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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงประกอบการในประเทศไทย งานวิจยั
โดยใช้เทคนิคการวิจยั อนาคตแบบเดลฟายประยุกต์ (EDFR) จากผู้เชีย่ วชาญทีใ่ หข้ ้อมลู หลัก จ�ำนวน 17 คน และการประยุกต์
เทคนิคกระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลำ� ดับชัน้ (Analysis Hierarchy Process; AHP) เพื่อสรุปองค์ประกอบเกณฑ์ประเมิน
มาตรฐานการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงประกอบการ ผลการศึกษาพบว่า มหาวิทยาลัยเชิงประกอบการในบริบทประเทศไทยนั้น
เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างความเปลีย่ นแปลงให้สังคมจากการเพิม่ มลู ค่าตามทบริบทของมหาวิทยาลัย มีกระบวนการพื้นฐานทาง
ความคิดแบบผู้ประกอบการเป็นหลักส�ำคัญของมหาวิทยาลัย โดยยังคงไว้ซึ่ง พันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาในการผลิต
บัณฑิต การวิจยั การบริการวิชาการและการท�ำนบุ ำร
� งุ ศิลปวัฒนธรรม แต่มกี ารมุง่ เน้นในการผลิตบัณฑิตทีม่ แี นวคิดความเป็น
ผู้ประกอบการ วิจัยและสร้างความรู้ใหม่ รวมถึงนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงาน
ภายนอก การพัฒนาเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงประกอบการ พบว่า ได้พัฒนาเกณฑ์ที่เรียกว่า PEACH
ประกอบด้วย 5 ด้าน 26 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) ด้านนโยบายและการน�ำองค์การ (P) 2) ด้านผลลัพธ์เชิงประกอบการ (E)
3) ด้านความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน (A) 4) ด้านความสามารถบุคลากรและองค์การ (C) และ 5) ด้านกิจกรรมการศึกษา
แบบองค์รวมเชิงประกอบการ (H) จากการพิจารณาโดยผู้เชีย่ วชาญโดยใชเ้ ทคนิคการวิจยั อนาคตแบบเดลฟายประยุกต์ (EDFR)
ค่ามัธยฐาน (Median) ในแต่ละด้านอยูร่ ะหว่าง 3.98–5 และพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) อยูร่ ะหว่าง 0.78–1
พบว่า เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม และการประยุกต์เทคนิคกระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ล�ำดับชั้นมีผลการ
วิเคราะห์อตั ราส่วนความสอดคล้องของทุกดา้ นทีไ่ ดม้ คี า่ เท่ากับ 0.027–0.096 โดยมีคา่ น้อยกว่า 0.10 อยูใ่ นเกณฑ์ทยี่ อมรับได้
ค�ำส�ำคัญ: มหาวิทยาลัยเชิงประกอบการ วิจัยอนาคต กระบวนการตัดสินใจล�ำดับชั้น เกณฑ์มาตรฐาน

การอ้้างอิิงบทความ: สุุพิชิ ชา ชีีวพฤกษ์์, พิิทักั ษ์์ ศิิริวิ งศ์์ และธีีระวััฒน์์ จัันทึกึ , “การประยุุกต์์ใช้้กระบวนการตััดสิินใจลำำ�ดัับชั้้�นและการวิิจัยั อนาคต
เพื่่อ� การพััฒนาเกณฑ์์มาตรฐานการเป็็นมหาวิิทยาลััยเชิิงประกอบการ,” วารสารวิิชาการพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ, ปีีที่่� 31, ฉบัับที่่� 4, หน้้า
781–792, ต.ค.–ธ.ค. 2564.
สุพชิ ชา ชีวพฤกษ์ และคณะ “การประยุกต์ใช้กระบวนการตัดสินใจล�ำดับชัน้ และการวิจยั อนาคตเพือ่ การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการเป็นมหาวิทยาลัย
เชิงประกอบการ.”
__20-0609(781-792).indd 781

3/6/2564 BE 09:56

782

วารสารวิิชาการพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ ปีีที่่� 31, ฉบัับที่่� 4 ต.ค.–ธ.ค. 2564
The Journal of KMUTNB., Vol. 31, No. 4, Oct.–Dec. 2021

Research Article

Applying Analytical Hierarchy Process and Future Research Method to Develop
a Standard Criteria of Entrepreneurial University in Thailand
Supitcha Cheevapruk*, Phitak Siriwong and Thirawat Chantuk

Faculty of Management Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom, Thailand
* Corresponding Author, Tel. 09 2269 0914, E–mail: supitcha.c@cit.kmutnb.ac.th
DOI: 10.14416/j.kmutnb.2021.05.035
Received 29 May 2020; Revised 22 June 2020; Accepted 30 June 2020; Published online: 25 May 2021
© 2021 King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. All Rights Reserved.

