัการเรียนการสอนควบคู่กบัการสร้างงานวิจยัและนวตักรรมและการด าเนินงานดา้น

ผูป้ระกอบการตั้งแต่ปีแรก 

จากการสนทนากลุ่มของผูท้รงคุณวุฒิไดป้ระเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได ้ผลการ

วิเคราะห์ขอ้มูลดงัตารางที่ 15 

 

ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของพัฒนาการ

บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ 

ประเด็น 

ผลการประเมิน 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

X S.D แปลผล X S.D แปลผล 

1. ด้านผลการด าเนินงาน 
1.1. จดัตั้งหน่วยงานจดัการทางการตลาดร่วมกบั
ภาคธุรกิจในการน าผลงานท่ีไดจ้ากงานวิจยัและ
พฒันานวตักรรมเขา้สู่ตลาดโลก 

4.40 0.55 มาก 3.60 0.90 มาก 

1.2. สร้างงานวจิยัและพฒันานวตักรรมท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ไดจ้ริงในเชิงพาณิชยแ์ละเชิงสังคม 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

1.3. สร้างบณัฑิตท่ีมีกระบวนคิดแบบ
ผูป้ระกอบการ 

4.60 0.55 มากท่ีสุด 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

1.4. สร้างผลงานตีพิมพร์ะดบัชาติและนานาชาติ 4.00 0.71 มาก 3.80 0.45 มาก 
เฉลี่ย 4.40  มาก 4.15  มาก 

2. ด้านเครือข่ายความร่วมมือ 
2.1. สร้างความร่วมมือกบัสถานประกอบการและ
ภาครัฐในการร่วมลงทุน การสร้างงานวิจยัและ
พฒันานวตักรรมเพ่ือสร้างผลผลิต (Product) และ

4.80 0.45 มากท่ีสุด 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
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ประเด็น 

ผลการประเมิน 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

X S.D แปลผล X S.D แปลผล 
ส่งต่อเขา้สู่ตลาด และสามารถน าผลงานไปใชใ้น
การแกปั้ญหาของประเทศ 
2.2. สร้างเครือข่ายผูป้ระกอบการให้ครอบคลุมทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ (Transfer Knowledge) และความร่วมมือใน
การพฒันาผูป้ระกอบการ มีการใชท้รัพยากรและ
บุคลากรท่ีเก่งร่วมกนั 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 4.40 0.55 มาก 

เฉลี่ย 4.80  มากท่ีสุด 4.50  มากท่ีสุด 

3. ด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
3.1. จดัตั้งหน่วยงานจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 
ตั้งแต่ การส่งเสริม การสนบัสนุนและมีการ
คุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีการเช่ือมโยงและ
ประสานงานกบัหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั 

3.60 1.67 มาก 3.60 1.67 มาก 

เฉลี่ย 3.60  มาก 3.60  มาก 

4. ด้านการจัดการองค์กร 
4.1. สร้างศูนยค์วามเป็นเลิศ (Excellence center) 
ในสาขาท่ีโดดเด่นและเช่ียวชาญ ท่ีสามารถสร้าง
ผูป้ระกอบการ 

4.60 0.55 มากท่ีสุด 4.40 0.55 มาก 

4.2. จดัตั้งกองทุนพฒันาผูป้ระกอบการ การวิจยั
และนวตักรรมเพ่ือพฒันาแนวคิดธุรกิจออกสู่เชิง
พาณิชยแ์ละสรรหาแหล่งทุนภายนอก 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

4.3. สร้างระบบการจ่ายผลตอบแทนท่ีชดัเจน 
โปร่งใส เป็นท่ียอมรับ 

4.00 0.71 มาก 4.20 0.84 มาก 

เฉลี่ย 4.47  มาก 4.40  มาก 

5. ด้านการจัดการเรียนรู้ 
5.1. คดัเลือกอาจารยแ์ละนกัศึกษาท่ีมีความสามารถ
สูง (Talent) มาร่วมในการสร้างและพฒันางานวิจยั

4.20 0.84 มาก 4.20 0.45 มาก 
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ประเด็น 

ผลการประเมิน 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

X S.D แปลผล X S.D แปลผล 
และนวตักรรมท่ีสร้างผลผลิตเชิงพาณิชยร่์วมกบั
ผูป้ระกอบการ 
5.2. ออกแบบหลกัสูตรใหม่ให้กบัผูท่ี้มี
ประสบการณ์ในการ Reskill, upskill และ New 
skill 

3.80 1.09 มาก 3.80 0.84 มาก 

5.3. สร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีเอื้อต่อการสร้างความคิด
ใหม่ๆ (Ecosystem) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.33  มาก 4.27  มาก 
6. ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

6.1. สร้างงานวจิยั (Transitional Research) โดยน า
ความตอ้งการท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง
มาเป็นหัวขอ้ในการท าวิจยัและพฒันานวตักรรมใน
รูปของนวตักรรมทางธุรกิจ (Business Innovation) 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 4.40 0.55 มาก 

6.2. พฒันางานวิจยัท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยีสูงๆ 
(TRL: Technology Readiness Level) 

4.00 0.71 มาก 3.60 0.55 มาก 

6.3. จดัการเรียนการสอนควบคู่กบัการสร้าง
งานวิจยัและนวตักรรมและการด าเนินงานดา้น
ผูป้ระกอบการตั้งแต่ปีแรก 

4.60 0.55 มากท่ีสุด 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.46  มาก 4.20  มาก 

ภาพรวมทุกด้าน 4.34  มาก 4.19  มาก 

 

จากตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมและความเป็นไปได้

ของการพฒันาการบริหารมหาวิทยาลยัเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ  พบว่าความ

เหมาะสมของแนวทางการพฒันาการบริหารมหาวิทยาลยัโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( �̅� = 4.34) เมื่อ

พิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดา้นเครือข่ายความร่วมมือ อยูใ่นระดบัมากที่สุด ( �̅� = 

4.80) และดา้นการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญามีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุดแต่ยงัอยู่ในระดบัมาก ( �̅� = 3.60) ส่วน
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ค่าเฉลี่ยของความเป็นไปไดโ้ดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( �̅� = 4.19) เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านเครือข่ายความร่วมมือ อยู่ในระดับมากที่สุด ( �̅� = 4.50) และดา้นการจดัการ

ทรัพยสิ์นทางปัญญามีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุดแต่ยงัอยูใ่นระดบัมาก ( �̅� = 3.60)  

เมื่อพิจารณาแนวทางการพฒันาการบริหารมหาวิทยาลยัเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลยั

ผูป้ระกอบการรายดา้นพบว่า ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นแต่ละ

ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

1. ดา้นผลการด าเนินงาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( �̅� = 4.40) และมีความ

เป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก ( �̅� = 4.15) 

2. ดา้นเครือข่ายความร่วมมือ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากที่สุด ( �̅� = 4.80) และมี 

ความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากที่สุด ( �̅� = 4.50) 

3. ดา้นการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( �̅� = 3.60) 

และมี ความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก ( �̅� = 3.60) 

4. ดา้นการจัดการองค์กร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( �̅� = 4.47) และมีความ

เป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก ( �̅� = 4.40) 

5. ด้านการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( �̅� = 4.33) และมีความ

เป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก ( �̅� = 4.27) 

6. ด้านการวิจัยและพฒันานวตักรรม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( �̅� = 4.46) 

และมี ความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก ( �̅� = 4.20) 

จากรายละเอียดของแนวทางการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตามแนวคิด

มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ สามารถเขียนเป็นภาพประกอบดงัน้ี 
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ผลการ
ด าเนินงาน

1.สร้างผลงานวิจยัและนวตักรรมท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงทั้งในเชิงพาณิชยแ์ละเชิงสงัคม
2.จดัตั้งหน่วยงานจดัการทางการตลาดร่วมกบัภาคธุรกิจในการน าผลงานท่ีไดจ้ากงานวิจยัและพฒันานวตักรรมเขา้สู่ตลาดโลก
3.สร้างบณัฑิตท่ีมีกระบวนคิดและทกัษะผูป้ระกอบการท่ีตอบสนองความตอ้งการของสถานประกอบการ สงัคมและประเทศ
4.จดัให้มีงานแสดงผลงานวิจยัและนวตักรรมแห่งชาติ (Research and Innovation Shopping Center) เพ่ือเป็นการน าเสนอผลงานวิจยัท่ีโดดเด่นของแต่ละ
มหาวิทยาลยัเพ่ือให้สถานประกอบการเลือกใหก้ารสนบัสนุน

เครือข่าย
ความร่วมมือ 

1.สร้างความร่วมมือกบัสถานประกอบการและภาครัฐในการร่วมลงทุน การจดัการเรียนรู้ การสร้างงานวิจยัและพฒันานวตักรรมเพ่ือสร้างผลผลิต (Product) และ
ส่งต่อเขา้สู่ตลาดและสามารถน าผลงานไปใชใ้นการแกปั้ญหาของประเทศ

2.สร้างเครือข่ายให้ครอบคลุมทั้งผูป้ระกอบการ มหาวิทยาลยัและภาครัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศเพ่ือถ่ายทอดองคค์วามรู้ (Transfer Knowledge) และความ
ร่วมมือในการพฒันาผูป้ระกอบการ มีการใชท้รัพยากรและบคุลากรท่ีเก่งร่วมกนั

การจัดการ
ทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

1.จดัตั้งหน่วยงานจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาตั้งแต่ การส่งเสริม สนบัสนุนและมีการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา และมีการเช่ือมโยง ประสานงานกบัหยว่ยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลยั

2.สร้างทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในเชิงพาณิชยแ์ละสามารถน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาของสงัคมและประเทศได้

การจัดการ
องค์กร

1.สร้างศนูยค์วามเป็นเลิศ (Excellence Center) ในสาขาท่ีโดดเด่นและเช่ียวชาญโดยมีการแยกตวัออกจากมหาวิทยาลยัและมีการบริหารอยา่งอิสระโดยมีผูป้ระกอบการเขา้มามี
ส่วนร่วมในการบริหาร

2.จดัตั้งกองทุนพฒันาผูป้ระกอบการ การวิจยัและพฒันานวตักรรมร่วมกบัผูป้ระกอบการเพ่ือพฒันาแนวคิดธุรกิจออกสู่เชิงพาณิชยแ์ละสรรหาแหล่งทุนภายนอก มีการตั้งศนูย์
ความร่วมมือทางการวิจยั (Collaborative Research Centers) เพ่ือช่วยเหลือให้ค าปรึกษาในการสร้างงานวิจยัรวมถึงการจ่ายผลตอบแทนกลบัเขา้สู่กองทุน

3.สร้างระบบการจ่ายผลตอบแทนท่ีชดัเจน โปร่งใสและเป็นท่ียอมรับ รวมทั้งในรูปของผลงานทางวิชาการ

การจัดการ
เรียนรู้

1.คดัเลือกผูป้ระกอบการท่ีมีความตอ้งการสร้างงานวิจยัและพฒันานวตักรรมท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงร่วมกบัมหาวิทยาลยั
2.ออกแบบหลกัสูตรผูป้ระกอบการร่วมกบัสถานประกอบการเพ่ือเพ่ิมทกัษะผูป้ระกอบการและสามารถท างานไดจ้ริงตามความตอ้งการของสถานประกอบการ
3.จดัส่ิงแวดลอ้มเชิงนวตักรรมและจดักิจกรรมท่ีกระตุน้ความคิดสร้างสรรคใ์หม่ๆ (Entrepreneurial Ecosystems)

การวิจัยและ
พฒันา

นวัตกรรม 

1.สร้างงานวิจยั (Transitional Research) โดยน าความตอ้งการท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงมาเป็นหัวขอ้ในการท าวิจยัและพฒันานวตักรรมในรูปของนวัตกรรมทางธุรกิจ 
(Business Innovation)

2.จดัการเรียนการสอนควบคู่กบัการสร้างงานวิจยัและนวตักรรมและการด าเนินงานดา้นผูป้ระกอบการตั้งแต่ปีแรก

ภาพที่ 2 แนวทางการพัฒนาการบริหารมหาวทิยาลัยเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ 
 



บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลัย

ผูป้ระกอบการ เป็นการวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ในลกัษณะแบบผสมผสานวิธี (Mixed  

Methods) ผูวิ้จยัขอน าเสนอการสรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

1. ความมุ่งหมายของการวิจยั

2. วิธีด าเนินการวิจยั

3. สรุปผลการวิจยั

4. อภิปรายผล

5. ขอ้เสนอแนะ

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

การวิจยัน้ีมีความมุ่งหมายของการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อศึกษากรอบแนวคิดมหาวิทยาลัยผูป้ระกอบการที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยเอกชน

ไทย 

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ในการบริหาร และความต้องการจ าเป็น

ในการพฒันาการบริหารมหาวิทยาลยัเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ 

3. เพื่อน าเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตามแนวคิด

มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ 
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วิธีการด าเนินวิจัย 

 

วิธีที่ใชใ้นการด าเนินวิจยัแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้ นตอนที่  1  การศึกษากรอบแนวคิดมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการที่ เหมาะสมกับ

มหาวิทยาลยัเอกชนไทย จากการวิเคราะห์เอกสารแนวคิดและการด าเนินงานดา้นผูป้ระกอบการและ

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ทั้ งในและต่างประเทศ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารอุดมศึกษา แนวคิดเก่ียวกับ

มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial University) รวมทั้งนโยบายและแผนพฒันาการอุดมศึกษา

เร่ืองการพฒันาผูป้ระกอบการ เพื่อให้ไดก้รอบแนวคิด 

ขั้นตอนที่  2 น าผลการศึกษากรอบแนวคิดในขั้นตอนที่ 1 มาสร้างแบบสอบถามผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยเอกชนไทย จ านวน 20 แห่ง จ านวน 154 คน การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามใช้การ

วิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความต้องการ

จ าเป็น (PNImodified) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ในการบริหาร และความตอ้งการ

จ าเป็นในการพฒันาการบริหารมหาวิทยาลยัเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ 

ขั้นตอนที่ 3 แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 

3.1 น าผลการศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพที่พึงประสงค์ในการบริหาร และความต้องการ

จ าเป็นในการพฒันาการบริหารมหาวิทยาลยัเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลัยผูป้ระกอบการมาสร้าง

แบบสัมภาษณ์เพื่อใชใ้นการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัเอกชน ผูบ้ริหาร

องค์กรภาครัฐ และผูบ้ริหารองค์กรภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรมซ่ึงเป็นผูม้ีความรู้ความเช่ียวชาญดา้นการ

ด าเนินงานด้านมหาวิทยาลัยผูป้ระกอบการ จ านวน 5 คน วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์โดยการ

วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพื่อสรุปเป็นแนวทางการพฒันาการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชน

ไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ และศึกษาแนวปฏิบตัิที่ดี (Good Practice) ของมหาวิทยาลยั

ผูป้ระกอบการทั้งในและต่างประเทศ น าผลการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีมาสังเคราะห์

ร่วมกบัความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาเพื่อสร้างแนวทางการพฒันาการบริหารมหาวิทยาลยัเอกชน

ไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ 
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3.2 น าผลการสร้างแนวทางการพฒันาการบริหารมหาวิทยาลยัเอกชนไทยตามแนวคิด

มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการในขั้นตอน 3.1 มาตรวจสอบและยืนยนัผลการวิจยัโดยผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 

5 คนโดยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องแนว

ทางการพฒันาการบริหารมหาวิทยาลยัเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ โดยวิเคราะห์

หาค่าเฉลี่ยของความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นรายดา้นและภาพรวมพร้อมทั้งน าขอ้เสนอแนะมา

ปรับปรุงแก้ไขแล้วน าเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตามแนวคิด

มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการต่อไป 

 

สรุปผลการวิจัย 

 

สรุปผลการวิจยั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. การศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพที่พึงประสงค์ในการบริหาร และความตอ้งการจ าเป็นใน

การพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ พบว่า สภาพ

ปัจจุบนัของการบริหารมหาวิทยาลยัเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการในภาพรวมอยู่

ในระดับปานกลาง โดยดา้นการจดัการองค์กรมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือดา้นการวิจยัและพฒันา

นวตักรรม ส่วนดา้นผลการด าเนินงานมีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด ส าหรับสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหาร

มหาวิทยาลยัเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากโดยดา้นการ

จดัการองค์กรมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือดา้นการวิจัยและพฒันานวตักรรม ส่วนดา้นการจดัการ

ทรัพยสิ์นทางปัญญา และ ดา้นเครือข่ายความร่วมมือมีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด 

พบว่าความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา 3 อันดับแรกคือ อันดับ 1 คือ ด้านผลการ

ด าเนินงาน อันดับ 2 คือ ด้านเครือข่ายความร่วมมือ และ อันดับ 3 คือ ด้านการจดัการทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา 

2. การวิจัยพบว่าแนวทางในการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตามแนวคิด

มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ ประกอบดว้ย 6 แนวทางหลกั 16 แนวทางยอ่ย ดงัน้ี 
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1. ดา้นผลการด าเนินงาน จดัได ้4 แนวทางยอ่ย ไดแ้ก่ 

1.1 สร้างผลงานวิจยัและนวตักรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ไดจ้ริงทั้งในเชิงพาณิชยแ์ละ

เชิงสังคม 

1.2 จดัตั้งหน่วยงานจดัการทางการตลาดร่วมกับภาคธุรกิจในการน าผลงานที่ได้จาก

งานวิจยัและพฒันานวตักรรมเขา้สู่ตลาดโลก 

1.3 สร้างบณัฑิตที่มีกระบวนคิดและทกัษะความเป็นผูป้ระกอบการที่ตอบสนองความ

ตอ้งการของสถานประกอบการ สังคมและประเทศ 

1.4 จัดให้มีงานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  (Research and Innovation 

Shopping Center) เพื่อเป็นการน าเสนอผลงานวิจัยที่โดดเด่นของแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อให้สถาน

ประกอบการเลือกให้การสนบัสนุน 

2. ดา้นเครือข่ายความร่วมมือ จดัได ้2 แนวทางยอ่ย ไดแ้ก ่

2.1 สร้างความร่วมมือกบัสถานประกอบการและภาครัฐในการร่วมลงทุน การจดัการ

เรียนรู้ การสร้างงานวิจยัและพฒันานวตักรรมเพื่อสร้างผลผลิต (Product) และส่งต่อเข้าสู่ตลาดและ

สามารถน าผลงานไปใชใ้นการแกปั้ญหาของประเทศ 

2.2  สร้างเครือข่ายให้ครอบคลุมทั้งผูป้ระกอบการ มหาวิทยาลัยและภาครัฐทั้งภายใน

และภายนอกประเทศเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ (Transfer Knowledge) และความร่วมมือในการพฒันา

ผูป้ระกอบการ มีการใชท้รัพยากรและบุคลากรที่เก่งร่วมกนั 

3. ดา้นการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา จดัได ้2 แนวทางยอ่ย ไดแ้ก่ 

3.1. จัดตั้งหน่วยงานจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา ตั้งแต่ การส่งเสริม สนับสนุนและมี

การคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาและมีการเช่ือมโยง ประสานงานกบัหน่วยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยั 

3.2. สร้างทรัพยสิ์นทางปัญญาที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ไดจ้ริงในเชิงพาณิชย ์หรือ 

สามารถน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาของสังคมและประเทศได ้
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4. ดา้นการจดัการองคก์ร จดัได ้3 แนวทางยอ่ย ไดแ้ก่ 

4.1 สร้างศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellence Center) ในสาขาที่โดดเด่นและเช่ียวชาญโดยมี

การแยกตวัออกจากมหาวิทยาลยัและมีการบริหารอยา่งอิสระโดยมีผูป้ระกอบการเขา้มามีส่วนร่วมใน

การบริหาร 

4.2 จัดตั้ งกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกับ

ผูป้ระกอบการเพื่อพฒันาแนวคิดธุรกิจออกสู่เชิงพาณิชย์และสรรหาแหล่งทุนภายนอก มีการตั้งศูนย์

ความร่วมมือทางการวิจัย (Collaborative Research Centers) เพื่อช่วยเหลือให้ค าปรึกษาในการสร้าง

งานวิจยัรวมถึงการจ่ายผลตอบแทนกลบัเขา้สู่กองทุน 

4.3 สร้างระบบการจ่ายผลตอบ แทนที่ชัดเจน โปร่งใสและเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งในรูป

ของผลงานทางวิชาการ 

5. ดา้นการจดัการเรียนรู้ จดัได ้3 แนวทางยอ่ย ไดแ้ก่ 

5.1 คดัเลือกผูป้ระกอบการที่มีความตอ้งการสร้างงานวิจยัและพฒันานวตักรรมที่สามารถ

น าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงร่วมกบัมหาวิทยาลยั 

5.2 ออกแบบหลักสูตรผู้ประกอบการร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือเพ่ิมทักษะ

ผูป้ระกอบการและสามารถท างานไดจ้ริงตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

5.3 จัดส่ิงแวดล้อมเชิงนวตักรรมและจัดกิจกรรมที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ 

(Entrepreneurial Ecosystems) 

6. ดา้นการวิจยัและพฒันานวตักรรม จดัได ้2 แนวทางยอ่ย ไดแ้ก ่

6.1 สร้างงานวิจัย (Transitional Research) โดยน าความต้องการที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริงมาเป็นหัวข้อในการท าวิจัยและพัฒนานวตักรรมในรูปของนวตักรรมทางธุรกิจ 

(Business Innovation)  

6.2 จดัการเรียนการสอนควบคู่กบัการสร้างงานวิจยัและนวตักรรมและการด าเนินงาน

ดา้นผูป้ระกอบการตั้งแต่ปีแรก 
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ค่าเฉลี่ยของความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องการพฒันามหาวิทยาลยัเอกชนไทยตาม

แนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการมี พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ดา้นเครือข่ายความร่วมมือ และ ค่าเฉลี่ย

ต ่าสูด คือ ดา้นการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 

อภิปรายผล 

 

จากผลการวิจยั สามารถอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

1.   การศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพที่พึงประสงค์ และความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาการ

บริหารมหาวิทยาลยัเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ ผลการวิจยัพบว่า ดา้นผลการ

ด าเนินงานมีค่าความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา (PNI modified) สูงที่สุด แสดงให้เห็นว่า ดา้นผลการ

ด าเนินงานยงัไม่ประสบความส าเร็จ ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่าความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและ

ผูป้ระกอบการยงัจ ากดั มหาวิทยาลัยยงัเน้นการให้บริการวิชาการเท่านั้นแต่ยงัขาดการสนับสนุนการ

ประกอบธุรกิจ ประกอบกับผลงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยจ านวนมากไม่มีคุณภาพเพียง

พอที่จะขยายผลสู่ภาคธุรกิจได ้ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของทรงพล มั่นคงสุจริต, นันทรัตน์ มหา

สวสัด์ิ, มหัทธน พฤทธ์ิขจรชัย, อาศิร จิระวิทยาบุญ และ สมชาย ฉัตรรัตนา (2559) ที่พบว่า คนไทยไม่

เข็มแข็งทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมท าให้สร้างนวตักรรมมูลค่าสูงเชิงพาณิชยไ์ดน้อ้ยและประเทศไทย

มีระดบัการพฒันาเครือข่ายพนัธมิตรอยูใ่นระดบัต ่า ท าให้ขาดการผนึกก าลงัรองรับบริบทการแข่งขัน

จากภายนอก รวมถึงการมีข้อจ ากัดในการเขา้ถึงแหล่งทุนซ่ึงการที่จะให้ผลการด าเนินงานจะประสบ

ความส าเร็จเพื่อน าไปใช้ในการพฒันาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไดต้อ้งอาศยั

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรมที่ตอ้งเขา้มาร่วมมือกนัในการพฒันา

งานวิจยัและนวตักรรมพร้อมทั้งสร้างผูป้ระกอบการรวมทั้งการผลิตบณัฑิตที่มีกระบวนคิดและทกัษะ

ผูป้ระกอบการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของสถานประกอบการและประเทศในยุคปัจจุบนัที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและรวดเร็วซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาของ Etzkowitz (2015) และ Sam & 

Sijde (2014) ที่พบว่า มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในระบบ
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เศรษฐกิจโดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการผลิตและพฒันาองค์ความรู้และ

เทคโนโลยีใหม่ๆแก่สังคมฐานความรู้เพ่ือสร้างแหล่งรายไดใ้หม่มีส่วนช่วยในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ในขณะที่ ดา้นการจดัการเรียนการสอนและดา้นการวิจยัและพฒันานวตักรรมมีค่าความตอ้งการจ าเป็น

ในการพฒันาต ่าที่สุด อาจเป็นเพราะว่าในปัจจุบนัทางรัฐบาลและมหาวิทยาลยัทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

มีความมุ่งมั่นในการปรับตวัให้มหาวิทยาลยัเป็นมหาวิทยาลัยผูป้ระกอบการจึงมีการจดัการเรียนการ

