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บทท่ี 1 
  

บทน ำ 
  
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

แผนพฒันำดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม ซ่ึงไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวนัท่ี 5 เมษำยน 2559 (กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร, 2559, น. 2-4) ไดก้  ำหนด
วิสัยทศัน์ คือ กำรปฏิรูปประเทศสู่ดิจิทลัไทยแลนด์ (Digital Thailand) ซ่ึงหมำยถึง ประเทศท่ีสำมำรถ
สร้ำงสรรค ์และใชป้ระโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทลัอย่ำงเต็มศกัยภำพในกำรพฒันำ โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
นวตักรรม ข้อมูล ทุนมนุษย ์และทรัพยำกรอ่ืนใด เพื่อขบัเคล่ือนกำรพฒันำเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศไปสู่ควำมมัง่คัง่และย ัง่ยนื มีเป้ำหมำย คือ เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทำงเศรษฐกิจของ
ประเทศด้วยกำรใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเคร่ืองมือในกำรสร้ำงสรรค์ นวตักรรม               
กำรผลิต กำรบริกำร สร้ำงโอกำสทำงสังคมอย่ำงเท่ำเทียมดว้ยขอ้มูลข่ำวสำรและบริกำรต่ำงๆ ผ่ำนส่ือ
ดิจิทลัเพื่อยกระดบัคุณภำพชีวิตของประชำชน เตรียมควำมพร้อมใหบุ้คลำกรทุกกลุ่ม มีควำมรู้และทกัษะ
ท่ีเหมำะสมต่อกำรด ำเนินชีวิตและกำรประกอบอำชีพในยคุดิจิทลั และปฏิรูปกระบวนทศัน์กำรท ำงำน
และกำรให้บริกำรของภำครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิ จิทัลและกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลเพื่อให ้                              
กำรปฏิบติังำนเกิดควำมโปร่งใส มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล ซ่ึงนโยบำยรัฐบำลดิจิทัล  (digital 
government)  ได้น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกระบวนกำรท ำงำนและ                  
กำรใหบ้ริกำรสำธำรณะ โดยลกัษณะของกำรบริกำรภำครัฐหรือบริกำรสำธำรณะจะอยูใ่นรูปแบบดิจิทลั
ท่ีขบัเคล่ือนโดยควำมตอ้งกำรของประชำชนหรือผูใ้ชบ้ริกำร ซ่ึงประชำชนทุกคนสำมำรถเขำ้ถึงบริกำร
ไดโ้ดยไม่มีขอ้จ  ำกดัทำงกำยภำพ พ้ืนท่ี และภำษำ โดยบริกำรรัฐบำลดิจิทลั มีลกัษณะส ำคญั 3 ประกำร 
ไดแ้ก่ กำรบูรณำกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆเขำ้ดว้ยกนั (reintegration) กำรใหค้วำมส ำคญั
กบักำรน ำควำมตอ้งกำรของพลเมืองเป็นศนูยก์ลำง (needs based holism) และ กำรใชศ้กัยภำพอยำ่งเต็มท่ี
ในกำรน ำระบบกำรบริหำรสำรสนเทศมำใชร้วมถึงกำรให้ควำมส ำคญักบักำรส่ือสำรผ่ำนอินเตอร์เน็ต  
(digitalization) ซ่ึงจะเข้ำมำแทนท่ีวิธีกำรท ำงำนแบบเดิม  (กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ                       
กำรส่ือสำร, 2559, น. ผ 16)  
  ทั้งน้ี ในแผนพฒันำดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศำสตร์ท่ี 3 สร้ำงสังคมคุณภำพ
ท่ีทัว่ถึงเท่ำเทียมดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั มีเป้ำหมำยประกำรส ำคญั คือ ประชำชนสำมำรถเขำ้ถึงกำรศึกษำ
ผ่ำนระบบดิจิทลั ดงันั้น นโยบำยสำธำรณะดำ้นกำรศึกษำของประเทศไทย  จึงใหค้วำมส ำคญักบัประเด็น
ดงักล่ำว โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรพฒันำกำรใชเ้ทคโนโลยเีพื่อกำรศึกษำให้ทดัเทียมกบันำนำชำติ โดยใช้
เป็นเคร่ืองมือในกำรเร่งยกระดบัคุณภำพและกำรกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำ  ซ่ึงรัฐบำลได้ก  ำหนด
นโยบำยดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรพฒันำดำ้นกำรศึกษำ (e-education) ยทุธศำสตร์ท่ี 2 กำรใช้
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เทคโนโลยสีำรสนเทศพฒันำกำรบริหำรจดักำรและให้บริกำรทำงกำรศึกษำ   มีเป้ำหมำย คือ กำรพฒันำ
และเตรียมควำมพร้อมดำ้นทรัพยำกรมนุษยใ์นทุกระดบัของประเทศเพื่อรองรับกำรพฒันำสู่กำรเป็น
สงัคมแห่งภูมิปัญญำและกำรเรียนรู้ ส่งเสริมใหเ้กิดกำรเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองอยำ่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต และ
รัฐบำลไดก้  ำหนดนโยบำย Thailand 4.0 ใหค้วำมส ำคญักบัเศรษฐกิจฐำนคุณค่ำ (value-based economy) 
ซ่ึงขบัเคล่ือนดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั    