Abstract
This research was aim to develop a standard criteria of entrepreneurial university in Thailand. This research
applied Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR) which was implemented with 17 key informant
experts. Then Analysis Hierarchy Process (AHP) was applied to synthesize and ensure the validity of the criteria.
It was founded that the entrepreneurial university in Thailand, was a university that change the society and
create value added based on university context. It was a university, that had entrepreneurial mind-set as a
pillar of the university but still preserved main missions of higher education; producing graduate, research,
academic services and maintain art and cultures, with emphasized on creating graduates with entrepreneurial
mind-set, supporting research and innovation and exchanging knowledge transferred between external
stakeholders. The standard criteria of entrepreneurial university development showed five main criterions and
twenty-six sub-criterions so called PEACH which were 1) Policy and Leadership 2) Entrepreneurial output
3) Agility operation 4) Capability and organization and 5) Holistic educational activities. The result of EDFR
showed Median value between 0.78–1 and Interquartile Range between 0.78–1 which was acceptable. Then
AHP was applied to analyse the consistency ratio of all criterions and the value was 0.027–0.096 which was
acceptable if the value did not exceed 0.1.
Keywords: Entrepreneurial University, Future Research, Analytical Hierarchy Process, Standard Criteria
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1. บทน�ำ
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อให้พร้อมกับการเปลีย่ นแปลง
อย่ า งรวดเร็ ว นั้ น ท� ำ ให ้ มี ก ารน� ำ ความเป็ นผู้ ประกอบการ
(Entrepreneurship) เข้ามาประยุกต์ใช้และผลักดันให้เกิด
แนวคิดมหาวิทยาลัยเชิงประกอบการ (Entrepreneurial
University) ขึน้ Clark [1] เสนอแนวคิดเกีย่ วกับมหาวิทยาลัย
เชิ ง ประกอบการไว ้ ว ่ า เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่แ สวงหาความ
จ� ำ เพาะเพื่อจะแสดงถึ ง ศั ก ยภาพของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่อ
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และการสร้างคุณค่าในอนาคตการ
ข้ามผ่านรูปแบบเดิมของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยนั้น
จะช่วยให้มหาวิทยาลัยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณสนับสนุน
จากภาครัฐเหมือนในอดีต การสร้างความร่วมมือกับภาค
อุตสาหกรรมเป็นสว่ นช่วยส่งเสริม ใหเ้ กิดความสามารถในการ
แข่งขัน ในขณะที่ Etzkowitz และคณะ [2] เสนอรูปแบบ
ความร่วมมือกับผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทีม่ ตี อ่ การ
จัดการศึกษา การวิจยั และงานสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิง่
กับภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ในรูปแบบของสามเกลียว
(Triple Helix) หรือคือ ความร่วมมือสามฝ่าย มหาวิทยาลัย
ภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐ ในการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการสร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ
สอดคล้องกับ Cook และคณะ [3] ทีก่ ล่าวว่ามหาวิทยาลัยเชิง
ประกอบการ คือ การค้าของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงความรู้
ทักษะ เป็นทิศทางการเข้าสู่รูปแบบความสัมพันธ์ของความ
ร่วมมือระหว่างรัฐบาล อุตสาหกรรม และสถานศึกษา การ
แข่งขันในภาคอุตสาหกรรม ส่งผลต่อความจ�ำเป็นในการ
พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้พัฒนาตนเองก่อให้เกิด
การจัดล�ำดับมหาวิทยาลัยขึ้นเพื่อให้เกิดความแข่งขันในเชิง
การศึกษา วิจัย และนวัตกรรม
การด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนั้น
อาศัยปัจจัยหลายส่วนในการผลักดันใหม้ หาวิทยาลัยเข้าสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยเชิงประกอบการ การด�ำเนินงานเพื่อมุ่งสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงประกอบการเกิดจากความพร้อม
ของปัจจัยภายใน (Internal Process) ที่ส่งผลต่อการ
ด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัย [4], [5] เช่นเดียวกับโอกาสทีเ่ กิด
จากสภาพแวดล้อมภายนอก (External Factor) การแสวงหา
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ความร่วมมือจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม [6]–[8] ความ
สัมพันธข์ องมหาวิทยาลัยกับผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย (Stakeholder
Engagement and Partnership) เป็นปัจจัยส�ำคัญของการ
เป็นมหาวิทยาลัยเชิงประกอบการ การสร้างความสัมพันธ์
อย่ า งยั่ ง ยืนกั บ พั นธ มิ ต รที่ส� ำ คั ญ น� ำ มาซึ่ ง ศั ก ยภาพของ
มหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ นอกจากนี้มีการพัฒนาน�ำกรอบ
น�ำทางโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา (Organization for Economic Co-operation and
Development; OECD) ส�ำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เป็นมหาวิทยาลัยเชิงประกอบการโดยใช้เป็นเครื่องมือ
เสนอ แนวทาง ความคิด รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการ
บริหาร ปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและประเมิน
ความพร้อมของมหาวิทยาลัยเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยเชิง
ประกอบการ [9]
Gibb และคณะ [10] เสนอกรอบเชิงกลยุทธ์เพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเชิงประกอบการเพื่อใช้ประเมินศกั ยภาพ
ด้านความเป็นผู้ประกอบการส�ำหรับมหาวิทยาลัยในสหราช
อาณาจักรส�ำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เข้าสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยเชิงประกอบการในประเทศไทยนั้น ยังขาด
ทิศทางและเป้าหมายอย่างชัดเจน [11] กระบวนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเชิงประกอบการนัน้ ส่วนหนึง่
มีพืน้ ฐานมาจากมหาวิทยาลัยวิจยั ทีเ่ ป็นมหาวิทยาลัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี [12] รูปแบบการด�ำเนินงานการเป็น
มหาวิทยาลัยเชิงประกอบการในประเทศไทยนัน้ Oharmavija
[13] ได้มีการศึกษารูปแบบการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัย
เชิ ง ประกอบการในประเทศไทยโดยใช้ ม หาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นกรณีศึกษาตามเกณฑ์ที่
Clark [1] เสนอไว้ พบว่า ถึงแม้จะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็น
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มุง่ เน้นการวิจยั และพัฒนา ยังคงมีความ
สับสนกับนิยามของความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงประกอบการ
การสื่อสารภายในองค์การที่ยังไม่ชัดเจน ระบบการบริหาร
จัดการทีย่ งั ยึดติดกับระบบราชการความคล่องตัวต�่ำ ท�ำใหก้ าร
พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเชิงประกอบการนั้น
ท�ำได้ยาก มหาวิทยาลัยในประเทศไทยจึงความจ�ำเป็นที่จะ
ต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนาตนเองเพื่อให้เข้าสู่การ
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เป็นมหาวิทยาลัยเชิงประกอบการเพื่อให้สามารถแข่งขันได้
ในเวทีสากล และเพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความ
พร้อมในการพัฒนามหาวิทยาลัยในประเทศไทยเขา้ สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยเชิงประกอบการต่อไป วัตถุประสงค์งานวิจัย
เพื่อพัฒนาเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการเป็นมหาวิทยาลัย
เชิ ง ประกอบการในประเทศไทยโดยการประยุ ก ต์ ใ ช้
กระบวนการตัดสินใจล�ำดับชั้นและการวิจัยอนาคต

