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 รำยงำนวิจยั เร่ือง คุณภำพกำรบริกำรสำธำรณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัและปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภำพ
กำรบริกำรสำธำรณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของสถำบันอุดมศึกษำจำกมุมมองนโยบำยสำธำรณะและ                      
กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ส ำเร็จได้ เน่ืองจำกได้รับควำมอนุเครำะห์ข้อมูลจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำและสถำบันอุดมศึกษำ  และผูว้ิจยัขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิและคณะกรรมกำรเฉพำะกิจผู ้
ตรวจสอบงำนวิจัยท่ีได้ให้ค  ำแนะน ำ ตรวจสอบงำนวิจัย รวมทั้งเจ้ำหน้ำท่ีของสถำบันวิจัยและพฒันำ 
มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำชท่ีให้ควำมช่วยเหลือประสำนงำน และขอกรำบขอบพระคุณนำยอุดมสิน                    
ศิริวรรณ และนำงรัตนำ ศิริวรรณ บิดำ มำรดำของผูว้ิจยัท่ีไดส้นับสนุนและให้ก  ำลงัใจผูว้ิจยัมำโดยตลอด 
ทำ้ยสุดน้ี ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ งำนวิจยัช้ินน้ีจะส่งผลต่อกำรพฒันำควำมรู้ดำ้นนโยบำยสำธำรณะและ     
กำรจดักำรเชิงกลยทุธ ์ รวมทั้งสำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้นสถำบนัอุดมศึกษำของไทยต่อไป 
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บทคดัย่อ 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา 2) สร้างตวัแบบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษาจากมุมมองนโยบาย
สาธารณะและการจดัการเชิงกลยุทธ์  3) ทดสอบตวัแบบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษา 4) วิเคราะห์เง่ือนไขท่ีสนับสนุนปัจจัยส าคัญมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของ
สถาบนัอุดมศึกษา การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากสถาบนัอุดมศึกษา จ านวน 113 
แห่ง และการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษาและส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 5 คน ซ่ึงไดรั้บการคดัเลือกตามเกณฑ์
ท่ีก  าหนดไว ้และวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยสถิติพรรณนา สถิติอนุมาน และการวิเคราะหเ์น้ือหา 
 ผลการวิจยั พบว่า 1) คุณภาพการบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลางในประเด็นคุณภาพเวบ็ไซต์
และการเพ่ิมผลงานดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และมีสถาบันอุดมศึกษาท่ีคะแนนต ่ากว่าระดับปานกลางจ านวน 18 แห่ง ซ่ึงประเด็นท่ีควร
ให้ความส าคัญ คือ คุณภาพของเวบ็ไซต์  2) ตวัแบบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีสร้างข้ึน ไดแ้ก ่ความชดัเจนและความต่อเน่ืองของนโยบาย การมีส่วนร่วมและกรอบความคิดของ ตวัแสดงนโยบาย 
ทรัพยากรการเงิน โครงสร้างทางกายภาพดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั เครือข่ายความร่วมมือขององคก์าร ความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัและการ
จัดการเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การ ทรัพยสิ์นทางปัญญา ภาวะผูน้  าและการสร้างแรงจูงใจขององค์การ ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การกบั
สภาพแวดลอ้มภายนอก และความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั 3) การทดสอบตัวแบบ พบว่า ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้น
เทคโนโลยีดิจิทลั ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก เครือข่ายความร่วมมือขององคก์าร มีผลเชิงบวกทางตรงต่อคุณภาพ
การบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั ในขณะท่ีภาวะผูน้  าและการสร้างแรงจูงใจขององคก์าร โครงสร้างทางกายภาพดา้นเทคโนโลยีดิจิทัล 
ความชดัเจนและความต่อเน่ืองของนโยบาย ความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยีดิจิทัลและการจดัการเทคโนโลยีดิจิทัลขององคก์าร ทรัพยากรทาง
การเงิน การมีส่วนร่วมและกรอบความคิดของตวัแสดงนโยบายและทรัพยสิ์นทางปัญญามีผลเชิงบวกทางออ้มต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ย
เทคโนโลยีดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษา 4) เง่ือนไขท่ีสนับสนุนปัจจัยส าคัญมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของ
สถาบันอุดมศึกษา ได้แก ่ความช านาญ ความต้องการ วิสัยทัศนข์องผูบ้ริหาร การเปล่ียนแปลงและวาระด ารงต าแหน่งของผูบ้ริหาร การส่งต่อ
นโยบาย  ความหลากหลายบุคลากร ประเภทและขนาดของสถาบนัอุดมศึกษา ภาวะผูน้  าในองคก์าร กรอบความคิดของตวัแสดงนโยบาย  ค่าใชจ่้าย
ดา้นเทคโนโลยี  ข้อจ ากดัดา้นทรัพยากร  การสร้างแรงจูงใจขององคก์าร  ทรัพยากรทางการเงิน การมีทรัพยสิ์นทางปัญญา  ขอ้จ ากดัดา้นลิขสิทธ์ิ
และการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา การต่อต้านการเปล่ียนแปลง และอายุของกลุ่มเป้าหมาย  ข้อเสนอแนะในอนาคต สถาบันอุดมศึกษาควร                              
1) ตรวจสอบและพฒันาคุณภาพเว็บไซตเ์ป็นระยะ พฒันารูปแบบการบริการอยู่เสมอ พฒันาสารสนเทศในเวบ็ไซตต์ามเกณฑ์ของ Webometrics 
Ranking of World Universities วดัคุณภาพการบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นระยะ  ศึกษาวิจยัการบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทลั ตรวจสอบสารสนเทศกอ่นเผยแพร่ และใหค้วามส าคัญกบั data analytics  เพ่ือพฒันาคุณภาพการบริการสาธารณะ  2) สนับสนุนอุปกรณ์
เทคโนโลย ีวดัและพฒันาทกัษะความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัของกลุ่มเป้าหมาย ประชาสัมพนัธ์ประโยชนข์องการใชบ้ริการดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทัล ก  าหนดมาตรการเพ่ือปรับทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายในการใช้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประโยชน์  3) สร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูจ้ดัหา น าปัจจยัสภาพแวดลอ้มทัว่ไปและสภาพแวดลอ้มการแข่งขนัมาใชใ้นการก  าหนดทิศทางการบริการสาธารณะดว้ย
เทคโนโลยีดิจิทัลของสถาบนั  ตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้บริการ และก  าหนดกลยุทธ์ป้องกนัภยัคุกคามจากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ  4) เข้าร่วมหรือสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือจัดหาและแลกเปล่ียนบริการ ทรัพยากรสารสนเทศ และความรู้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
เครือข่ายระหว่างประเทศ  และก  าหนดรูปแบบการประสานงานกบัเครือข่าย 
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ABSTRACT 