สอนและบูรณาการความเป็นผูป้ระกอบการเขา้ไปในหลกัสูตรการสร้างผูป้ระกอบการ จะเห็นไดว่้า

ภาครัฐเห็นความส าคญัและมีการส่งเสริมการสร้างมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการและให้การสนับสนุน

ผู้ประกอบการรายใหม่ (startup) ซ่ึงด าเนินงานโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ (สวทน.) และยงัพบว่าขณะน้ีมีหลายมหาวิทยาลยัทั้งภาครัฐและเอกชน

ต่างปรับทิศทางสู่การเป็นสถาบันที่สร้างผูป้ระกอบการ โดยปรับหลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงการ

สร้างส่ิงแวดล้อมในการสร้างความคิดใหม่  (Ecosystem) ต่างๆ (ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ [สวทน.], 2561: ประชาชาติธุรกิจ, 2562) ส่วนดา้นการวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมเป็นบทบาทส าคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างย่ิงมหาวิทยาลัย

ผูป้ระกอบการจึงอาจท าให้มหาวิทยาลยัมีการพฒันาในดา้นการวิจยัและพฒันาอยู่จึงมีความตอ้งการในการ

พัฒนาต ่ ากว่าในด้านอื่น สอดคล้องกับการศึกษาของ Nogueira, Attuti, Markuerkiaga & Saenz (2018) ที่

พบว่า นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เป็นแนวทางให้แก่มหาวิทยาลัยให้ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัย

ผูป้ระกอบการ 

2. แนวทางในการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลัย

ผูป้ระกอบการ มี 6 ดา้น 15 แนวทาง โดยจะอภิปรายทีละดา้นไดด้งัน้ี 

1. ดา้นผลการด าเนินงาน จดัได ้4 แนวทาง ไดแ้ก่ 

1) สร้างผลงานวิจยัและนวตักรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิง

สังคม ผลการวิจยัพบว่า ผลที่เกิดจากการด าเนินงานด้านผูป้ระกอบการเป็นส่ิงที่ทั้งมหาวิทยาลยั ภาค

ธุรกิจ/ อุตสาหกรรม และภาครัฐตอ้งการให้เกิดขึ้นมากที่สุด ซ่ึงผลการสร้างผลงานวิจยัและนวตักรรมที่

น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้ งในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมเป็นส่วนที่ท าให้เกิดผลตอบแทนเข้าสู่
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มหาวิทยาลัย ภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรม และภาครัฐ  รวมถึงชุมชนท้องถิ่น ในรูปตัวเงิน ช่ือเสียง การ

แกปั้ญหาของชุมชนทอ้งถิ่น สังคม เศรษฐกิจและประเทศได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Guerrero, 

Cunningham & Urbano (2015), Sam & Sijde (2014), Aranha & Garcia (2014) แ ล ะ  Urbano & 

Guerrero (2013) ที่พบว่า มหาวิทยาลยัเป็นตวัเร่งที่ส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม เป็นแหล่ง

ความคิดและเทคโนโลยีใหม่ในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ เอื้อต่อการไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนัอยา่งยัง่ยืน 

และสามารถสร้างแหล่งรายไดใ้หม่ 

2) จัดตั้ งหน่วยงานจัดการทางการตลาดร่วมกับภาคธุรกิจในการน าผลงานที่ได้จาก

งานวิจยัและพฒันานวตักรรมเขา้สู่ตลาดโลก   เพราะถา้ไม่มีช่องทางในการด าเนินการน าผลงานเขา้สู่

ตลาดผลงานก็ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนในเชิงพาณิชย์ได้  ดังจะเห็นได้จากมหาวิทยาลัย

ผูป้ระกอบการที่ประสบความส าเร็จในต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐ 

อเมริกาในปี 2560 – 2561 ไดรั้บรายไดจ้ากค่าใบอนุญาตทางเทคโนโลยี 40.96 ล้านดอลลาร์ มีรายรับ

จาก 813 เทคโนโลยี ซ่ึงมี 53 ส่ิงประดิษฐ์ สามารถสร้างรายได้จากค่าลิขสิทธ์ิ 100,000 ดอลลาร์ หรือ

มากกว่า และมี 7 ส่ิงประดิษฐ์ที่สร้างรายได ้1 ลา้นดอลลาร์หรือมากกว่า ซ่ึงขอ้มูลในปี 2560 - 2561 ของ

ส านักงานส่งเสริมการพฒันาสิทธิบัตรทางดา้นเทคโนโลยีมีใบอนุญาตใหม่ 150 ใบ สแตนฟอร์ดเป็น

องค์กรที่มีมูลค่า 6.5 พนัลา้นดอลลาร์ มีงบประมาณในการด าเนินงานในการสนับสนุนการเรียนการ

สอน ทุนการศึกษาและการวิจัย (Stanford, 2020) นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยอัลโต ประเทศสาธารณรัฐ

ฟินแลนด์ซ่ึงเป็นหน่ึงในมหาวิทยาลยัชั้นน าแห่งหน่ึงที่มีอายเุพียง 10 ปี แต่สามารถสร้างรายไดจ้ านวน

มากโดยร่วมมือกับบริษทั Bat Circle และสถาบนัวิจยัในการรีไซเคิลแบตเตอร่ีทัว่สหภาพยุโรปท าให้

สามารถสร้างมูลค่าตลาดแบตเตอร่ีในฟินแลนด์สูงถึง 5 พนัล้านยูโร และพบว่ามีจ านวน startups ที่

ขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยจ านวนมากหน่ึงในนั้นคือ Iceye ที่สร้างดาวเทียมเรดาร์ที่ เล็กที่ สุดในโลก 

นอกจากน้ี EIFys ซ่ึงได้ปฏิวตัิการวดัแสงและ IQM ซ่ึงสร้างคอมพิวเตอร์ quantum ในทุกๆ ปี ระบบ

นิเวศของอลัโตสร้างบริษทัเติบโตใหม่ 70- 100 แห่ง นอกจากน้ีมีการร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัเฮลซิงกิ 

ท าให้คิดคน้วิธีในการผลิตเส้นใยส่ิงทอคุณภาพสูงจากไมแ้ละส่ิงทอรีไซเคิลโดยไม่ตอ้งใช้ตวัท าละลาย

ที่เป็นพิษ (Aalto University, 2020) 
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3) สร้างบัณฑิตมีกระบวนคิดและทักษะผูป้ระกอบการที่ตอบสนองความต้องการของ

สถานประกอบการ สังคมและประเทศ ผลการด าเนินงานดา้นผูป้ระกอบการของมหาวิทยาลยัคือการ

ผลิตบณัฑิตที่ตอบสนองความตอ้งการของสถานประกอบการ สังคมและประเทศ โดยการเพ่ิมศกัยภาพ 

ทกัษะ ความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาของตนอยา่งทนัสมยั มีความเป็นผูป้ระกอบการ ตามนโยบายและ

แผนพฒันาการอุดมศึกษาของไทย เพื่อพฒันาคนให้สนองต่อความตอ้งการตลาดให้มีทักษะสูง เป็น

นวตักร นักคิดและผูป้ระกอบการ (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 

2559) และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Etzkowitz (2015), HEInnovate (2014) and Gibb (2012) ที่พบว่า 

ความส าคญัของมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการนอกจากการตอบสนองความตอ้งการของรัฐบาลเพื่อให้กา้ว

ทนัการเปลี่ยนแปลงและปัญหาของประเทศแลว้นั้นยงัตอ้งสร้างบณัฑิตที่ตอบสนองความตอ้งการของ

นายจา้ง มีความสามารถในการแข่งขนัและสร้างนวตักรรมได ้เพื่อให้บณัฑิตมีงานท าหลงัจบการศึกษา

และสามารถสร้างโอกาสบนความไม่แน่นอนในอนาคตได ้นอกจากน้ีการศึกษาของ Gustomo & Ghina 

(2017) และ Ghina, Simatupang & Gustomo (2014) พบว่า การผลิตบัณฑิตที่มีกระบวนคิดและทักษะ

ผูป้ระกอบการท าให้เพ่ิมโอกาสทางอาชีพ ประกอบอาชีพอิสระและเป็นเจา้ของกิจการได ้

4) จัดให้มีงานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  (Research and Innovation 

Shopping Center) ผลการด าเนินงานดา้นผูป้ระกอบการจะประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพตอ้งมี

การน าผลงานออกสู่สังคมเพ่ือเป็นการแสดงผลงานให้กับภาคธุรกิจ ภาครัฐทั้งในและต่างประเทศที่

สนใจในผลงานวิจยัเพ่ือซ้ือผลงานและร่วมลงทุนในการต่อยอดพฒันาผลงานต่อไป และที่ส าคญัที่สุด

เพื่อให้เกิดการแข่งขนั กระตุน้ให้เกิดการพฒันาแนวคิดใหม่ๆ  เกิดวฒันธรรมการสร้างงานวิจยัและ

นวตักรรมที่มีประโยชน์และโดดเด่นเพื่อเข้าร่วมในการแข่งขันและแสดงผลงานประจ า ปี ร่วมกับ

ภาครัฐและภาคเอกชน  ท าให้มหาวิทยาลัยเห็นช่องทางและความส าคัญในการพัฒนางานวิจัยและ

นวัตกรรม อีกทั้ งยงัเพ่ิมความสนุกในการแข่งขัน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Silva, Esteves, 

Narcizo & Cardoso (2018) ที่พบว่า มหาวิทยาลยัมีความพยายามในการด าเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการ

สร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการด าเนินธุรกิจ ตามความตอ้งการของโลกภายนอก 
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2. เครือข่ายความร่วมมือ จดัได ้2 แนวทาง ไดแ้ก่ 

1) สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและภาครัฐในการร่วมลงทุน การจัดการ

เรียนรู้ การสร้างงานวิจยัและพฒันานวตักรรมเพื่อสร้างผลผลิต (Product) และส่งต่อเข้าสู่ตลาดและ

สามารถน าผลงานไปใชใ้นการแกปั้ญหาของประเทศ  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเป็นปัจจยัส าคญั

มากในการสร้างมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ เพราะเครือข่ายความร่วมมือเป็นการเพ่ิมศักยภาพให้กับ

มหาวิทยาลัยทั้ งทางด้านการวิจัย การเรียนการสอน ซ่ึงความร่วมมือจะน ามาซ่ึงแหล่งทุน การ

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เส้นทางสู่การตลาดเพ่ือเกิดมูลค่าในเชิงพาณิชย์รวมทั้งในการช่วยเหลือและ

แกปั้ญหาให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ การที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ส าเร็จตอ้งอาศยั

ความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรม ระหว่างมหาวิทยาลยัร่วมกนั รวมทั้งผูม้ีส่วนไดส่้วน

เสียทั้งคนในชุมชน ศิษยเ์ก่าเพ่ือให้เกิดความยัง่ยืนสอดคลอ้งกบัการศึกษาของนักวิชาการหลายท่านที่

พบว่า การมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียเป็นปัจจยัที่ช่วยให้มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการส าเร็จและ

เพ่ิมศกัยภาพให้กบัมหาวิทยาลยัทั้งทางดา้นการวิจยั การสอนและดา้นอื่นๆโดยมีความมุ่งมัน่ร่วมกนัใน

การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ สร้างธุรกิจใหม่เพ่ือมุ่งไปสู่อนาคตและท าให้มหาวิทยาลยัสามารถพึ่งตนเองได้

ภายใต้ข้อจ ากัดและการแข่งขัน  (OECD, 2012: Etzkowitz, 2015: Sam & Sijde, 2014: HEInnovate, 

2014 and Clark,1998) 

2) สร้างเครือข่ายให้ครอบคลุมทั้งผูป้ระกอบการ มหาวิทยาลยัและภาครัฐทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ (Transfer Knowledge) และความร่วมมือในการพัฒนา

ผูป้ระกอบการ มีการใช้ทรัพยากรและบุคลากรที่เก่งร่วมกัน ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือควร

จะตอ้งมีผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วนเขา้มาร่วมมือกนัในการด าเนินงานดา้นผูป้ระกอบการทั้งภาครัฐ 

ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม และทอ้งถิ่นชุมชนเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกนัเน่ืองจากแต่ละภาคส่วนมี

ความรู้ความสามารถที่แตกต่างกนันอกจากน้ีควรมีความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรต่างๆร่วมกนั ทั้ง

ส่ิงแวดลอ้มเชิงนวตักรรม ห้องสมุด และการใช้บุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ เก่งในสาขานั้นๆ