ข้อมูลเชิงคณิตศาสตร์โดยการเปรียบเทียบรายคู่ (Pairwise
Comparison) [17] มีขั้นตอนดังนี้ ให้ A เป็นเมทริกซ์การ
เปรียบเทียบรายคู่ ดังแสดงในสมการที่ (1) ส่วน EUij เป็น
น�้ำหนักความสําคัญของการเปรียบเทียบเกณฑ์ EUi กับ EUj
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2. เทคนิ ค การวิ จั ย อนาคตลั ก ษณะเดลฟายประยุ ก ต์
(Ethnographic Delphi Futures Research) และเทคนิค
กระบวนการวิเคราะห์ตามลําดับชัน้ (Analytic Hierarchy
Process; AHP)
จากนัน้ ค่าไอเกนมากที่สดุ (λmax) สามารถคํานวณได้จาก
การพั ฒ นาเกณฑ์ ป ระเมิ น มาตรฐานการเป็ น สมการที่ (2) และ (3)
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ร่วมกับเทคนิคกระบวนการวิเคราะห์ตามลําดับชั้น (AHP)
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โดย n คือ จ�ำนวนเกณฑ์องค์ประกอบในการวิจัย
RI คือ ดัชนีความสอดคล้องเชิงสุม่ ของข้อมูล (Random
Index) ได้มีการค�ำนวณไว้แล้วโดย Aguason และ MoreoJimenez [19]
CR คือ ค่าสัดส่วนความสอดคล้องของเกณฑ์ประเมิน
มาตรฐานการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงประกอบการ
CI คือ ค่าดัชนีความสอดคล้องกันของเกณฑ์ประเมิน
มาตรฐานการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงประกอบการ
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบเป็นรายคู่
ระดับความ
คําอธิบาย
สําคัญ
1
ทั้งสองเกณฑ์มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาเกณฑ์
ประเมินมาตรฐานการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงประกอบ
การเท่ากัน
3
เกณฑ์ที่ก�ำลังพิจารณามีความเหมาะสมมากกว่าอีก
เกณฑ์หนึ่งปานกลาง
5
เกณฑ์ที่ก�ำลังพิจารณามีความเหมาะสมมากกว่าอีก
เกณฑ์อย่างเด่นชัด
7
เกณฑ์ที่ก�ำลังพิจารณามีความเหมาะสมมากกว่าอีก
เกณฑ์อย่างเด่นชัดมาก
9
ค่าความเหมาะสมสูงสุดที่จะเป็นไปได้ในการพิจารณา
เปรียบเทียบ
2,4,6,8 มีความเหมาะสมทีก่ ำ�้ กึง่ ระหว่างแต่ละระดับตามลาํ ดับ

3. วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย
3.1 ขอบเขตการวิจัย
3.1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
	ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะการด�ำเนินงานมหาวิทยาลัยเชิง
ประกอบการจากมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐตามรูปแบบ
การจั ด ตั้ ง และการจั ด กลุ ่ ม สถาบั น ที่ กํ า หนดไว ้ ภ ายใต ้
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา [20]
3.1.2 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาผู้วิจัยก�ำหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
มาจากกลุ่มมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยเฉพาะ
กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า โดยก�ำหนดผู้ให้