นอกจำกน้ี  ปัจจุบนัสภำพแวดลอ้มภำยนอกสถำบนัอุดมศึกษำเปล่ียนแปลงไป 
 โดยเฉพำะอยำ่งยิง่กำรเปล่ียนแปลงในควำมคำดหวงัของผูใ้ชบ้ริกำรทำงกำรศึกษำท่ีหลำกหลำย และให้
ควำมส ำคัญกับทำงเลือกและคุณภำพในกำรจัดหำและส่งมอบบริกำรสำธำรณะมำกข้ึน  และ
ควำมกำ้วหนำ้ทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศส่งผลใหส้ถำบนักำรศึกษำน ำสำรสนเทศและอุปกรณ์ดิจิทลัมำ
ใชใ้นกำรเพ่ิมคุณภำพกำรบริกำรสำธำรณะ ดงัเช่นท่ี Ancarani (2005, p. 6) กล่ำวว่ำ “แมว้่ำควำมสมัพนัธ์
ระหว่ำงประชำชนและหน่วยงำนจะซบัซอ้นข้ึน แต่เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำรสร้ำงโอกำส
ในกำรเพ่ิมคุณภำพกำรบริกำรผำ่นปฏิสมัพนัธท์ำงอิเลก็ทรอนิกส์” 

จำกนโยบำยสำธำรณะ แผน และสภำพแวดลอ้มดงักล่ำว สถำบนัอุดมศึกษำจึงมี 
กำรบริกำรสำธำรณะด้วยเทคโนโลยีดิ จิทัล  ซ่ึงเป็นกำรจัดท ำและส่งมอบบริกำรสำธำรณะโดย
สำรสนเทศและอุปกรณ์ดิจิทลั ซ่ึงมีเป้ำประสงคส์ ำคญั คือ คุณภำพกำรบริกำรท่ีดีข้ึน  ทั้งน้ี กำรบริกำร
สำธำรณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถำบันอุดมศึกษำท่ีส ำคญั  ไดแ้ก่  กำรบริกำรกำรเรียนกำรสอน  
กำรบริกำรฝึกอบรม กำรบริกำรเผยแพร่ประชำสัมพนัธ ์กำรบริกำรใหค้  ำปรึกษำ และกำรบริกำรสืบคน้
และดำวน์โหลดทรัพยำกรสำรสนเทศ  

อยำ่งไรก็ตำม  กำรลงทุนน ำเทคโนโลยดิีจิทลัมำใชใ้นกำรบริกำรของสถำบนัอุดมศึกษำ 
ในประเทศต่ำงๆ มีค่ำใชจ่้ำยค่อนขำ้งสูง เช่น ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงกำยภำพดำ้นเทคโนโลยี
ดิจิทลั  กำรจดัหำบุคลำกรและกำรพฒันำควำมรู้และทกัษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทลัและกำรจดักำรเทคโนโลยี
ดิจิทลั และกำรเตรียมควำมพร้อมของผูใ้ชบ้ริกำรกลุ่มเป้ำหมำยในกำรใชบ้ริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั แต่ก็ยงัไม่
สำมำรถรับประกันว่ำคุณภำพกำรบริกำรสำธำรณะจะดีข้ึนอย่ำงแท้จริง สอดคล้องกับผลกำรวิจัย เร่ือง              
กำรสงัเครำะห์งำนวิจยัวำ่ดว้ยปัญหำและขอ้เสนอแนะในกระบวนกำรจดักำรศึกษำไทย : ประเด็นปัญหำคุณภำพ
กำรศึกษำ (2535-2558) (อภิชยั พนัธเสน และคณะ, 2558) ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลงำนวิจยั วิทยำนิพนธ์ รวมทั้ง
ขอ้เขียนและบทควำม ปี 2535-2558 จ ำนวน 7,410 เร่ือง พบปัญหำส ำคญัประกำรหน่ึงคือ “เทคโนโลยีไม่ได้
น ำมำประยุกต์ใช้ให้เกิดผลอย่ำงแทจ้ริง”  ประกอบกบัยงัขำดตวัแบบควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงปัจจยัท่ีมีผลต่อ
คุณภำพกำรบริกำรสำธำรณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถำบนัอุดมศึกษำ  

ผูว้ิจยัจึงไดอ้ำศยัมุมมองดำ้นนโยบำยสำธำรณะและมุมมองกำรจดักำรเชิงกลยทุธ ์ 
เป็นกรอบแนวคิดพ้ืนฐำนเชิงทฤษฎี เน่ืองจำกทั้ง 2 มุมมองให้ควำมส ำคัญกบัผลกำรปฏิบัติงำนของ
องค์กำรซ่ึงเป็นผลมำจำกควำมแตกต่ำงในปัจจยัต่ำงๆโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ทรัพยำกร โดยผูว้ิจัยได้เสนอ
ปัจจยัท่ีไม่ไดม้ีกำรกล่ำวถึงหรือกล่ำวถึงนอ้ยในมุมมองดำ้นนโยบำยสำธำรณะมำก่อน ไดแ้ก่  กำรมีส่วน
ร่วมและกรอบควำมคิดของตวัแสดงนโยบำย ควำมสัมพนัธร์ะหว่ำงองคก์ำรกบัสภำพแวดลอ้มภำยนอก 
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ควำมพร้อมของกลุ่มเป้ำหมำยดำ้นเทคโนโลยีดิจิทลั และทรัพยำกรท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ไดแ้ก่ ควำมรู้และ
ทกัษะดำ้นเทคโนโลยีดิจิทัลและกำรจัดกำรเทคโนโลยีดิจิทลัขององค์กำร ทรัพยสิ์นทำงปัญญำของ
องคก์ำร และเครือข่ำยควำมร่วมมือขององคก์ำร จึงช่วยเสริมขอ้จ ำกดัของมุมมองดำ้นนโยบำยสำธำรณะ
ท่ีให้ควำมส ำคญักบัทรัพยำกรท่ีจบัตอ้งไดห้รือปัจจยัภำยในองค์กำรมำกกว่ำทรัพยำกรท่ีจบัตอ้งไม่ได้
และกำรให้และกำรรับทรัพยำกรระหว่ำงองค์กำร (Gen, 1992, pp. 359-360) และช่วยลดขอ้จ ำกดัของ
มุมมองด้ำนกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ท่ีส่ วนใหญ่ให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำตัวแปรตำม คือ ผล                            
กำรปฏิบติังำนมำกกว่ำตวัแปรอ่ืนๆ (Barney and others, 2004) 

ดงันั้น กำรวิจยัคุณภำพกำรบริกำรสำธำรณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัและปัจจยัท่ีมีผลต่อ 
คุณภำพกำรบริกำรสำธำรณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของสถำบันอุดมศึกษำจำกมุมมองด้ำนนโยบำย
สำธำรณะและกำรจดักำรเชิงกลยทุธใ์นคร้ังน้ี จะสะทอ้นว่ำคุณภำพกำรบริกำรสำธำรณะดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลัของสถำบนัอุดมศึกษำในประเทศไทยเป็นอยำ่งไร  สร้ำงและทดสอบตวัแบบเพื่ออธิบำยว่ำมีปัจจยั
อะไรบำ้งท่ีมีผลต่อคุณภำพกำรบริกำรสำธำรณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถำบนัอุดมศึกษำจำกมุมมอง
นโยบำยสำธำรณะและกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ ซ่ึงผลกำรศึกษำจะช่วยพฒันำองค์ควำมรู้ดำ้นนโยบำย
สำธำรณะและกำรจดักำรเชิงกลยทุธ ์รวมทั้งสำมำรถประยกุตใ์ชใ้นกำรพฒันำกำรบริกำรสำธำรณะดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัของสถำบนัอุดมศึกษำต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงคก์ำรวิจยั  