ร่วมกนั อาจด าเนินการในรูปการยืมตวั การจดัการเรียนการสอนร่วมกนัได ้แต่พบว่าในประเทศไทยการ

สร้างเครือข่ายยงัไม่ประสบความส าเร็จ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เขมกร ไชยประสิทธ์ิ และอรพิณ 
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สันติธีรากุล (2560) พบว่าการพฒันาผูป้ระกอบการของไทยพบจุดแข็งในดา้นการศึกษาผูป้ระกอบการ

ในสถาบันศึกษา การจัดการฝึกอบรม แต่พบว่ายงัต้องมีการพัฒนาในด้านการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือ เน่ืองจากการบริหารจดัการเครือข่ายที่ยงัไม่เป็นระบบและยงัไม่เขม้แข็ง 

3. ดา้นการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา จดัได ้2 แนวทาง ไดแ้ก่  

1) จดัตั้งหน่วยงานจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา ตั้งแต่ การส่งเสริม สนับสนุนและมีการ

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและมีการเช่ือมโยง ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยั ผลการวิจยัพบว่า การจดัการดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญานั้นจะตอ้งมีหน่วยงานเฉพาะขึ้นมา

เพ่ือกระตุน้ ส่งเสริม และสนับสนุนรวมทั้งการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ไดจ้ากผลการวิจยัและ

พฒันานวตักรรมที่สามารถน าไปต่อยอดทางธุรกิจได้ เพราะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่มี

ประสิทธิภาพช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยัง่ยืน มี เสถียรภาพ ภาคอุตสาหกรรมของประเทศมี

ความกา้วหน้า ต่างประเทศเขา้มาลงทุนมากขึ้น ช่วยยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

ซ่ึงพบว่าในประเทศไทยยงัมีการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาไม่มากนัก เห็นไดจ้ากรายงานของThe 

2019 U.S. Chamber International Intellectual property Index ของ U.S. Chamber of Commerce Global 

Innovation Policy Center ซ่ึงจดัอนัดบัดชันีทรัพยสิ์นทางปัญญา (IP Index: Intellectual Property Index) ไทย

อยู่ในอนัดบัที่ 42 จาก 50 ประเทศ (สิทธิพล วิบูลยธ์นากุล, 2563 และ Aranha & Garcia, 2014 ) ซ่ึงอาจ

เป็นเพราะว่ามีการสร้างงานวิจยัและพฒันานวตักรรมที่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงมีจ านวนนอ้ย 

ซ่ึงสอดคลอ้งกับการศึกษาของ Van Toan Dinh (2020) พบว่าแนวคิดและเทคโนโลยีที่น าไปใช้ในเชิง

พาณิชยย์งัไม่ไดรั้บการสนับสนุนอย่างเพียงพอและพร้อมที่จะพฒันาอยา่งเต็มที่ เพื่อการคา้ ซ่ึงในความ

เป็นจริงแล้วงานวิจยัส่วนใหญ่เกิดจากการตอบสนองความต้องการในการขอรับทุนการวิจัยของรัฐ

เท่านั้น ดงันั้น การจะเป็นมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ มหาวิทยาลยัตอ้งมีความมุ่งมั่นอย่างแทจ้ริงที่จะ

ผลิตงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง สามารถน าไปจดทะเบี ยนทรัพย์สินทางปัญญาได้ จึง

จ าเป็นตอ้งมีการตั้งหน่วยงานจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาที่มีหน้าที่ทั้ง กระตุน้ ส่งเสริม สนับสนุนให้

เกิดการพฒันางานวิจยัและนวตักรรมดงักล่าว พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกนักวิจยัในการจดทะเบียน
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ทรัพยสิ์นทางปัญญา ซ่ึงขึ้นกบัความสามารถในการสร้างผลผลิต ถา้มหาวิทยาลยัมีผลงานจ านวนน้อยก็

ควรรวมกลุ่มระหว่างมหาวิทยาลยัเพ่ือใชห้น่วยงานน้ีร่วมกนัเพ่ือเช่ือมโยงกบัหน่วยงานภายนอก 

2) สร้างทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ หรือ 

สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาของสังคมและประเทศได้ เพราะว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นส่วน

ส าคญัที่สร้างผลตอบแทนให้กบัมหาวิทยาลยัไม่ว่าจะเป็นรูปตวัเงินหรือช่ือเสียงที่เกิดขึ้นจากการสร้าง

องค์ความรู้จากงานวิจยัและนวตักรรม ซ่ึงนอกจากจะสามารถสร้างผลตอบแทนกลบัเขา้สู่มหาวิทยาลยั

แล้ว ยงัสามารถเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขัน สามารถแก้ปัญหาของสังคมและ

ประเทศได ้สอดคลอ้งกบัการศึกษาของธีรพล สุวรรณประทีป (2563) กล่าวว่า ทรัพยสิ์นทางปัญญาและ

นวตักรรมเป็นพ้ืนฐานส าคญัของการพฒันาศกัยภาพทางการแข่งขนัของประเทศ และที่ส าคญัเป็นส่วน

หน่ึงของการพฒันามหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ รวมถึงการตอบโจทยรั์ฐบาลในการใช้นวตักรรมและ

ทรัพยสิ์นทางปัญญาในการพฒันาผลิตสินคา้และบริการเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

4. ดา้นการจดัการองคก์ร จดัได ้3 แนวทาง ไดแ้ก่ 

1) สร้างศูนยค์วามเป็นเลิศ (Excellence Center) ในสาขาที่โดดเด่นและเช่ียวชาญโดยมีการ

แยกตวัออกจากมหาวิทยาลยัและมีการบริหารอย่างอิสระโดยมีผูป้ระกอบการเขา้มามีส่วนร่วมในการ

บริหาร ผลการวิจยัพบว่า การบริหารมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการมีความจ าเป็นมากที่จะตอ้งมีการบริหาร

ที่มีความเป็นอิสระ ยืดหยุ่นสูงสามารถก าหนดทิศทางไดด้้วยตนเองเพื่อให้สามารถก้าวทันตามการ

เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีการแข่งขนัสูง ดงันั้นการตั้งหน่วยงานขึ้นมาอยา่งเป็นอิสระมีผูป้ระกอบการ

เขา้ร่วมในการด าเนินงาน ร่วมบริหาร และส่ิงที่ส าคญัที่สุดก็คือ มหาวิทยาลยัตอ้งคน้หาความเช่ียวชาญ

และโดดเด่นเฉพาะของมหาวิทยาลยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Kuratko, Hornsby & Covin (2014) 

และ Clark (2004) ที่พบว่า หลกัส าคญัในการขบัเคลื่อนมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการคือการบริหารดว้ย

ความคล่องตวั มีอิสระ ลดการควบคุม ให้อ านาจในการตดัสินใจ มีอิสระในการท างาน 

2) จดัตั้งกองทุนพฒันาผูป้ระกอบการ การวิจยัและพฒันานวตักรรมร่วมกบัผูป้ระกอบการ

เพื่อพฒันาแนวคิดธุรกิจออกสู่เชิงพาณิชย์และสรรหาแหล่งทุนภายนอก มีการตั้งศูนยค์วามร่วมมือ

ทางการวิจัย (Collaborative Research Centers) เพื่อช่วยเหลือให้ค าปรึกษาในการสร้างงานวิจัยรวมถึง
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การจ่ายผลตอบแทนกลบัเขา้สู่กองทุน ในการด าเนินงานดา้นผูป้ระกอบการมีความจ าเป็นที่จะตอ้งใช้

เงิน หรือ งบประมาณ ผลการวิจยัพบว่า ควรมีการจดัตั้งกองทุนเพ่ือน าเงินมาใช้ในการลงทุนในการท า

วิจยั พฒันานวตักรรมและด าเนินการดา้นผูป้ระกอบการ โดยการจดัตั้งกองทุนตอ้งมีการบริหารกองทุน

ให้งอกเงยและสามารถเติบโตได ้ซ่ึงในช่วงแรกของการก่อตั้งกองทุน อาจมีการระดมทุนมาจากศิษยเ์ก่า 

ผูป้ระกอบการ รัฐบาล โดยในการบริหารกองทุนจะตอ้งมีผูป้ระกอบการเขา้ร่วมในการบริหาร มีการให้

ค าปรึกษาผ่านศูนยค์วามร่วมมือดา้นการวิจัย (Collaborative Research Centers) โดยที่ กองทุนพฒันา

ผูป้ระกอบการ การวิจยัและพฒันานวตักรรมเพื่อพฒันาแนวคิดธุรกิจออกสู่เชิงพาณิชยแ์ละสรรหาแหล่ง

ทุนภายนอกอาจอยู่ภายใตก้ารด าเนินงานของศูนยค์วามเป็นเลิศ (Excellence Center)  พร้อมทั้งมีศูนย์

ความร่วมมือทางการวิจัย (Collaborative Research Centers) เพื่อช่วยเหลือให้ค าปรึกษาในการสร้าง

งานวิจยัรวมถึงการสนบัสนุนผูป้ระกอบการรายใหม่ (startup) ให้ครบอยูใ่นศูนยเ์ดียวกนั รวมถึงการจ่าย

ผลตอบแทนกลบัเขา้สู่กองทุนเพื่อให้กองทุนมีรายไดแ้ละมีเงินสนบัสนุนการด าเนินงานของศูนยอ์ยา่ง

ต่อเน่ืองซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Basci & Alkan (2015) และ OECD (2012) ที่พบว่า ภาคเอกชน

ภาครัฐ ศิษยเ์ก่าและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียมีบทบาทส าคญัที่จะเขา้มาช่วยในการสนบัสนุนดา้นเงินทุนและ

งบประมาณในการด าเนินงานดา้นผูป้ระกอบการ เน่ืองจากงบประมาณของมหาวิทยาลยัมีจ ากดั การ

บริหารกองทุนมีความส าคัญมากต้องมีการบริหารให้มีผลก าไรกลับเข้าสู่กองทุนให้มหาวิทยาลัย

สามารถมีเงินงบประมาณในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองโดยไม่ตอ้งพึ่งเงินสนับสนุนจากรัฐบาลซ่ึง

สอดคล้องกับการศึกษาของ Zhengand Hu (2018) พบว่าการได้รับการสนับสนุนจากการจัดสรรของ

รัฐบาลจะมีประสิทธิภาพแค่ในระยะส้ันเพ่ือตอบสนองผลประโยชน์ของชาติและบรรลุตามนโยบายที่

คาดหวงั ท าให้ทิศทางการพฒันาถูกจ ากัดอิสระ และสอดคล้องกับการศึกษาของ Sperrer, Muller & 

Soos (2016) พบว่าในการส่งเสริมและสนับสนุนผูป้ระกอบการควรมีระบบการให้ค าปรึกษาในพ้ืนที่

ศูนยบ์่มเพาะผูป้ระกอบการและศูนยถ์่ายทอดความรู้  

3) สร้างระบบการจ่ายผลตอบแทนที่ชัดเจน โปร่งใสและเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งในรูปของ

ผลงานทางวิชาการ ผลการวิจยัพบว่าในการบริหารส่วนที่ส าคญัก็คือทรัพยากรบุคคลเป็นตวัขบัเคลื่อน

ให้เกิดการด าเนินงานดา้นผูป้ระกอบการ การวิจยัและพฒันานวตักรรมทั้งตวัอาจารยแ์ละนักศึกษาโดย
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การสร้างระบบการจ่ายผลตอบ แทนที่ชัดเจน โปร่งใสและเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งในรูปของตัวเงิน 

ผลงานทางวิชาการ จะท าให้มีแรงจูงใจในการสร้างผลงานใหม่ๆ จากการพฒันางานวิจยัและนวตักรรม 

และการเป็นผู้ประกอบการ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ kuratko, Hornsby & Covin (2014) และ 

OECD (2012) ที่พบว่า มหาวิทยาลัยต้องมีการลงทุนในการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการ

ประกอบการพร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจและผลตอบแทนที่ชัดเจนส าหรับบุคลากรที่ด าเนินการด้าน

ผูป้ระกอบการ นอกจากน้ีผลการศึกษาของ Van Toan Dinh (2020) ที่ท าการศึกษามหาวิทยาลัยใน

ประเทศเวียดนามพบว่าอาจารยแ์ละนักวิจยัจะท างานวิจยัและมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีก็ต่อเมื่อมีการ

แบ่งผลประโยชน์อย่างเหมาะสม และอาจารยไ์ม่ค่อยให้ความสนใจในการท าธุรกิจที่เกิดจากการวิจัย

โดยเฉพาะการด าเนินงานและการจดัตั้งบริษทัที่แยกตวัออกมาจากมหาวิทยาลยั (Spin-off) แต่อาจารย์