785

ข้อมูลหลักเป็นผู้เชี่ยวชาญ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย
2) กลุ่มผู้บริหารระดับคณะ
3) กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
4) ผู้บริหารองค์การภาครัฐ หรือธุรกิจ ทีม่ คี วามร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานมหาวิทยาลัย
เชิงประกอบการในประเทศไทย
การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญอ้างอิงจาก Macmillan [21]
และจิตพนธ์ [22] จ�ำนวน 17 ไม่น้อยกว่าคนขึ้นไปเป็นระดับ
ที่ให้ผลอัตราการลดลงของค่าความคลาดเคลื่อน (Error)
น้อยที่สุดและคงที่ที่ระดับ 0.02
3.2 วิธีการด�ำเนินการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเชิงประกอบการในประเทศไทย ผู้วิจยั วาง
แนวทางการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 17 ท่าน โดยเลือก
แบบแบบเจาะจง (Purposive Selection) และวิธีโยนลูก
(Snowball) เพื่อเชื่อมโยงต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นเป็น
แบบเปิดและไม่เป็นการชีน้ ำ� (Non-Directive Open Ended)
เน้นให้ตรงประเด็นถึงรูปแบบกระบวนการเชิงระบบของ
องค์การ (Input – Process – Output) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
1) ด้านนโยบายและการน�ำองค์การ
2) ดา้ นกิจกรรมการศึกษาแบบองค์รวมเชิงประกอบการ
3) ด้านความสามารถบุคลากรและองค์การ
4) ด้านความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
5) ด้านผลลัพธ์เชิงประกอบการ
จากนั้นรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา
ทั้งหมดจากผู้เชี่ยวชาญและน�ำมาไปสร้างเครื่องมือแบบ
สอบถาม เพื่อยืนยันการคัดเลือกองค์ประกอบเกณฑ์ประเมิน
การเป็นมาตรฐานการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงประกอบการ
โดยผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินจากแบบสอบถามในรอบที่ 2 ว่า
แนวโน้มแต่ละด้านของเกณฑ์ มีความเป็นไปได้มากน้อย
เพียงใด โดยจะพิจารณาความแตกต่างระหว่างค่าควอไทล์ที่ 1
และค่าควอไทล์ที่ 3 (Q3–Q1) ของแนวโน้มองค์ประกอบเกณฑ์
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เกณฑ์ประเมินมาตรฐานการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงประกอบการ
เกณฑ์หลัก

EU1

EU2

EU3

EU4

EU5

เกณฑ์ย่อย

EU1.1
EU1.2
EU1.3
EU1.4
EU1.5

EU2.1
EU2.2
EU2.3
EU2.4
EU2.5

EU3.1
EU3.2
EU3.3
EU3.4
EU3.5
EU3.6

EU4.1
EU4.2
EU4.3
EU4.4
EU4.5

EU5.1
EU5.2
EU5.3
EU5.4
EU5.5

รูปที่ 1 ผังกระบวนการล�ำดับชั้นเชิงวิเคราะห์
ประเมินมาตรฐานการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงประกอบการ
หากค่าความแตกต่างทีไ่ ด้น้อยกว่า 1.5 แสดงว่ารูปแบบนัน้ มี
ความสอดคล้องกัน แต่หากมากกว่า 1.5 แสดงว่ารูปแบบนั้น
ไม่สอดคล้องกัน และน�ำมาจัดกลุม่ ก�ำหนดโครงสร้างแผนภูมิ
เพื่อเปรียบเทียบรายคู่ ตามกระบวนการ AHP แสดงดังรูปที่ 1
	สามารถสรุปเป็นขัน้ ตอนการด�ำเนินงานวิจยั ไดด้ งั รูปที่ 2
แบบสอบถามตามกระบวนการวิเคราะห์ AHP ได้ถูกน�ำส่ง
ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญโดยคัดเลือกจากประวัติการท�ำงานที่มี
ความเกีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานมหาวิทยาลัยเชิงประกอบการ
ผลการประเมินด้วยเทคนิค AHP ของผู้เชี่ยวชาญต้องถูก
ตรวจสอบค่า CR หากอยูใ่ นระดับทีไ่ ม่สามารถยอมรับได้ ต้อง
พิจารณาร่างเกณฑ์และให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินใหม่จนผล
ยอมรับได้
4. ผลการทดลอง
จากการสัมภาษณ์และสอบถามตามเทคนิควิจยั อนาคต
แบบเดลฟายประยุกต์ (EDFR) ได้แนวโน้มองค์ประกอบ
เกณฑ์ประเมินมาตรฐานการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงประกอบการ
โดยสามารถสรุปได้เป็น 5 องค์ประกอบหลัก 26 องค์ประกอบย่อย
ได้แก่
1) ด้านนโยบายและการน�ำองค์การ (Policy and
Leadership) ประกอบไปด้้วย 5 องค์์ประกอบย่่อย ได้้แก่่