1.2.1 เพื่อศึกษำคุณภำพกำรบริกำรสำธำรณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถำบนัอุดมศึกษำ 
              1.2.2 เพื่อสร้ำงตวัแบบควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงปัจจยัส ำคญัท่ีมีผลต่อคุณภำพกำรบริกำรสำธำรณะ
ดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถำบนัอุดมศึกษำจำกมุมมองนโยบำยสำธำรณะและกำรจดักำรเชิงกลยุทธ ์ 
              1.2.3  เพื่อทดสอบตวัแบบควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงปัจจยัส ำคญัท่ีมีผลต่อคุณภำพกำรบริกำร                
สำธำรณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถำบนัอุดมศึกษำ 
              1.2.4  เพื่อวิเครำะห์เง่ือนไขท่ีสนบัสนุนปัจจยัส ำคญัมีผลต่อคุณภำพกำรบริกำรสำธำรณะดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัของสถำบนัอุดมศึกษำ 
 
1.3 ขอบเขตกำรวิจยั 

1.3.1 กำรศึกษำคร้ังน้ีเป็นกำรศึกษำกำรบริกำรสำธำรณะของสถำบันอุดมศึกษำทั้งรัฐและ
เอกชนท่ีจดัท ำและส่งมอบดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัผำ่นเวบ็ไซต ์เน่ืองจำกสถำบนัอุดมศึกษำในประเทศไทย
มีกำรบริกำรสำธำรณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัผ่ำนเวบ็ไซต์เป็นหลกั  ประกอบดว้ย กำรบริกำรกำรเรียน
กำรสอน กำรบริกำรฝึกอบรม กำรบริกำรเผยแพร่ประชำสัมพนัธ์ กำรบริกำรให้ค  ำปรึกษำ กำรบริกำร
สืบคน้และดำวน์โหลดสำรสนเทศ และกำรบริกำรวิชำกำรแก่สงัคมอ่ืนๆ 

1.3.2 กำรศึกษำคุณภำพกำรบริกำรสำธำรณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 



4 

 

(1) คุณภำพของเว็บไซต์จำกกำรจัดล  ำดับของ Webometrics Ranking of World Universities ปี ค .ศ.  
2017 (พ.ศ. 2560) (http://www.webometrics.info/en/Asia/thailand)   และ (2) ผลกำรปฏิบัติงำนของ
องคก์ำร  
               1.3.3     กำรศึกษำจะครอบคลุมสถำบนัอุดมศกึษำของรัฐและเอกชนในประเทศไทย 

 1.3.4     กำรเก็บรวบรวมขอ้มลูระหว่ำงเดือน เมษำยน-มกรำคม 2560 
 
1.4 นิยำมปฏิบติักำร  

กำรบริกำรสำธำรณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถำบนัอุดมศึกษำ หมำยถึง กำรจดัหำ และส่ง
มอบบริกำรสำธำรณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้ำงคุณค่ำแก่ผูใ้ช้บริกำรสถำบันอุดมศึกษำ ได้แก่                     
กำรบริกำรกำรเรียนกำรสอน กำรบริกำรฝึกอบรม  กำรบริกำรเผยแพร่ประชำสัมพนัธ์ กำรบริกำรให้
ค  ำปรึกษำ และกำรบริกำรสืบคน้และดำวน์โหลดทรัพยำกรสำรสนเทศ  