และนกัวิจยัส่วนใหญ่จะผลิตสินคา้ที่ไดจ้ากงานวิจยัที่สามารถขายไดร้าคาสูง 

5. ดา้นการจดัการเรียนรู้ จดัได ้3 แนวทาง ไดแ้ก่ 

1) คดัเลือกผูป้ระกอบการที่มีความตอ้งการสร้างงานวิจยัและพฒันานวตักรรมที่สามารถ

น าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงร่วมกบัมหาวิทยาลยั ผลการวิจยัพบว่าในการที่จะสามารถสร้างงานวิจยัและ

นวตักรรมที่สามารถน าไปใช้ไดน้ั้นควรจะน าปัญหาและความตอ้งการของภาคธุรกิจ ภาครัฐมาตั้งเป็น

หัวขอ้ของงานวิจยัเพ่ือให้งานวิจยันั้นสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ สามารถต่อยอดทางพาณิชยไ์ดเ้พราะ

ผลการวิจยัและนวตักรรมมีจุดเร่ิมตน้มาจากความตอ้งการของผูใ้ช ้ทั้งจากภาคธุรกิจและ ภาครัฐพร้อม

ทั้งสามารถน าผลงานวิจัยมาใช้ในพฒันาทอ้งถิ่นและประเทศได ้สอดคล้องกับการศึกษาของอวิรุทธ์ 

ฉั ต รม าล าทอง (2560), HEInnovate (2014), OECD (2012) และ  Silva, Esteves, Narcia & Cardoso 

(2018) ที่พบว่า มหาวิทยาลยัมีการสร้างงานวิจยัที่สอดคลอ้งกบัประเด็นในสังคมและความตอ้งการของ

ประเทศ โดยมหาวิทยาลยัมีความสามารถในการแปลงความรู้ที่ไดไ้ปสู่การเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

และสังคม 

2) ออกแบบหลักสูตรผู้ประกอบการร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือเพ่ิมทักษะ

ผูป้ระกอบการและสามารถท างานไดจ้ริงตามความตอ้งการของสถานประกอบการ ซ่ึงการจดัการเรียนรู้

เป็นองค์ประกอบส าคัญหน่ึงที่ช่วยในการสร้างผูป้ระกอบการ สร้างนักวิจัยหรือนวตักร ผลการวิจัย



 
 
 

171 
 

พบว่าการท าให้อาจารย์และนักศึกษามีทักษะความเป็นผู้ประกอบการได้นั้น ควรมีการออกแบบ

หลกัสูตรผูป้ระกอบการเพื่อฝึกทกัษะและกระบวนการคิดแบบผูป้ระกอบการจากการลงมือท าจริง คิด

สร้างสรรคด์ว้ยตนเองโดยมีอาจารยแ์ละผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูใ้ห้แรงบนัดาลใจหรือให้ความช่วยเหลือ  และ

ผลการวิจัยยงัพบอีกว่า มหาวิทยาลัยควรมีการออกแบบหลักสูตรผู้ประกอบการร่วมกับสถาน

ประกอบการเพื่อให้ไดบ้ณัฑิตที่มีทกัษะที่ตรงตามความตอ้งการอยา่งแทจ้ริงของสถานประกอบการโดย

เขียนคุณลกัษณะผลลพัธ์ที่ตอ้งการเฉพาะในแต่ละชั้นปีให้ชดัเจนในหลกัสูตร เพ่ือให้นกัศึกษาไดล้งมือ

ท าจริงฝึกความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา โดยมีการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบ กลา้คิดกล้าท า

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของอวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง (2560) ที่พบว่ามหาวิทยาลยัจดัหลกัสูตร รายวิชาที่มี

เป้าหมายเพื่อพฒันาความรู้ ทักษะกระบวนคิดแบบผูป้ระกอบการ และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียจากภาค

ธุรกิจ/อุตสาหกรรมและผูม้ีประสบการณ์ดา้นประกอบการมีส่วนในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการ

เรียนรู้เพื่อพฒันาความเป็นผูป้ระกอบการซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Gustomo & Ghina (2017) และ 

Ghina, Simatupang & Gustomo (2014) ที่ พบว่า กิจกรรมด้านการสอนจะเพ่ิมศักยภาพ  ความ รู้ 

ความสามารถในกระบวนคิดและทักษะผูป้ระกอบการ ท าให้เพ่ิมโอกาสทางอาชีพสามารถประกอบ

อาชีพอิสระและเป็นเจา้ของกิจการได ้

3) จัดส่ิงแวดล้อมเชิงนวตักรรมและจัดกิจกรรมที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ 

(Entrepreneurial Ecosystems) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ ส าคัญมากในการพัฒนามหาวิทยาลัย

ผู้ประกอบการให้ส าเร็จก็คือการจัดส่ิงแวดล้อมเชิงนวัตกรรมและจัดกิจกรรมที่กระตุ้นความคิด

สร้างสรรค์ใหม่ๆ (Entrepreneurial Ecosystems) เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีการระดมความคิด 

เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆผ่านบรรยากาศที่ให้มีการท างานร่วมกนั (Co – working space) เพื่อสร้าง

ผลงานและต้นแบบช้ินงาน และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ เช่นการจัดเสวนาเวทีแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ของผูป้ระกอบธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ (Mentor) การจดั Boot camp ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

การศึกษาของ Gustomo & Ghina (2017), Aranha & Garcia (2014) และ อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง (2560) 

ที่พบว่า การสร้างองค์ความรู้เชิงนวตักรรมเพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างนวตักรรมต้องมีการกระตุ้น

ระบบนิเวศเชิงนวตักรรม (Innovation ecosystem) สร้างสวนวิทยาศาสตร์ที่เป็นศูนยก์ลางเช่ือมโยงภาค
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ส่วนต่างๆ เพื่อกระตุน้ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการในการพฒันาบณัฑิต การพฒันาองคค์วามรู้ใหม่และ

นวตักรรมร่วมกนั ซ่ึงภาครัฐไดม้องเห็นความส าคญัของโครงสร้างพ้ืนฐานในการส่งเสริมและพฒันา

องค์ความรู้จึงไดส้ร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ให้เป็นสถานที่อ  านวยความสะดวกสนับสนุนเอกชนท าวิจยั

และพฒันานวตักรรม โดยรวบรวมนักวิจยั ผูเ้ช่ียวชาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจ านวนมาก มีส่ิงอ านวย

ความสะดวกส าหรับการท าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ทั้ งย ังเป็นตัวกลางเช่ือมโยงระหว่าง

ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา ภาครัฐ และ ภาคชุมชนทอ้งถิ่นซ่ึงในปัจจุบนัมีอยู ่3 แห่ง ไดแ้ก่ อุทยาน

วิทยาศาสตร์ภาคเหนือ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต ้

(ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ : สอว., 2564) แต่พบว่า

มหาวิทยาลยัเอกชนหลายแห่งมีขอ้จ ากดัในด้านงบประมาณในการลงทุนเพราะการสร้าง Ecosystem 

ต้องใช้เงินลงทุนสูง เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยควรมีการร่วมมือในการใช้ Ecosystem ร่วมกันและ

สามารถใชอุ้ทยานวิทยาศาสตร์ของทางภาครัฐได ้

6. ดา้นการวิจยัและพฒันานวตักรรม จดัได ้2 แนวทาง ไดแ้ก่ 

1) สร้างงานวิจัย (Transitional Research) โดยน าความต้องการที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริงมาเป็นหัวข้อในการท าวิจัยและพัฒนานวตักรรมในรูปของนวตักรรมทางธุรกิจ 

(Business Innovation) การเป็นมหาวิทยาลัยผูป้ระกอบการที่สามารถตอบสนองความตอ้งการพฒันา

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไดน้ั้นขึ้นกบัการสร้างสรรค์งานวิจยัและพฒันา

นวตักรรมใหม่ๆที่สามารถน าไปใช้ไดจ้ริงทั้งในเชิงพาณิชยแ์ละในการแกปั้ญหาของประเทศ ดงันั้นการ

น าปัญหาและความตอ้งการของสังคมและเศรษฐกิจจากภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรมและภาครัฐมาตั้งเป็น

โจทย์ส าคัญในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมจึงเป็นแนวคิดที่ เหม าะกับยุค Thailand 4.0 ซ่ึง

สอดคล้องกบัการศึกษาของอวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง (2560), Silva, Esteves, Narcizo & Cardoso (2018), 

Nogueira, Arruti, Markuerkiaga & Saenz (2018), Aranha & Garcia (2014) แ ล ะ Salamzadeh, 

Salamzadeh & Daraei (2011) ที่พบว่า มหาวิทยาลยัมีความสามารถในการน าผลการวิจยัทางวิชาการไป

สร้างองค์ความรู้เชิงนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับมหาวิทยาลัย เป็น

สินทรัพยท์างเศรษฐกิจและสังคมที่น าไปใช้ในการพฒันาประเทศและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
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ตลาด ส าหรับในประเทศไทยเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการสร้างงานวิจัยและนวตักรรมเพ่ิมขึ้ นรัฐบาลจึง

มอบหมายให้ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมแห่งชาติ (สอวช.) 

ด าเนินการปรับกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการร่วมลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนในธุรกิจนวตักรรม โดย

กลไก Holding Company ซ่ึงมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกจากหน่วยงานวิจยัของรัฐหรือมหาวิทยาลยัเพื่อ

ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจนวตักรรมทั้งในและต่างประเทศให้เกิดประสิทธิผลและสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขนัให้แก่มหาวิทยาลยั ซ่ึงมีพรบ.การส่งเสริม ววน. มาตรา 31 (พระราชบญัญัติการส่งเสริม 

วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม มาตรา 31) ให้สามารถน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ได้ (ส านักงาน

สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมแห่งชาติ , 2563) ตามนโยบายของรัฐบาล

เพราะประเทศไทยต้องเร่งพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยัและพฒันานวตักรรมให้เป็นปัจจัย

หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ท่ามกลางการแข่งขนัในระดบัโลก (ส านักงานคณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ส านกังานนายกรัฐมนตรี, 2559) 

2) จดัการเรียนการสอนควบคู่กบัการสร้างงานวิจยัและนวตักรรมและการด าเนินงานดา้น

ผูป้ระกอบการตั้งแต่ปีแรก ผลการวิจยัพบว่า ในการจดัการเรียนการสอนจะตอ้งผนวกการสร้างงานวิจยั

และนวตักรรมพร้อมทั้งการด าเนินงานดา้นผูป้ระกอบการเขา้มาในกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ปี

แรกเพื่อให้นักศึกษาและอาจารยไ์ดฝึ้กทกัษะ กระบวนคิดในการสร้างงานวิจยั นวตักรรมและการสร้าง

ช้ินงานดา้นการประกอบการตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีสุดทา้ยจากการลงมือท าจริง สอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของ Gibb (2013) ที่พบว่า มหาวิทยาลยัมีการให้บุคลากรและนักศึกษาไดค้น้ควา้ทดลองการสร้างธุรกิจ 

นวตักรรมและความคิดสร้างสรรค์ในการวิจยั มีการบูรณาการองค์ความรู้หลากหลายสาขาวิชาในการ

จดัการเรียนการสอนเพื่อแกไ้ขปัญหาโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั 

 

 

 

 



 
 
 

174 
 

ข้อเสนอแนะ 

 

จากผลการวิจยัในคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ และ ขอ้เสนอแนะในการ

วิจยัคร้ังต่อไป 

 

1. ข้อเสนอแนะการน าผลงานวิจัยไปใช้ 

1.1 ระดบันโยบาย 

มหาวิทยาลยัที่มีความเช่ียวชาญในสาขาที่เหมือนกนัควรร่วมมือกนัในการพฒันางานวิจยั

และนวตักรรมร่วมกบัภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรมที่มีความตอ้งการในสาขาเดียวกนัทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ เพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา 

1.2 ระดบัมหาวิทยาลยั ผลการวิจยัพบว่า 

1. มหาวิทยาลยัควรคน้หาความเช่ียวชาญที่โดดเด่นของมหาวิทยาลยัเพื่อน ามาสร้างศูนย์

ความเป็นเลิศ (Excellence Center) โดยมีการบริหารงานเฉพาะที่แยกออกจากมหาวิทยาลัย บริหาร

ร่วมกับผู้ประกอบการอย่างอิสระ ควรจัดให้มีกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการ การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม และ ศูนย์ความร่วมมือทางการวิจัย (Collaborative Research Centers) เพื่อช่วยเหลือให้