1) มหาวิิทยาลััยกำำ�หนดแนวทางการบริิหารจััดการการเป็็น
ผู้้ป� ระกอบการไว้้เป็็นส่ว่ นสำำ�คััญของยุุทธศาสตร์์ 2) มหาวิิทยาลััย
มีีรููปแบบการประสานงานและบููรณาการกิิจกรรมด้้านการ
ประกอบการทุกระดับทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 3) มหาวิทยาลัย
มีการก�ำหนดแผนที่มีความเกี่ยวข้องกับการประกอบการ
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวตลอดจนถึงแผนปฏิบัติการ 4)
มหาวิทยาลัยสร้างรูปแบบการด�ำเนินงานภายในมหาวิทยาลัย
เป็นลักษณะองค์การเชิงประกอบการที่เปิดเสรีด้านวิชาการ
การแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 5) ผู้บริหาร
ให้ความส�ำคัญกับยุทธศาสตร์และสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ในกิจกรรมด้านการประกอบการและเผยแพร่ให้รับรู้ทั่วทั้ง
หน่วยงาน
2) ด้านผลลัพธ์เชิงประกอบการ (Entrepreneurial
output) ประกอบไปด้ ว ย 5 องค์ ประกอบย่ อ ย ได้ แก่
1) มหาวิิทยาลััยกำำ�หนดตััวชี้้�วัดั และประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน
มหาวิิทยาลััยเชิิงประกอบการไว้้อย่่างเป็็นระบบและเปรีียบเทีียบ
เพื่่�อพััฒนาการดำำ�เนิินงาน 2) จำำ�นวนผลงานวิิจััย / งาน
สร้างสรรค์ / สิทธิบตั ร อนุสทิ ธิบตั ร หรือผลงานทางการศึกษา
อื่นๆ มีการรวบรวมจัดเก็บอย่างเป็นระบบและเปรียบเทียบ
เพื่อพัฒนาการด�ำเนินงาน 3) ระดับการมีส่วนร่วมในการจัด
การเรียนการสอนและการประเมินการเรียนการสอนการเป็น
ผู้ประกอบการของสถาบันมีการรวบรวมจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
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เริ่มต้น
EDFR ครั้งที่ 1 โดยการ
สัมภาษณ์ผู้เชีย่ วชาญ
สังเคราะห์แนวโน้มองค์ประกอบ
EDFR ครั้งที่ 2 โดยใช้
แบบสอบถามร่างเกณฑ์ฯ
ปรับปรุงเกณฑ์ประเมิน
วิเคราะห์ความสอดคล้อง
จากค่ามัธยฐาน และค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์

ไม่
สอ

สอดคล้อง
ร่างเกณฑ์
ทดสอบซ้ำด้วยการคำนวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องด้วยเทคนิค AHP
ปรับปรุงเกณฑ์ประเมิน
วิเคราะห์ความ
สอดคล้องจากค่า CR