สถำบนัอุดมศึกษำ หมำยถึง สถำบนักำรศึกษำชั้นสูงระดบัมหำวิทยำลยั หรือท่ีมีช่ือเรียกเป็นอยำ่งอ่ืน 
และมีระบุไวใ้นกฎหมำยว่ำมีสถำนภำพเทียบเท่ำมหำวิทยำลยั  ไดแ้ก่ มหำวิทยำลยัของรัฐ  มหำวิทยำลยัใน
ก ำกบัของรัฐ มหำวิทยำลยัรำชภฏั มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคล และสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน 
              ผูบ้ริหำรเทคโนโลยสีำรสนเทศระดบัสูง (chief information officer : CIO) หมำยถึง ผูท่ี้มีอ  ำนำจ
หนำ้ท่ีดูแลรับผดิชอบดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำรของสถำบนัอุดมศึกษำ ไดแ้ก่ มำตรฐำน 
กฎเกณฑ์ โครงสร้ำง งบประมำณ กำรให้ควำมรู้บุคลำกร และกำรให้ค  ำแนะน ำแก่ผูบ้ริหำรสูงสุด
สถำบนัอุดมศึกษำ 
 ควำมชัดเจนและควำมต่อเน่ืองของนโยบำย หมำยถึง  ควำมชัดเจน ควำมต่อเน่ืองของ
วัต ถุประสงค์และเน้ือหำสำระของนโยบำยกำรบริกำรสำธำรณะด้วยเทคโนโลยีดิ จิทัลของ
สถำบนัอุดมศึกษำ และผลกระทบของนโยบำยจำกกำรเปล่ียนแปลงผูบ้ริหำรสถำบนั 
 กำรมีส่วนร่วมและกรอบควำมคิดของตวัแสดงนโยบำย หมำยถึง กำรมีส่วนร่วมในกำรแสดง                             
ควำมคิดเห็นและกำรตดัสินใจก ำหนดนโยบำย และควำมเช่ือมัน่ ควำมคำดหวงั ทศันคติ ค่ำนิยมเก่ียวกบั
กำรน ำเทคโนโลยดิีจิทลัมำใชใ้นกำรบริกำรสำธำรณะของประชำคมสถำบนั 
 ทรัพยำกรทำงกำรเงิน  หมำยถึง  ควำมพอเพียง ควำมทนัเวลำ และควำมคล่องตวัของกำรจดัสรร
งบประมำณในกำรบริกำรสำธำรณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถำบนั   
 โครงสร้ำงทำงกำยภำพดำ้นเทคโนโลยดิีจิทลั หมำยถึง  ควำมพอเพียงและทนัสมยัของฮำร์ดแวร์ 
ซอฟตแ์วร์  และทรัพยำกรสำรสนเทศ  ควำมพร้อมใชข้องระบบสำรสนเทศ และควำมพอเพียงของ
บุคลำกรสนบัสนุนดำ้นเทคโนโลยดิีจิทลัในกำรใหบ้ริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถำบนั 
 เครือข่ำยควำมร่วมมือขององคก์ำร หมำยถึง ควำมพอเพียงของกำรร่วมมือระหว่ำง
สถำบนัอุดมศึกษำกบัองคก์ำรต่ำงๆ เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั ไดแ้ก่                           
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กำรพฒันำระบบกำรบริกำร กำรพฒันำบุคลำกร และกำรแลกเปล่ียนทรัพยำกร  รวมทั้งกำรสนบัสนุน
กำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของเครือข่ำยต่ำงๆ 
 ควำมรู้และทกัษะดำ้นเทคโนโลยดิีจิทลัและกำรจดักำรเทคโนโลยเีทคโนโลยดิีจิทลัขององคก์ำร  
หมำยถึง  ควำมพอเพียงของควำมรู้และทกัษะของบุคลำกร และควำมพอเพียงของกำรจดัโครงกำรหรือ
กิจกรรมกำรพฒันำควำมรู้และทักษะเก่ียวกบัเทคโนโลยีดิจิทลัและกำรจดักำรเทคโนโลยีดิจิทัลของ
สถำบนัอุดมศึกษำ  
 ทรัพยสิ์นทำงปัญญำขององค์กำร หมำยถึง  ควำมพอเพียงและกำรสนับสนุนกำรบริกำรดว้ย
เทคโนโลยีดิจิทลัจำกผลงำนของสถำบนัอุดมศึกษำท่ีเกิดจำกคิดคน้ กำรประดิษฐ์ กำรสร้ำงสรรค์ และ
ไดรั้บควำมคุม้ครองตำมกฎหมำย  ซ่ึงได้รับกำรปกป้องในรูปแบบต่ำงๆ ได้แก่ ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมำย
กำรคำ้ และสิทธิบตัร 
 ภำวะผูน้  ำในองค์กำร หมำยถึง กำรก ำหนดทิศทำง  กำรเปิดกวำ้งและรับฟังควำมคิดเห็น                    
กำรเป็นตน้แบบ กำรสนบัสนุนกำรพฒันำระบบกำรบริกำร ควำมรู้ ทกัษะ ทศันคติของบุคลำกรอยำ่งเป็น
รูปธรรม กำรเช่ือมโยงหน่วยงำนภำยใน กำรเข้ำร่วมประชุม กำรติดตำม แก้ไขปัญหำอุปสรรค และ
จดักำรควำมขดัแยง้ของผูบ้ริหำรสถำบนัอุดมศึกษำ   
 กำรสร้ำงแรงจูงใจขององค์กำร หมำยถึง ควำมเหมำะสม ควำมพอเพียงของค่ำตอบแทน 
ควำมกำ้วหน้ำในงำน  และควำมสอดคลอ้งของส่ิงจูงใจต่ำงๆท่ีใชผ้ลกัดนัให้บุคลำกรน ำเทคโนโลยี
ดิจิทลัมำใชใ้นกำรบริกำรสำธำรณะกบัควำมตอ้งกำรของบุคลำกร 
 ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงองค์กำรกบัสภำพแวดลอ้มภำยนอก หมำยถึง ควำมสอดคลอ้งระหว่ำง     
กำรบริกำรสำธำรณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถำบนัอุดมศึกษำกบันโยบำยของรัฐบำลและกฎหมำยท่ี
เก่ียวข้อง สภำพเศรษฐกิจ ค่ำนิยมของสังคม ควำมก้ำวหน้ำและควำมหลำกหลำยทำงเทคโนโลย ี                   
ควำมตอ้งกำรของผูรั้บบริกำร สภำพกำรแข่งขนัของสถำบนัอุดมศึกษำ กำรสร้ำงควำมสมัพนัธท่ี์ดีหรือ
กำรท ำสญัญำระยะยำวกบัผูจ้ดัหำ และกำรน ำปัจจยัสภำพแวดลอ้มมำใชใ้นกำรก ำหนดทิศทำงกำรบริกำร
สำธำรณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 
 ควำมพร้อมของกลุ่มเป้ำหมำยด้ำนเทคโนโลยีดิจิทลั หมำยถึง ควำมพอเพียงของทกัษะดำ้น
เทคโนโลยีดิจิทัล ควำมเช่ือมัน่และทัศนคติท่ีดี ควำมต้องกำรใช้บริกำร ควำมพร้อมด้ำนอุปกรณ์ 
ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึง และควำม ร่วม มือของผู ้ใช้บ ริก ำร  รวมทั้ งควำมพอเพียงของ                        
กำรสนับสนุนอุปกรณ์ กำรพัฒนำทักษะและทัศนคติด้ำนเทคโนโลยีดิ จิทัลแก่ผูใ้ช้บริกำรของ
สถำบนัอุดมศึกษำ 

คุณภำพกำรบริกำรสำธำรณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั หมำยถึง คุณภำพกำรบริกำรท่ีส่งมอบผำ่น 
เวบ็ไซตข์องสถำบนัอุดมศึกษำ ไดแ้ก่ คุณภำพของเวบ็ไซต ์และผลกำรปฏิบติังำนขององคก์ำร 

คุณภำพของเวบ็ไซต ์หมำยถึง สำรสนเทศและกำรบริกำรผำ่นเวบ็ไซตข์องสถำบนัอุดมศึกษำ 
ตำมเกณฑ์ท่ีได้รับกำรจัดล  ำดบัจำก  Webometrics Ranking of World Universities  ปี ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 
2560) ซ่ึงเป็นเว็บไซต์ท่ีจัดอันดับคุณภำพเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยทั่วโลก เกณฑ์ประกอบด้วย                     
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1) กำรปรำกฎตวับนอินเทอร์เน็ต (presence) คือ กำรวดัจ  ำนวนหน้ำเว็บเพจของสถำบนัภำยใตโ้ดเมน             
2) ผลกระทบกำรอำ้งอิง (impact) คือ กำรวดัจ  ำนวนเวบ็เพจทั้งหมดของสถำบนัท่ีไดรั้บกำรเช่ือมโยงจำก
เวบ็ไซตอ่ื์น 3) ปริมำณกำรเก็บขอ้มลูงำนวิจยัท่ีเผยแพร่ (openness) คือ กำรวดัจ  ำนวนไฟลเ์อกสำรขอ้มูล
งำนวิจัย  (rich file) เช่น  pdf, doc, docx, ppt เป็นต้น  โดย google scholar  และ 4) ควำม เป็น เลิศ 
(excellence) คือ กำรวดัจ  ำนวนเอกสำรท่ีไดรั้บกำรตีพิมพใ์นวำรสำรระดบันำนำชำติ ซ่ึงรวบรวมร้อยละ 
10 ของเอกสำรท่ีตีพิมพท่ี์ไดรั้บกำรอำ้งอิงมำกท่ีสุดในแต่ละสำขำวิชำ 