ค าปรึกษาในการสร้างงานวิจยัรวมถึงการสนับสนุนผูป้ระกอบการรายใหม่ (startup) ให้ครบอยูใ่นศูนย์

ความเป็นเลิศ รวมถึงก าหนดการจ่ายผลตอบแทนเขา้กองทุนเพื่อให้เกิดการรายไดเ้ขา้สู่ศูนยค์วามเป็น

เลิศเพ่ือน าไปใชใ้นการด าเนินงานดา้นผูป้ระกอบการอยา่งยัง่ยืน 

2. ปัจจยัที่ส าคัญมากในการพฒันามหาวิทยาลัยผูป้ระกอบการให้ส าเร็จก็คือ การสร้าง

บรรยากาศให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีการท างานร่วมกัน ดังนั้ นมหาวิทยาลัยจึงควรมีการจัด

ส่ิงแวดล้อมเชิงนวัตกรรมและกิจกรรมกระตุ้นความคิดใหม่ๆ (Entrepreneurial Ecosystems) ซ่ึง

มหาวิทยาลยัควรมีการใช้พ้ืนที่จดัส่ิงแวดลอ้มเชิงนวตักรรมร่วมกนัระหว่างมหาวิทยาลยัมหาวิทยาลัย

ควรมีการจดัเวทีเสวนากับผูม้ีประสบการณ์ ผูป้ระกอบการรายใหม่ (Startup) ที่ประสบความส าเร็จ 

(Mentor) มาเป็นผูส้ร้างแรงบนัดาลใจ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
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3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเป็นปัจจัยส าคัญมากในการสร้างมหาวิทยาลัย

ผูป้ระกอบการ เพราะเครือข่ายความร่วมมือเป็นการเพ่ิมศกัยภาพให้กบัมหาวิทยาลยัทั้งทางดา้นการวิจยั 

การเรียนการสอน ซ่ึงความร่วมมือจะน ามาซ่ึงแหล่งทุน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เส้นทางสู่การตลาด

เพ่ือเกิดมูลค่าในเชิงพาณิชยร์วมทั้งในการช่วยเหลือและแก้ปัญหาชุมชน สังคมและประเทศ ดังนั้น

มหาวิทยาลัยจึงควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ครอบคลุมทั้ง ภาครัฐ ภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรม 

ระหว่างมหาวิทยาลัยทั้ งภายในและภายนอกให้เข้มแข็งและยัง่ยืน นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยควรเปิด

โอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถน าผลงานวิจัยและนวตักรรมเข้ามาร่วมกับมหาวิทยาลัย (Open 

innovation systems) ทั้งการเขา้มาขอสนบัสนุนจากกองทุน ขอค าปรึกษาและถ่ายทอดองคค์วามร่วมกบั

มหาวิทยาลยัตลอดจนสร้างมูลค่าเชิงพาณิชยร่์วมกนั 

 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาแนวทางการพฒันามหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการในสถาบันอุดมศึกษาใน

กลุ่มอื่นๆ  

2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เหมาะสมกบัมหาวิทยาลยัใน

ประเทศไทยเน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีไม่ไดล้งลึกในส่วนน้ี 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัย 

 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแบบสอบถาม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุษยา วงษช์วลิตกุล 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัวงษช์วลิตกุล 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อ าพล นววงศเ์สถียร 

คณบดีคณะบญัชีและวิทยาการจดัการ วิทยาลยัเซาธ์อีสทบ์างกอก 

3. ดร.ณกมล จนัทร์สม 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 

4. ดร.ธนกร ลิ้มศรัณย ์
ผูจ้ดัการศูนยบ์่มเพาะวิสาหกิจชุมชน (UBIS) มหาวิทยาลยัสยาม 

5. ดร.อวิรุทธ์ิ อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง  

ผูอ้  านวยการศูนยบ์ริหารความเส่ียง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั                                          
นกัวิจยั โครงการพฒันามหาวิทยาลยัแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial 

Universities) ส านกังานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม

แห่งชาติ  
 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแบบสัมภาษณ์ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชนิดา มทัทวางกูร 

ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิจยั คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 

2. ดร.ธนกร ลิ้มศรัณย ์
ผูจ้ดัการศูนยบ์่มเพาะวิสาหกิจชุมชน (UBIS) มหาวิทยาลยัสยาม 

3. ดร.อวิรุทธ์ิ อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง  
ผูอ้  านวยการศูนยบ์ริหารความเส่ียง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั                                          

นกัวิจยั โครงการพฒันามหาวิทยาลยัแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial 

Universities) ส านกังานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม
แห่งชาติ  
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิให้สัมภาษณ์ 

 

1. ดร.กิติพงค ์พร้อมวงศ ์ 
ผูอ้  านวยการส านกังานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม

แห่งชาติ (สอวช.) 
2. ดร.ดาริกา ลทัธพิพฒัน์ 

อธิการบดี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

3. คุณพงษเ์ดช ศรีวชิรประดิษฐ์  
ประธานบริษทั ท็อปเทค โซลูชัน่ จ ากดั  

ประธานเจา้หนา้ที่บริหารบริษทั เซอราฟิลเทค (ประเทศไทย) 

รองประธานสถาบนัเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย (ส.อ.ท) 

นายกสถาบนัการอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2 
4. ดร.เฉลิมชยั มนูญเสวต  

อาจารยอ์าวุโส สาขาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

Broad of advisory for Standard of Curriculum and Education Industry Network -FENI 
(Future Educa-tion Network International) 

หัวหนา้โครงการ DPU - AKITA (Japan) Educational Cooperation Project 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

เคยด ารงต าแหน่งผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวิจยัและฝ่ายวางแผนและพฒันามหาวิทยาลยัอีส

เทิร์นเอเชีย 
5. คุณวิทูร หวนโคกสูง 

กรรมการผูจ้ดัการ บริษทัเอชเคเอส เทค จ ากดั 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและยืนยนัผลการวิจัย 

 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ วิทยาลยัเซาธ์อีสบางกอก 

2. คุณพงษเ์ดช ศรีวชิรประดิษฐ์ 
ประธานบริษทั ท็อปเทค โซลูชัน่ จ ากดั  

ประธานเจา้หนา้ที่บริหารบริษทั เซอราฟิลเทค (ประเทศไทย) 

รองประธานสถาบนัเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย (ส.อ.ท) 

นายกสถาบนัการอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2 

3. คุณวรพจน์ ประสานพานิช 
ผูอ้  านวยการฝ่ายสนบัสนุนองคค์วามรู้และระบบให้บริการ SMEs ส านกังานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.)  
4. ดร.นนัทพร ด ารงพงศ์ 

ผูช่้วยอธิการบดี มหาวิทยาลยัสยาม 

5. ดร.ธีรศกัด์ิ สงวนมานะศกัด์ิ 
ผูจ้ดัการอาวุโส บริษทั แซด. คูโรดา (ประเทศไทย) จ ากดั 

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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รายช่ือมหาวิทยาลัยเอกชนทีใ่ช้ในการวิจัย จ านวน 20 แห่ง 

 

1. มหาวิทยาลยัชินวตัร     
2. มหาวิทยาลยัสยาม      

3. มหาวิทยาลยัราชพฤกษ ์    
4. มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี     

5. มหาวิทยาลยัคริสเตียน      

6. มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต     
7. มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   

8. มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล     

9. มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   
10. มหาวิทยาลยัเวบ็สเตอร์(ประเทศไทย)   

11. มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 
12. มหาวิทยาลยัพายพั  

13. มหาวิทยาลยัเจา้พระยา 

14. มหาวิทยาลยัเนชัน่  
15. มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 

16. มหาวิทยาลยัเซนตจ์อห์น 

17. มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
18. มหาวิทยาลยัธนบุรี 

19. มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต 
20. มหาวิทยาลยัตาปี 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทย

ตามแนวคิดมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ 

 

ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามชุดน้ีเป็นเคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บขอ้มูลประกอบการวิจยั โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อตอ้งการทราบสภาพปัจจุบนั สภาพที่พึงประสงคแ์ละความตอ้งการจ าเป็นของการบริหารมหาวิทยาลยั

เอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ 

2. โปรดตอบค าถามตามสภาพที่เป็นจริง เพราะขอ้มูลของท่านจะมีคุณค่าต่องานวิจยัน้ีเป็น

อยา่งย่ิง 

3. ผูต้อบแบบสอบถามคอืผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั ผูบ้ริหารระดบัคณะไดแ้ก่ อธิการบดี รอง

อธิการบดี คณบดี รองคณบดีและหน่วยงานที่สร้างผลผลิตหรือสร้างความเป็นผูป้ระกอบการของ

มหาวิทยาลยัเอกชน 

4. ขอ้มูลที่ทา่นตอบ จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิงานของท่านแต่ประการใดและผูวิ้จยัจะ

น าไปวิเคราะห์และน าเสนอผลในภาพรวมเท่านั้น 

5. แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบดว้ย 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบนัและสภาพที่พึงประสงคข์องการบริหารมหาวิทยาลยัเอกชนไทย
ตามแนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ 
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ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย 

 

มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีการบูรณาการความเ ป็น
ผู้ประกอบการเข้าไป ตั้ งแต่การน าองค์กรและการก ากับดูแลมหาวิทยาลัย มีการด าเนินงานด้าน

ผูป้ระกอบการทัว่ทั้งมหาวิทยาลยัเพ่ือกระตุน้และส่งเสริมนกัศึกษา อาจารยแ์ละเจา้หนา้ที่ในมหาวิทยาลยัให้
มีกระบวนคิดและทักษะความเป็นผูป้ระกอบการ มีการสร้างงานวิจัยและพฒันานวตักรรม มีการสร้าง

ความสัมพนัธ์กับผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทั้งภายในและภายนอกสถาบนั และเกิดผลลัพธ์จากการด าเนินงาน

ผูป้ระกอบการ 
 

ขอ้มูลจากท่านมคีุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการวิจยัอยา่งย่ิง ขอขอบพระคุณท่านทีไ่ดส้ละ

เวลาในการให้ขอ้มูลคร้ังน้ี 
 

 
 

 

 
 

 
นางสาวณิชมล ขวญัเมือง 

นกัศึกษาปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัสยาม 
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ตอนที่ 1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ค าช้ีแจง กรุณากรอกขอ้มลูหรือท าเคร่ืองหมาย √ ใน  ที่ตรงกบัความเป็นจริง 

 

1. ต าแหน่งหนา้ที่    อธิการบดี/รองอธิการบดี          คณบดี/ รองคณบดี               

 ผูบ้ริหารหน่วยงานผูป้ระกอบการ 

ระยะเวลาการปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยั 

 ต ่ากว่า 5 ปี     5-10 ปี 

 11-20 ปี    มากกว่า 20 ปี 

2. เพศ    ชาย     หญิง 

3. วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี    ปริญญาโท 

 ปริญญาเอก    อื่นๆ 

(ระบุ)…………………... 

4. ขอ้มูลการปฏิบตัิงาน (คณะ/ สถาบนั/ส่วนงานที่

สังกดั)…………………………………….. 