 
The study was aimed to 1) study qualities of public services with digital technologies of higher education institutions,  2) suggest the model of 

relationships among  the factors affecting qualities of public services with digital technologies of higher education institutions from public policy and 
strategic management perspectives, 3) test the model of relationships  among  the factors affecting qualities of public services with digital technologies of 
higher education institutions, and 4) analyze the conditions supporting the factors affecting qualities of public services with digital technologies of higher 
education institutions.  This was a quantitative and qualitative research. Data were collected from 113 higher education institutions and in-depth interview 
with 5 administrators of higher education institutions and Office of the Higher Education Commission. Data were analyzed using descriptive statistics, 
inferential statistics and employed with content analysis. 

Research findings were as follows: 1) qualities of public services with digital technologies of higher institutions were  at  moderate level in 
the website quality and in arts and culture preservation, and 18 higher institutions were at lower than the moderate level particularly in the aspect of  
website quality  2) the proposed determinants affecting the qualities of public services with digital technologies of higher education institutions comprised 
the followings: clarity and continuity of policy, participation and mindset of policy actors, financial resource, digital technology infrastructure, coordination 
network, digital technology and digital technology management knowledge and skill, intellectual property, leadership and motivation, relationships among 
the organizations with external environments and digital technology readiness of target groups 3) it was found from the determinants test that the readiness 
of targets on digital technology, relationships among the organizations with external environments and coordination network had direct positive effect on 
qualities of  public services with digital technologies of higher education institutions, while leadership and motivation, digital technology infrastructure, 
clarity and continuity of policy, digital technology and digital technology management knowledge and skill, financial resource, participation and mindset 
of policy actors, and intellectual property had indirect effect on qualities of public services with digital technologies of higher education institutions. 
4) conditions which supported the factors affecting qualities of public services with digital technologies of higher education institutions were skillfulness, 
demand, and vision of  administrators, tenure and transition of administrators, policy alignment, diversity of officers, type and size of higher education 
institutions,  leadership, mindset of policy actors, technology cost, resource limitation, motivation,  financial resource, intellectual property ownership, 
limitation of copyright and intellectual property violation, change resistance, and  age of target groups.  From the results of the research, it is highly 
recommended that higher educational institutions should  1) periodically check and develop the website quality, constantly  develop pattern of services 
with digital technologies, develop information in the website according to the  criteria of  Webometrics Ranking of World Universities, periodically 
measure the quality of service with digital technologies, foster the research in public service with digital technologies, check information before publicizing 
and put the emphasis on data analytics for developing  qualities of public services with digital technologies 2) support technology equipment for target 
groups,  evaluate and develop digital literacy of target groups,  publicize the benefits of using services with digital technologies, set measures to 
adjust  attitude and behavior of target groups that would lead to the using of  service with digital technologies usefully  3) build relationship with 
suppliers, bring in consideration factors on general  and competitive environment to determine  direction of services with digital technologies,  
respond to needs of target groups, and formulate strategies to protect the institutions from  threat of information technology advances 4) join or 
create coordination networks for providing and sharing services, resources, and knowledge particularly international networks  and set pattern of 
network coordination.   
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