ผลกำรปฏิบติังำนขององคก์ำร หมำยถึง ระดบัประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรบริกำร 
สำธำรณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของสถำบันอุดมศึกษำ   ซ่ึงระดับประสิทธิผล หมำยถึง กำรบรรลุ
วตัถุประสงคข์องกำรบริกำรสำธำรณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถำบนัอุดมศึกษำ ไดแ้ก่ กำรเพ่ิมข้ึน
ของผลิตภำพกำรบริกำร กำรเพ่ิมข้ึนของกำรใชบ้ริกำร กำรเขำ้ถึงบริกำรไดท้ัว่ถึง กำรเพ่ิมควำมเท่ำเทียม
กนัในกำรใชบ้ริกำรทำงกำรศึกษำ  กำรลดลงของขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภำพกำรบริกำร กำรเพ่ิมข้ึนของ
กำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้ริกำร และควำมปลอดภยัของกำรบริกำร และระดบัประสิทธิภำพ 
หมำยถึง ควำมคุม้ค่ำในกำรใชท้รัพยำกรให้ไดป้ระโยชน์สูงสุดเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ของกำรบริกำร
สำธำรณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของสถำบันอุดมศึกษำ ไดแ้ก่ กำรลดขั้นตอนกำรบริกำรท่ีไม่จ  ำเป็น 
ควำมสะดวกในกำรบริกำร กำรลดระยะเวลำในกำรบริกำร กำรลดตน้ทุนค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำร  กำรให้
ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่ำแก่กำรลงทุน และกำรลดบุคลำกรในกำรบริกำร                       
 
1.5 ประโยชน์ท่ีไดรั้บ   

1.5.1 ประโยชน์ดำ้นวิชำกำร ตวัแบบควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงปัจจยัส ำคญัท่ีมีผลต่อคุณภำพ 
กำรบริกำรสำธำรณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถำบนัอุดมศึกษำท่ีสร้ำงและทดสอบตำมวตัถุประสงค์
ของกำรวิจยั พฒันำควำมรู้ดำ้นนโยบำยสำธำรณะและกำรจดักำรเชิงกลยุทธ ์เน่ืองจำกมีกำรบูรณำกำร
และน ำเสนอปัจจัยกำรมีส่วนร่วมและกรอบควำมคิดของตัวแสดงนโยบำย ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
องค์กำรกบัสภำพแวดลอ้มภำยนอก ควำมพร้อมของกลุ่มเป้ำหมำยดำ้นเทคโนโลยีดิจิทลั ทรัพยสิ์นทำง
ปัญญำ  และเครือข่ำยควำมร่วมมือขององคก์ำร ซ่ึงช่วยลดขอ้จ ำกดัของมุมมองดำ้นนโยบำยสำธำรณะท่ี
ใหค้วำมส ำคญักบัทรัพยำกรท่ีจบัตอ้งไดห้รือปัจจยัภำยในองคก์ำรมำกกว่ำทรัพยำกรท่ีจบัตอ้งไม่ไดแ้ละ
กำรให้และกำรรับทรัพยำกรระหว่ำงองคก์ำร  และขอ้จ ำกดัของมุมมองดำ้นกำรจดักำรเชิงกลยุทธท่ี์ให้
ควำมส ำคญักบักำรศึกษำผลกำรปฏิบติังำนมำกกว่ำปัจจยัท่ีมีผลต่อผลกำรปฏิบติังำน 

       1.5.2 ประโยชน์ดำ้นกำรปฏิบติั  สถำบนัอุดมศึกษำไทยทั้งภำครัฐและเอกชน สำมำรถน ำ
ผลกำรวิจยัไปประยกุตใ์ชใ้นกำรบริกำรสำธำรณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อยกระดบัคุณภำพกำรบริกำร
สำธำรณะ บนพ้ืนฐำนของควำมรู้ท่ีไดศึ้กษำอยำ่งเป็นระบบและมีระเบียบวิธี   

 
 



7 

 

 
 