 

ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบนัและสภาพที่พึงประสงคข์องการบริหารมหาวิทยาลยัเอกชนไทยตาม

แนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ 

 

ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาและท าเคร่ืองหมาย √ ในช่องว่าง 2 ช่องที่ตรงกบัสภาพปัจจุบนั สภาพที่

พึงประสงคท์ี่ตอ้งการ โดยก าหนดเกณฑก์ารประเมินดงัน้ี 

  5 หมายถึง มีการปฏิบตัิในปัจจุบนัและที่พึงประสงคข์องมหาวิทยาลยัระดบัมากที่สุด 

4 หมายถึง มีการปฏิบตัิในปัจจุบนัและที่พึงประสงคข์องมหาวิทยาลยัระดบัมาก 
3 หมายถึง มีการปฏิบตัิในปัจจุบนัและที่พึงประสงคข์องมหาวิทยาลยัระดบัปานกลาง 

2 หมายถึง มีการปฏิบตัิในปัจจุบนัและที่พึงประสงคข์องมหาวิทยาลยัระดบันอ้ย 
1 หมายถึง มีการปฏิบตัิในปัจจุบนัและที่พึงประสงคข์องมหาวิทยาลยัระดบันอ้ยที่สุด 
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ข้อที่ ประเด็น 
สภาพปัจจุบัน  สภาพท่ีพึงประสงค์ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

ด้านที่ 1 การจัดการองค์กร                  
1 มหาวิทยาลยัมีการบริหารงานอย่างอิสระ ยืดหยุ่นและให้

อ  านาจในการตดัสินใจ 
           

2 มหาวิทยาลยัให้ความส าคญัต่อแนวคิดและการปฏิบตัิ
อย่างการเป็นผูป้ระกอบการในการร่วมก าหนดวิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั 

           

3 มหาวิทยาลยัมีการถ่ายทอด ส่ือสารวิสัยทศัน์ ค่านิยม
วฒันธรรม นโยบายและแผนงานเพ่ือพฒันาสู่
มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการอย่างชดัเจนทัว่ถึง 

           

4 มหาวิทยาลยัมีการสรรหา การพฒันาอาจารยแ์ละ
เจา้หนา้ท่ี มีความรู้ ความสามารถและทกัษะความเป็น
ผูป้ระกอบการทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

           

5 มหาวิทยาลยัมีระบบกระตุน้ เสริมแรงจูงใจและให้
ผลตอบแทนท่ีชดัเจนส าหรับบุคลากรท่ีมีพฤติกรรม
สนบัสนุนการเป็นผูป้ระกอบการ 

           

6 มหาวิทยาลยัมีการวางแผนทางการเงินและระบบบริหาร
งบประมาณกองทุนและการระดมทุนเพ่ือสนบัสนุนการ
สร้างนวตักรรมและการพฒันาความเป็นผูป้ระกอบการ 

           

ด้านที่ 2 การจัดการเรียนรู้ 
1 มหาวิทยาลยัมีการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีมี

พฒันาความรู้ ทกัษะและกระบวนคิดแบบผูป้ระกอบการ 
(มีความคิดสร้างสรรค,์ กลา้เผชิญการเปลี่ยนแปลง, กลา้
เส่ียง, มองเห็นโอกาส) 

           

2 มหาวิทยาลยัมีการจดัโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือพฒันา
ความเป็นผูป้ระกอบการทั้งการอบรม สัมมนา โอกาส
ทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

           

3 มหาวิทยาลยัมีความร่วมมือกบัภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรม
และผูมี้ประสบการณ์ดา้นการประกอบการในการพฒันา
จดัหลกัสูตรและการเรียนการสอนเชิงผูป้ระกอบการและ
สร้างจิตวิญญาณผูป้ระกอบการ พฒันาทกัษะแนวคิดการ
เป็นผูป้ระกอบการ 
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ข้อที่ ประเด็น 
สภาพปัจจุบัน  สภาพท่ีพึงประสงค์ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
4 มหาวิทยาลยัมีกระบวนการถ่ายทอดองคค์วามรู้และสร้าง

ส่ิงแวดลอ้มท่ีบ่มเพาะธุรกิจและพ้ืนท่ีท างานร่วมกนัซ่ึง
เป็นศูนยก์ลางการเช่ือมโยงภาคส่วนต่างๆเพ่ือกระตุน้
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการในการพฒันาบณัฑิตและการ
พฒันาองคค์วามรู้ใหม่และนวตักรรมร่วมกนั 

           

5 มีการจดัระบบให้ค าปรึกษาโดยนกัวิชาการและ
ผูเ้ช่ียวชาญจากภาคธุรกิจ /อุตสาหกรรม เพ่ือมุ่งผลิต
งานวิจยั องคค์วามรู้และนวตักรรมท่ีให้เกิดประโยชน์เชิง
พาณิชย ์

           

ด้านที่ 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
1 มหาวิทยาลยัสร้างงานวิจยัท่ีตอ้งตอบสนองความตอ้งการ

ทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
           

2 สร้างการวิจยั การพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ การพฒันา
เทคโนโลยีและการพฒันานวตักรรมท่ีสร้างคุณค่าและ
ผลกระทบเชิงบวกทางวิชาการ สังคม เศรษฐกิจและ
ส่ิงแวดลอ้ม สอดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศ 

           

3 อาจารย ์เจา้หนา้ท่ีและนกัศึกษามีเสรีภาพทางวิชาการใน
การพฒันาการเรียนการสอนและการวิจยัให้สอดคลอ้งกบั
การเป็นผูป้ระกอบการในยุค New Normal 

           

4 มีการจดักระบวนการเรียนการสอนและการวิจยัควบคู่กบั
การด าเนินกิจกรรมดา้นการประกอบการส่งเสริมการ
สร้างและพฒันาธุรกิจใหม่ 

           

ด้านที่ 4 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
1 มหาวิทยาลยัมีการพฒันาองคค์วามรู้และนวตักรรม

รวมทั้งการต่อยอดในเชิงพาณิชย ์
           

2 มหาวิทยาลยัมีการส่งเสริมการสร้างสรรคท์รัพยสิ์นทาง
ปัญญาและน าทรัพยสิ์นทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ 

           

3 มหาวิทยาลยัมีระบบการคุม้ครองและจดทะเบียน
ทรัพยสิ์นทางปัญญาทั้ง ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร และ
เคร่ืองหมายทางการคา้  
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ข้อที่ ประเด็น 
สภาพปัจจุบัน  สภาพท่ีพึงประสงค์ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

ด้านที่ 5 เครือข่ายความร่วมมือ 
1 มหาวิทยาลยักบัภาคธุรกิจ / อุตสาหกรรม ภาครัฐ และ

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยัเพ่ือความร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนองคค์วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาองค์
ความรู้ใหม่และนวตักรรมทั้งในระดบัประเทศและ
ต่างประเทศ 

           

2 ภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรมและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามี
ส่วนร่วมในการพฒันากระบวนการวิจยั การจดัการเรียน
การสอนและร่วมกนัถ่ายทอดองคค์วามรู้และเทคโนโลยี
กบัมหาวิทยาลยั 

           

3 ภาครัฐ ภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรมส่งเสริมและสนบัสนุน
ดา้นการเงิน/ งบประมาณเพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงานเชิง
ผูป้ระกอบการ 

           

4 มีการสร้างเครือข่ายผูป้ระกอบการทั้งภายในและภายนอก
สถาบนัเพ่ือเป็นศูนยก์ลางการส่ือสาร ประสานงานเพ่ือ
สนบัสนุนการพฒันาผูป้ระกอบการและธุรกิจท่ีมี
ประสิทธิภาพ   

           

5 มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร และนกัศึกษากบัต่าง ประเทศ
เพ่ือแลกเปลี่ยนองคค์วามรู้และการวจิยัร่วมกนั 

           

ด้านที่ 6 ผลการด าเนินงาน 
1 มหาวิทยาลยัมีการน าองคค์วามรู้เชิงนวตักรรมมาใชใ้ห้

เกิดประโยชน์ในการสร้างผลตอบแทนให้แก่มหาวิทยาลยั 
           

2 นกัศึกษาและอาจารยมี์กระบวนการคิด ทกัษะและ
ความสามารถเชิงผูป้ระกอบการและสามารถสร้างผลงาน
ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ และสามารถแข่งขนัใน
ตลาดแรงงานและตลาดธุรกิจได ้

           

3 มหาวิทยาลยัมีผลงานตีพิมพท์างวิชาการท่ีก่อให้เกิด
ประโยชน์และตอบสนองต่อความตอ้งการของประเทศท่ี
ไดจ้ากองคค์วามรู้ใหม่และมหาวิทยาลยัมีผลงานท่ี
สามารถน ามาจดสิทธิบตัร และใบอนุญาตได้ 
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ข้อที่ ประเด็น 
สภาพปัจจุบัน  สภาพท่ีพึงประสงค์ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
4 มหาวิทยาลยัมีบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงในเชิงธุรกิจและเชิง

ผูป้ระกอบการ สามารถสร้างรายไดเ้ขา้สู่มหาวิทยาลยั 
และ สามารถร่วมมือกบัภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรมได ้

           

 

 
ขอ้คิดเห็น / ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาการบริหารมหาวิทยาลยัเอกชนไทยตามแนวคิด

มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ 
…………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………… 
ขอความกรุณาท าการตอบทกุขอ้และโปรดส่งกลบัมายงัผูวิ้จยัดว้ยซองจดหมายที่ไดแ้นบมา

พร้อมกบัแบบสอบถามชุดน้ี 
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แบบสัมภาษณ์ การบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ 

 

ค าช้ีแจง 

การสัมภาษณ์ในครั้ งน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา การบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตามแนวคิด

มหาวิทยาลัยผู ้ประกอบการ เพื่อเป็นข้อมูล ในการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตามแนวคิด

มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ การวิจยัในครั้ งน้ีจ  าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งไดร้ับขอ้มูลจากการท่าน ดว้ยการสัมภาษณ์ 

เน่ืองจากท่านเป็นผูท้ี่มีบทบาท หรือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพฒันามหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ  

 

ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย 

มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีการบูรณาการความเป็นผูป้ระกอบการเขา้ไป 

ตั้งแต่การน าองค์กรและการก ากบัดูแลมหาวิทยาลยั มีการด าเนินงานดา้นผูป้ระกอบการทัว่ทั้งมหาวิทยาลัยเพื่อ

กระตุ้นและส่งเสริมนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยให้มี กระบวนคิดและทักษะความเป็น

ผูป้ระกอบการ มีการสร้างงานวิจยัและพฒันานวตักรรม มีการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งภายใน

และภายนอกสถาบนั และเกิดผลลพัธ์จากการด าเนินงานผูป้ระกอบการ 

การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ  หมายถึง การบริหารมหาวิทยาลยัตาม

กรอบภารกิจมาตรฐานการอุดมศึกษา 5 ดา้น ไดแ้ก่  1) ดา้นผลลพัธ์ผูเ้รียน 2) ดา้นการวิจยัและนวตักรรม 3) ดา้นการ

บริการวิชาการ 4) ดา้นศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย และ 5) ดา้นการบริหารจดัการโดยการน าแนวคิดของ

มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการมาใช้ในการบริหารเพื่อให้เกิดการพฒันาเป็นมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ มี 6 แนวทาง

หลัก ได้แก่ การจัดการองค์กร การจัดการเรียนรู้ การวิจัยและพฒันานวตักรรม การจัดการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

เครือข่ายความร่วมมือและผลการด าเนินงานโดยแต่ละดา้น มีความหมาย ดงัน้ี 

การจัดการองค์กร หมายถึง กระบวนการด าเนินงานภายในมหาวิทยาลยั เพื่อให้บุคลากรสามารถท างาน

ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรร่วมกัน ซ่ึงประกอบด้วย กระบวนการ

วางแผน การจดัสรรและพฒันาบุคลากร งบประมาณในการด าเนินงาน การสั่งการและการควบคุม 
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การจัดการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการต่างๆที่ช่วยให้นักศึกษา อาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ในมหาวิทยาลยั

เกิดการเรียนรู้ ทั้งการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆทางดา้นผูป้ระกอบการ ซ่ึงผลที่ได ้คือความรู้ ความเขา้ใจใน

สาระต่างๆ ความสามารถ การใช้ทกัษะและกระบวนคิดแบบผูป้ระกอบการ รวมทั้งความรู้สึกหรือ เจตคติอนัเกิด

จากกระบวนการเรียนรู้ 

 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม หมายถึง การวิจัยที่ตอบสนองความตอ้งการทางสังคมเศรษฐกิจและ

ประเทศ มีการพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ การพฒันาเทคโนโลยีและการพฒันานวตักรรมที่สร้างคุณค่าและผลกระทบเชิง

บวกทางวิชาการ สังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม สอดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศ สามารถสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย ์

การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดคน้ 

สร้างสรรค์ขึ้น จากการวิจยั การพฒันาองค์ความรู้และนวตักรรมรวมทั้งการต่อยอดในเชิงพาณิชย ์โดยการจดัการ

ทรัพยสิ์นทางปัญญาประกอบดว้ยกระบวนการส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) การสร้างสรรค์ทรัพยสิ์นทางปัญญา 2) 

การคุม้ครองและจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา และ 3) การน าทรัพยสิ์นทางปัญญาไปใช้ให้เกิดประโยชน์มีมูลค่า

เชิงพาณิชย ์

เครือข่ายความร่วมมือ หมายถึง ความสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยักบัภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ภาครัฐ และ

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยัเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้   ที่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาองค์

ความรู้ใหม่และนวตักรรมทั้งในระดบัประเทศและต่างประเทศ และเขา้มามีบทบาทในการพฒันากระบวนการวิจยั 

การจดัการเรียนการสอนและร่วมกนัถ่ายทอดเทคโนโลยีกบัมหาวิทยาลยั รวมทั้งเป็นผูส้นบัสนุนดา้นงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากบริหารและด าเนินการด้านผูป้ระกอบการที่ท  าให้

นักศึกษา อาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ มีความรู้ ทกัษะและกระบวนคิดแบบผูป้ระกอบการ สามารถสร้างผลงานวิจยัและ

นวตักรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ไดจ้ริงในการสร้างผลตอบแทนให้แก่มหาวิทยาลยัเป็นสินทรัพยท์างเศรษฐกิจและ

สังคมที่ใชใ้นการพฒันาและแกปั้ญหาประเทศ 

 

 

 

ผูว้ิจัยกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความอนุเคราะห์ ในการสละเวลาในการให้ข้อมูลและ

ประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการวิจยัค่ะ 

 

 

น.ส ณิชมล ขวญัเมือง 

นกัศึกษาปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัสยาม 
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ตอนที่ 1ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 

1. ช่ือ………………………………………. นามสกุล………………………………… 
2. ต าแหน่ง……………………………………………………………………………… 

3. สถาบนั/ องคก์ร……………………………………………………………………… 
4. วนัที่ให้สัมภาษณ์………………………………เวลา……………………………….. 