ไม่
สอ

สอดคล้อง
เกณฑ์มาตรฐานมหาวิทยาลัยเชิงประกอบการ

รูปที่ 2 ขั้นตอนการด�ำเนินงานวิจัย
และเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาการด�ำเนินงาน 4) การติดตามและ
ประเมินผลกิจกรรมการแลกเปลีย่ นความรู้ของมหาวิทยาลัย
อย่างสม�่ำเสมอ 5) การติดตามและประเมินผลกระทบของ
การสนับสนุนการเริ่มต้นในการท�ำธุรกิจ
3. ด ้ า นความคล่ อ งตั ว ในการปฏิ บั ติ ง าน (Agility
Operation) ประกอบไปดว้ ย 6 องค์ประกอบย่อย ไดแ้ ก่ 1) การ
สนับสนุนการแปลงความคิดเชิงประกอบการไปสู่การปฏิบัติ
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ในทุกระดับของมหาวิทยาลัย 2) มหาวิทยาลัยสนับสนุนและ
อ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนินการกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการด�ำเนินการเชิงประกอบการ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
เพื่อพัฒนาต่อยอด การคุม้ ครองสิทธิดา้ นทรัพย์สนิ ทางปัญญา
กฎระเบียบ กฎหมายต่างๆ 3) มหาวิทยาลัยจัดเตรียมงบประมาณ
เงินสนบั สนุน และมีกลยุทธ์ทางการเงินทีย่ งั่ ยืน เพื่อสนับสนุน
ในการพัฒนาผู้ประกอบการ 4) มหาวิทยาลัยมีทรัพยากร
ทางกายภาพที่เอื้อต่อการด�ำเนินงานเป็นมหาวิทยาลัยเชิง
ประกอบการ 5) การเชื่อมโยงแบบบูรณาการของศูนย์บม่ เพาะ
อุทยานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการวิจัย การศึกษา และ
อุตสาหกรรม (ชุมชนในวงกว้าง) โครงการริเริม่ อื่นๆ ภายนอก
เข้าด้วยกันเพื่อส่งผลต่อระบบนิเวศความรู้โดยรวม ในการ
สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้แบบพลวัต 6) การ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเกิดขึ้นใน
ทุกระดับ การใหค้ ำ� ปรึกษาโดยบุคลากรดา้ นอุตสาหกรรมและ
วิชาการ เป็นสิ่งที่สามารถกระท�ำได้โดยทั่วไป
4) ด้านความสามารถบุคลากรและองค์การ (Capability
of People and Organization) ประกอบไปด ้ ว ย 5
องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การก�ำหนดโครงสร้างองค์การ
ในรูปแบบที่สนับสนุนและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
ภายในมหาวิ ท ยาลั ย 2) มหาวิ ท ยาลั ย สร้างสิ่ ง แวดล้อม
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เป็นศูนย์กลางสามารถเชื่อมโยง
ภาคส่วนต่างๆ และกระตุ้นการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการเป็น
มหาวิทยาลัยเชิงประกอบการ 3) มหาวิทยาลัยมีการก�ำหนด
แผนและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
ให้มีความรู้ ทักษะและกระบวนการคิดที่สอดคล้องกับการ
เป็นมหาวิทยาลัยเชิงประกอบการ 4) การสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานภายนอก 5) การสนับสนุนด้านแรงจูงใจ
และรางวัลที่ชัดเจน ส�ำหรับบุคลากรผู้สนับสนุนการเป็น
ผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัย
5) ดา้ นกิจกรรมการศึกษาแบบองค์รวมเชิงประกอบการ
(Holistic Educational Activities) ประกอบไปด้วย 5 องค์
ประกอบย่อย ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยก�ำหนดให้กระบวนการ
คิด และทักษะเชิงประกอบการเป็นส่วนส�ำคัญในการจัดการ
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เรียนการสอน 2) มหาวิทยาลัยจัดหลักสูตร / รายวิชา/ กิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาใหเ้ ป็นผู้มี ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการคิดเชิงประกอบการ 3) การเชื่อมโยงกิจกรรม
การวิจัย การศึกษา และอุตสาหกรรม (ชุมชนในวงกว้าง) เข้า
ดว้ ยกันเพื่อส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนเชิงประกอบการ
4) การน�ำวิธกี ารของผู้ประกอบการมาใชใ้ นการเรียนการสอน

ทุ ก ระดั บ เพื่อส่ ง เสริ ม ความหลากหลายและนวั ต กรรม
ในการเรียนการสอน 5) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก เป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการพัฒนาด้านการเรียน
การสอนในมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ
จากนันน
้ ำ� เป็น 5 องค์ประกอบหลัก 26 องค์ประกอบย่อย
มาวิ เ คราะห์ น�้ ำ หนั ก ขององค์ ป ระกอบเกณฑ์ ป ระเมิ น

ตารางที่ 2	ผลดัชนีความสอดคล้องและค่าอัตราส่วนความสอดคล้องของเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการเป็นมหาวิทยาลัยเชิง
ประกอบการ
วัตถุประสงค์

เกณฑ์หลัก

เกณฑ์ย่อย

เกณฑ์ประเมินมาตรฐาน
การเป็นมหาวิทยาลัย
เชิงประกอบการ

EU 1 :
นโยบายและการน�ำองค์การ

EU1.1
EU1.2
EU1.3
EU1.4
EU1.5
EU2.1
EU2.2
EU2.3
EU2.4
EU2.5
EU3.1
EU3.2
EU3.3
EU3.4
EU3.5
EU3.6
EU4.1
EU4.2
EU4.3
EU4.4
EU4.5
EU5.1
EU5.2
EU5.3
EU5.4
EU5.5

EU 2 :
ผลลัพธ์เชิงประกอบการ

EU 3 :
ความคล่องตัวของการ
ปฏิบัติงาน

EU 4 :
ความสามารถบุคลากร
และองค์การ

EU 5 :
กิจกรรมการศึกษาแบบ
องค์รวมเชิงประกอบการ

ค่า λmax

ค่าดัชนีวัดความ
สอดคล้อง (C.I.)

ค่าความ
สอดคล้อง(C.R.)

5.12

0.030

0.027*

5.15

0.038

0.033*

6.60

0.120

0.096*

5.15

0.038

0.033*

5.21

0.053

0.047*

หมายเหตุ: มีค่าน้อยกว่า 0.1 อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ถือว่าสอดคล้อง
สุพชิ ชา ชีวพฤกษ์ และคณะ “การประยุกต์ใช้กระบวนการตัดสินใจล�ำดับชัน้ และการวิจยั อนาคตเพือ่ การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการเป็นมหาวิทยาลัย
เชิงประกอบการ.”
__20-0609(781-792).indd 788

3/6/2564 BE 09:56

วารสารวิิชาการพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ ปีีที่่� 31, ฉบัับที่่� 4 ต.ค.–ธ.ค. 2564
The Journal of KMUTNB., Vol. 31, No. 4, Oct.–Dec. 2021

มาตรฐานการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงประกอบการ โดยการ
ประยุกต์กระบวนการล�ำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) เพื่อ
เปรียบเทียบหาล�ำดับความส�ำคัญและหาค่าถ่วงน�้ำหนัก
แต่ละองค์ประกอบของเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการเป็น
มหาวิทยาลัยเชิงประกอบการ ได้ผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์อัตราส่วนความสอดคล้อง
ของทุกเกณฑ์ทไ่ี ด้มคี า่ เท่ากับ 0.027–0.096 โดยมีคา่ น้อยกว่า
0.1 อยใู่ นเกณฑ์ทยี่ อมรับได้ สอดคล้องในทุกดา้ น จึงสรุปได้วา่
ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการเป็น
มหาวิทยาลัยเชิงประกอบการ สามารถน�ำเกณฑ์ประเมินที่
พัฒนาขึ้นไปใช้งานได้
5. อภิปรายผลและสรุป
	ผลจากการวิจยั เอกสาร การน�ำเทคนิควิจยั อนาคตแบบ
เดลฟายประยุกต์ ร่วมกับการน�ำเทคนิคกระบวนการวิเคราะห์
ตามลําดับชั้น เพื่อพัฒนาเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการเป็น
มหาวิทยาลัยเชิงประกอบการในประเทศไทยนั้น พบว่า
มหาวิทยาลัยเชิงประกอบการในบริบทประเทศไทยเป็น
มหาวิทยาลัยที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมจากการ
เพิ่ ม มู ล ค่ า ตามบริ บ ทของมหาวิ ท ยาลั ย มี ก ระบวนการ
พื้ น ฐานทางความคิ ด แบบผู้ประกอบการเป็ น หลั ก ส� ำ คั ญ
ของมหาวิทยาลัย โดยยังคงไว้ซึ่งพันธกิจหลักของสถาบัน
อุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิต การวิจยั การบริการวิชาการและ
การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม แต่มีการมุ่งเน้นในการผลิต
บัณฑิตที่มีแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ วิจัยและสร้าง
ความรู้ใหม่ รวมถึงนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ สนับสนุน
การแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานภายนอก สอดคล้องกับ
Etzkowitz [29] ที่กล่าวว่ามหาวิทยาลัยเชิงประกอบการนั้น
คือการด�ำเนินงานตามธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วย
เรื่องการวิจยั และการเรียนการสอน โดยแสวงหาข้อได้เปรียบ
จากการด�ำเนินงานเชิงวิชาการเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
สร้างสรรค์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ดังนั้นการพัฒนาองค์การเข้าสู่การเป็นองค์การที่มี
คุณภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น เกิดจากการบริหาร
จัดการงานของบุคคลเพื่อให้สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ
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องค์การ สอดคล้องกับ Dinitzen และ Jensen [23] ซึง่ ส่วนหนึง่
มาจากการก�ำหนดนโยบายที่ชัดเจน และเน้นการเสริมสร้าง
การท� ำ งานร่ ว มกั นร ะหว่ า งบุ ค ลากรภายในองค์ ก ารให้ มี
ประสิทธิภาพ [24], [25] จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ภาวะผู้น�ำในการ
สร้างวัฒนธรรมเชิงประกอบการของสถาบันการศึกษามีความ
ส�ำคัญ ความสามารถของบุคลากรและองค์การ [25] เปรียบ
เสมือนปัจจัยน�ำเข้าหลักในการพัฒนาผลงานทางวิชาการที่
เกิดขึ้นเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
เชิงประกอบการ อีกนัยหนึ่งของการประกอบการ คือการที่
มหาวิทยาลัยเปรียบเสมือนองค์การเชิงประกอบการที่มี
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนองค์การให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง สามารถสร้างโอกาสจากการแข่งขันภายใต้
สภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงหรือเป็นพลวัตร [26], [27]
การจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมการศึกษาแบบ
องค์รวมเชิงประกอบการ (Holistic Education Activities)
และความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน (Agility Operation)
เป็นเสมือนกระบวนหลัก (Process) ในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาให้มหาวิทยาลัยพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิง
ประกอบการ กิจกรรมการศึกษาแบบองค์รวมเชิงประกอบการ
เป็นกระบวนการทีต่ ้องการให้มกี ารจัดการศึกษาทีม่ งุ่ ผลลัพธ์
หรือผลสัมฤทธิ์ (Outcomes-based Education; OBE)
สอดคล้องกับ Kirby และคณะ [5] ที่เชื่อว่าการขับเคลื่อน
ให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเชิงประกอบการได้นันอ
้ าศัย
ปัจจัยทั้งที่เป็นทางการของการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ซึง่ ก็คือการจัดการเรียนการสอนโดยมุง่ เน้นการประกอบการ
และปัจจัยที่ไม่เป็นทางการอย่างรูปแบบการเรียนการสอน
ของอาจารย์มหาวิทยาลัย กล่าวอีกนัยหนึง่ คือ การจัดรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบองค์รวมเชิงประกอบการนั่นเอง
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน (Agility Operation)
ในองค์การทีม่ กี ารรับรองการบริหารจัดการคุณภาพ หรือองค์การ
ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศนั้น ระบบปฏิบัติการหรือกระบวนการ
ท�ำงานถือเป็นส่วนส�ำคัญ ซึ่งหมายถึงวิธีการที่ใช้เพื่อให้
กระบวนการบรรลุผล ความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้ในการ
ตอบสนองเป้าประสงค์ต่างๆ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับความคล่องตัวในการปฏิบัติงานใน
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รูปที่ 3 องค์ประกอบเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงประกอบการ (PEACH Criteria)
มหาวิทยาลัย ผลลัพธ์เชิงประกอบการ (Entrepreneurial
Output) ผลลัพธ์ที่เป็นเป้าหมายส�ำคัญของมหาวิทยาลัย
เชิงประกอบการ ซึ่งสามารถก�ำหนดได้ตามบริบทลักษณะ
การด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับ Mauch [25]
ทีว่ า่ การประเมินผลลัพธเ์ พื่อให้เกิดการพัฒนาได้นัน้ พิจารณา
ถึงผลการด�ำเนินการในปัจจุบันที่เหมาะสม เป็นการก�ำหนด
ผลลัพธ์ที่มุ่งสู่การพัฒนา
ทั้งนี้ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงประกอบการนั้น
บริบทส�ำคัญอย่างหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นอกเหนือจากการที่
ก�ำหนดให้กระบวนการท�ำงานทัง้ หมดเป็นการด�ำเนินงานตาม
ลักษณะเชิงระบบ (System Approach) ทีม่ กี ารพิจารณาถึง
ปัจจัยน�ำเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต
(Output) ในรูปแบบทีเ่ ป็นภาพรวมของหน่วยงาน (Holistic
View Point) เพื่อให้เห็นถึงรูปแบบและสภาพปัจจุบันที่
เป็นอยู่ ดังนั้นลักษณะการประเมินจึงเป็นการประเมินใน
ลักษณะมุ่งผลสัมฤทธิ์ภาพรวมของหน่วยงาน (Outcomebased) ผู้วิจัยจึงได้ก�ำหนดให้ การประเมินเป็นลักษณะ
พิจารณาจากการตั้งเป้าหมาย การวางนโยบาย แผนงานที่
ก�ำหนดโดยผู้บริหาร ควบคู่ไปกับการประเมินถึงผลลัพธ์เชิง
ประกอบการที่สะท้อนการด�ำเนินงานในรูปแบบการด�ำเนิน
ธุรกิจ สอดคล้องกับจิตพนธ์ [22] และศรัญญา [28] กล่าวคือ
การก�ำหนดนโยบาย วางแนวทางจากผู้บริหารในการน�ำพา