สถานที่……………………………………………………………………………… 

 

ตอนที่ 2 การบริหารมหาวิทยาลยัผู้ประกอบการตามแนวคิดมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ 

ในฐานะที่ท่านเป็นผูท้ี่มีบทบาท หรือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพฒันามหาวิทยาลยั

ผูป้ระกอบการ โปรดให้ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาการบริหารมหาวิทยาลยัเอกชน
ตามแนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ 

 

ขอ้ ประเด็นการสัมภาษณ์ 
1 ท่านคิดว่าการพฒันามหาวิทยาลยัตามแนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการมีความจ าเป็นอยา่งไร 
2 ท่านคิดว่าการบริหารมหาวิทยาลยัเพื่อพฒันาสู่มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการในแต่ละดา้น ควรมี

แนวทางในการบริหารอยา่งไร 
3 ปัจจยัความส าเร็จ (Success Factors) ในการบริหารมหาวิทยาลยัตามแนวคิดมหาวิทยาลยั

ผูป้ระกอบการในความคิดเห็นของท่านคอือะไร 
4 ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคในการบริหารมหาวิทยาลยัตามแนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ

มีอะไรบา้ง 
5 การพฒันามหาวิทยาลยัตามแนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ ท่านคิดว่าภาครัฐและภาคเอกชน

ควรมีบทบาทอยา่งไร และเขา้มามีส่วนร่วมกบัมหาวิทยาลยัในดา้นใดบา้ง อยา่งไร 
6 ท่านมีขอ้คิดเห็น/ ขอ้เสนอแนะอื่นๆ เพื่อพฒันามหาวิทยาลยัตามแนวคิดผูป้ระกอบการ อยา่งไร 
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แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการพฒันาการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตาม

แนวคิดมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ 

 

 

ค าช้ีแจง 

ผูวิ้จยัขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบผลการวิจยัเร่ือง “การพฒันาการบริหาร

มหาวิทยาลยัเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ” ประเด็นการประเมินตามองคป์ระกอบของ
การพฒันาการบริหารมหาวิทยาลยัเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ โดยการท า

เคร่ืองหมาย   ลงในช่องที่ตรงกบัความเป็นจริงเพียงช่องเดียว พร้อมให้ขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่

ผูวิ้จยัในการน าไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป โดยพิจารณาจากเกณฑก์ารประเมิน ดงัต่อไปน้ี 

 

5 หมายถึง มีความเหมาะสม / ความเป็นไปได ้อยูใ่นระดบัมากที่สุด 
4 หมายถึง มีความเหมาะสม / ความเป็นไปได ้อยูใ่นระดบัมาก 

3 หมายถึง มีความเหมาะสม / ความเป็นไปได ้อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2 หมายถึง มีความเหมาะสม / ความเป็นไปได ้อยูใ่นระดบันอ้ย 
1 หมายถึง มีความเหมาะสม / ความเป็นไปได ้อยูใ่นระดบันอ้ยที่สุด 

 

 

ช่ือผูท้รงคุณวุฒิ …………………………………..นามสกุล………………………………….... 

ต าแหน่ง……………………………………..……ที่ท างาน……………………………………. 
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ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตามแนวคิด

มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ 

 

 

ข้อที่ องค์ประกอบ 
ความเหมาะสม  ความเป็นไปได้ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

ด้านที่ 1 ผลการด าเนินงาน                  

1 จดัตั้งหน่วยงานจดัการทางการตลาดร่วมกบัภาค
ธุรกิจในการน าผลงานที่ไดจ้ากงานวิจยัและพฒันา
นวตักรรมเขา้สู่ตลาดโลก 

           

2 สร้างงานวิจยัและพฒันานวตักรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ไดจ้ริงในเชิงพาณิชยแ์ละเชิงสังคม 

           

3 สร้างบณัฑิตที่มีกระบวนคิดและทกัษะความเป็น
ผูป้ระกอบการ สามารถมีงานท าและพฒันาอาชีพ
ได ้เป็นเจา้ของกิจการได ้

           

4 สร้างผลงานตีพิมพร์ะดบัชาติและระดบันานาชาติ            

ด้านที่ 2 เครือข่ายความร่วมมือ 

1 สร้างความร่วมมือกบัสถานประกอบการและ
ภาครัฐในการร่วมลงทุน การสร้างงานวิจยัและ
พฒันานวตักรรมเพื่อสร้างผลผลิต (Product) และ
ส่งต่อเขา้สู่ตลาด และสามารถน าผลงานไปใชใ้น
การแกปั้ญหาของประเทศ 

           

2 สร้างเครือข่ายผูป้ระกอบการให้ครอบคลุมทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ (Transfer Knowledge) และความร่วมมือ
ในการพฒันาผูป้ระกอบการ มีการใชท้รัพยากร
และบุคลากรที่เก่งร่วมกนั 
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ข้อที่ องค์ประกอบ 
ความเหมาะสม  ความเป็นไปได้ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

ด้านที่ 3 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

1 จดัตั้งหน่วยงานจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา ตั้งแต่ 
การส่งเสริม การสนบัสนุนและมีการคุม้ครอง
ทรัพยสิ์นทางปัญญาที่มีการเช่ือมโยงและ
ประสานงานกบัหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั 

           

ด้านที่ 4 การจัดการองค์กร 

1 สร้างศูนยค์วามเป็นเลิศ (Excellence center) ใน
สาขาที่โดดเด่นและเช่ียวชาญ ที่สามารถสร้าง
ผูป้ระกอบการ 

           

2 จดัตั้งกองทุนพฒันาผูป้ระกอบการ การวิจยัและ
นวตักรรมเพื่อพฒันาแนวคิดธุรกิจออกสู่เชิง
พาณิชยแ์ละสรรหาแหล่งทุนภายนอก 

           

3 สร้างระบบการจ่ายผลตอบแทนที่ชดัเจน โปร่งใส 
เป็นที่ยอมรับ 

           

ด้านที่ 5 การจัดการเรียนรู้ 

1 คดัเลือกอาจารยแ์ละนกัศึกษาที่มีความสามารถสูง 
(Talent) มาร่วมในการสร้างและพฒันางานวิจยั
และนวตักรรมที่สร้างผลผลิตเชิงพาณิชยร่์วมกบั
ผูป้ระกอบการ 

           

2 ออกแบบหลกัสูตรใหม่ให้กบัผูท้ี่มีประสบการณ์
ในการ Reskill, upskill และ New skill 

           

3 สร้างส่ิงแวดลอ้มที่เอื้อต่อการสร้างความคิดใหม่ๆ  
(Ecosystem) 
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ข้อที่ องค์ประกอบ 
ความเหมาะสม  ความเป็นไปได้ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

ด้านที่ 6 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

1 สร้างงานวิจยั (Transitional Research) โดยน า
ความตอ้งการที่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง
มาเป็นหัวขอ้ในการท าวิจยัและพฒันานวตักรรม
ในรูปของนวตักรรมทางธุรกิจ (Business 
Innovation) 

           

2 พฒันางานวิจยัที่มีการใชเ้ทคโนโลยีสูงๆ (TRL: 
Technology Readiness Level) 

           

3 จดัการเรียนการสอนควบคู่กบัการสร้างงานวิจยั
และนวตักรรมและการด าเนินงานดา้น
ผูป้ระกอบการตั้งแต่ปีแรก 

           

 

ขอ้คิดเห็น / ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

…………………………………………………………………………………………….….. 
…………………………………………………………………………………………….….. 

…………………………………………………………………………………………….….. 

…………………………………………………………………………………………….….. 
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ภาคผนวก ค 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
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ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและเนื้อหาของแบบสอบถามสภาพปัจจุบันและ

สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวทิยาลัยผู้ประกอบการ 

เป็นการแสดงความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิที่มีต่อประเด็นค าถามของเคร่ืองมอืวิจยัโดยตอ้งมีค่า
ความสอดคลอ้ง (Index of consistency: IOC) โดย  

ค่า IOC มีค่าระหว่าง 0.6 – 1.0  หมายถึงขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

ค่า IOC มีค่าต ่ากว่า   0.6           หมายถึงขอ้ค าถามไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

 

ข้อที่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผลรวม 
ค่าเฉลี่ย 
(IOC) 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. ด้านการบริหารมหาวิทยาลยั 
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคลอ้ง 
2 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 สอดคลอ้ง 
3 +1 +1 -1 +1 +1 3 0.6 สอดคลอ้ง 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคลอ้ง 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคลอ้ง 
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคลอ้ง 
2. ด้านการจัดการเรียนรู้ 

1 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 สอดคลอ้ง 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคลอ้ง 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคลอ้ง 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคลอ้ง 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคลอ้ง 
3. ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคลอ้ง 
2 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 สอดคลอ้ง 
3 +1 +1 -1 +1 +1 3 0.6 สอดคลอ้ง 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคลอ้ง 
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ข้อที่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผลรวม 
ค่าเฉลี่ย 
(IOC) 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

4. ด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคลอ้ง 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคลอ้ง 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคลอ้ง 
5. ด้านเครือข่ายความร่วมมือ 

1 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 สอดคลอ้ง 
2 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 สอดคลอ้ง 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคลอ้ง 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคลอ้ง 
5 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 สอดคลอ้ง 
6. ด้านผลประกอบการ 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคลอ้ง 
2 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 สอดคลอ้ง 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคลอ้ง 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคลอ้ง 
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ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์การบริหาร

มหาวิทยาลัยเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลยัผู้ประกอบการ 

เป็นการแสดงความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิที่มีต่อประเด็นค าถามของเคร่ืองมอืวิจยัโดย
ตอ้งมีค่าความสอดคลอ้ง (Index of consistency: IOC) โดย  

ค่า IOC มีค่าระหว่าง 0.6 – 1.0  หมายถึงขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

ค่า IOC มีค่าต ่ากว่า   0.6           หมายถึงขอ้ค าถามไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

ข้อที่ 
ประเด็นการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ค่า IOC แปลผล 
1 2 3 

1 ท่านคิดว่าการพฒันามหาวิทยาลยัตามแนวคิด
มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการมีความจ าเป็นอยา่งไร 

+1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

2 ท่านคิดว่าการบริหารมหาวิทยาลยัเพื่อพฒันา
สู่มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการในแต่ละดา้น 
ควรมีแนวทางในการบริหารอยา่งไร 

+1 +1 0 0.67 สอดคลอ้ง 

3 ปัจจยัความส าเร็จ (Success Factors) ในการ
บริหารมหาวิทยาลยัตามแนวคิดมหาวิทยาลยั
ผูป้ระกอบการในความคิดเห็นของท่านคอื
อะไร 

+1 +1 0 0.67 สอดคลอ้ง 

4 ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร
มหาวิทยาลยัตามแนวคิดมหาวิทยาลยั
ผูป้ระกอบการมอีะไรบา้ง 

+1 +1 0 0.67 สอดคลอ้ง 

5 การพฒันามหาวิทยาลยัตามแนวคิด
มหาวิทยาลยัผูป้ระกอบการ ท่านคิดว่าภาครัฐ
และภาคเอกชนควรมีบทบาทอยา่งไร และเขา้
มามีส่วนร่วมกบัมหาวิทยาลยัในดา้นใดบา้ง 
อยา่งไร 

+1 +1 +1 1.0 
 

สอดคลอ้ง 

6 ท่านมีขอ้คิดเห็น/ ขอ้เสนอแนะอื่นๆ เพื่อ
พฒันามหาวิทยาลยัตามแนวคิดผูป้ระกอบการ 
อยา่งไร 

+1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะห์และหนังสือรับรองจริยธรรมในมนุษย์ 
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การศึกษา พ.ศ 2537  ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต (พย.บ) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
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