องค์การ จากนันพ
้ จิ ารณาถึงผลประกอบการ และย้อนกลับมา
พิจารณาถึงกิจกรรมภายในอันจะก่อให้เป็นไปดังเป้าหมาย
ที่ ไ ด้ ก� ำ หนดไว้ ดั ง นั้ น เกณฑ์ ป ระเมิ น มาตรฐานการเป็ น
มหาวิทยาลัยเชิงประกอบการ (PEACH Criteria) นีด้ งั รูปที่ 3
จึงได้น�ำการประเมินการก�ำหนดนโยบายและการน�ำองค์การ
ควบคูไ่ ปกับผลลัพธเ์ ชิงประกอบการ จากนัน้ เป็นการพิจารณา
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ความสามารถของบุคลากร
และองค์การ ตลอดจนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาแบบ
องค์รวม เพื่อให้ตระหนักถึงสภาพการด�ำเนินงาน รวมถึงได้
เป็นข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนาการด�ำเนินงาน กิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเชิง
ประกอบการต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการน�ำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ เกณฑ์
ประเมินมาตรฐานการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงประกอบการ
(PEACH Criteria) เป็นการสะท้อนภาพรวมของหน่วยงาน
เพื่อให้เห็นถึงรูปแบบและสภาพปัจจุบันที่เป็นอยู่ สามารถ
น�ำเกณฑ์ท่พี ัฒนาขึ้นไปใช้ประเมินเพื่อการพัฒนาคล้ายกับ
การประเมินคุณภาพภารศึกษาภายนอกและภายใน ทัง้ นี้ เพื่อ
ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถบริหารทรัพยากร
ภายในมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์เตรียมพร้อมการ
วางแผน การปฏิบตั ิ การตรวจสอบ และด�ำเนินงานให้เหมาะสม
เป็นกระบวนการท�ำงานที่ส่งผลให้เกิดการด�ำเนินงานอย่าง
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ต่อเนื่องมุ่งสู่การพัฒนาในแนวทางที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
โดยเน้นการสร้างขี ด ความสามารถของบุ ค ลากรภายใน
องค์การ การจัดระบบการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยทีเ่ อื้อต่อ
การเรียนรู้ส่งเสริม ปลูกฝังการเป็นผู้ประกอบการภายใน
องค์การ เพื่อให้สะท้อนผลการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในบริบทที่มหาวิทยาลัยด�ำเนินงานอยู่
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