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บทท่ี 4 
 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

เน่ืองจากการวิจัยคุณภาพการบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการ
สาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษาจากมุมมองนโยบายสาธารณะและการจดัการเชิงกลยุทธ์ในคร้ังน้ี มี
วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา ขอ้ท่ี 2 และขอ้ท่ี 3 
เพื่อสร้างและทดสอบตวัแบบปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศกึษา 
และขอ้ท่ี 4   เพื่อวิเคราะห์เง่ือนไขท่ีสนบัสนุนปัจจยัส าคญัมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของ
สถาบันอุดมศึกษา ในบทท่ี 4 จึงน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 4 ส่วน ได้แก่ คุณลกัษณะของกลุ่มตัวอย่างและตวัแปร 
คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา การสร้างและทดสอบตวัแบบปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อ
คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา และการวิเคราะห์เง่ือนไขท่ีสนบัสนุนปัจจยัส าคญั
มีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษาตามล าดบั 

 
4.1 คุณลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างและตวัแปร  
  

จากสถาบนัอุดมศึกษาซ่ึงไดจ้ดัส่งแบบสอบถามจ านวน 155 แห่ง (ภาคผนวก ก) ไดก้ลบัคืนมา จ  านวน 
113 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 72.90  การท่ีสถาบนัอุดมศึกษาบางแห่งไม่ส่งแบบสอบถามกลบัคืน กลุ่มตวัอย่างให้
เหตุผลว่าสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งต าแหน่งผู ้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงว่างหรือมี                         
การเปล่ียนแปลงโยกยา้ยต าแหน่งงานไม่มีผูแ้ทนในการตอบแบบสอบถาม ผูบ้ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดบัสูงมีภารกิจจ านวนมากไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม และบางสถาบนัอุดมศึกษาปิดกิจการแลว้ ในส่วนน้ี 
จึงเป็นการวิเคราะห์เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งและตวัแปร  

 
 4.1.1  คุณลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลูจากแบบสอบถาม เพื่อใหเ้ห็นภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่ง  
ไดแ้ก่ ประเภท สถานท่ีตั้ง ขนาด ระยะเวลาการให้บริการผ่านเว็บไซต์  จ านวนการเขา้ใชบ้ริการผ่านเว็บไซต์ 
จ านวนขอ้ร้องเรียนจากผูใ้ชบ้ริการเก่ียวกบัการบริการผ่านเว็บไซต์  และการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลั 
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ตารางท่ี 4.1  ประเภทและสถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษา 
ประเภท/สถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษา จ านวน 

ประเภทของสถาบนัอุดมศึกษา   
   สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 83 
 (73.50) 
   สถาบนัอุดมศึกษาของเอกชน 30 

(26.50) 
รวม 113 

(100.00) 
สถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษา   
    กรุงเทพมหานคร 27 

(23.90) 
    ภาคกลาง 
 
    ภาคเหนือ 

26 
(23.00) 

20 
(17.70) 

    ภาคใต ้ 18 
(15.90) 

    ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 22 
(19.50) 

รวม 113 
(100.00) 

ขนาดของสถาบนัอุดมศึกษา  
    ขนาดเลก็ (นกัศึกษาไม่เกิน 5,000 คน) 51 

(45.10) 
    ขนาดกลาง (นกัศึกษา 5,001-15,000 คน) 41 

(36.30) 
    ขนาดใหญ่ (นกัศกึษา 15,001 ข้ึนไป) 21 

(18.60) 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ)  
ประเภท/สถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษา จ านวน 

รวม 113 
(100.00) 

 
 จากตารางท่ี 4.1 สถาบนัอุดมศึกษากลุ่มตวัอยา่งจ านวน 113 แห่ง เป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 

83 แห่ง ( ร้อยละ 73.50)  และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 30 แห่ง (ร้อยละ 26.50 ) มีสถานท่ีตั้ งอยู่ใน
กรุงเทพมหานครมากท่ีสุด (ร้อยละ 23.90) รองลงมา คือ  ภาคกลาง (ร้อยละ 23.00) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
(ร้อยละ 19.50 ) ภาคเหนือ (ร้อยละ 17.70) และภาคใต ้(ร้อยละ 15.90) หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือมีสถานท่ีตั้งอยูใ่น
ส่วนภูมิภาค (ร้อยละ 76.10) มากกว่าส่วนกลาง และมีขนาดเล็ก (ร้อยละ 45.10) มากท่ีสุด รองลงมา คือ ขนาด
กลาง (ร้อยละ 36.30) และขนาดใหญ่ (ร้อยละ 18.60)  
  ทั้งน้ี การท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีประเภท ขนาด และสถานท่ีตั้งแตกต่างกนั เป็นประเด็นท่ีน่าสนใจว่า
จะมีคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทัลแตกต่างกนัหรือไม่ อย่างไร ซ่ึงจะไดท้ าการทดสอบ
ต่อไป 
 
ตารางท่ี 4.2  ระยะเวลาการใหบ้ริการ จ  านวนการเขา้ใชบ้ริการ และจ านวนขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการบริการผา่น
เวบ็ไซต ์

คุณลกัษณะ จ านวน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระยะเวลาการใหบ้ริการ
ผา่นเวบ็ไซต ์(ปี) 

113 2 50 14.02 7.21 

จ านวนการเขา้ใชบ้ริการ
ผา่นเวบ็ไซต ์(คร้ังต่อวนั) 

113 0 25,000 1,181.79 2,805.58 

จ านวนขอ้ร้องเรียน
เก่ียวกบัการบริการผา่น
เวบ็ไซต ์(เร่ืองต่อปี) 

113 0 3,600 57.19 338.35 

 
จากตารางท่ี 4.2 กลุ่มตวัอยา่งมีการใหบ้ริการผา่นเวบ็ไซตโ์ดยเฉล่ีย 14.02  ปี มีการเขา้ใชบ้ริการ 
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เว็บไซต์โดยเฉล่ีย 1,181.79  คร้ังต่อวนั และมีจ  านวนขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการบริการผ่านเวบ็ไซต ์ 57.19   เร่ือง
ต่อปี  
  ผูว้ิจยัมีขอ้สงัเกตว่าจ  านวนการเขา้ใชบ้ริการผา่นเวบ็ไซตแ์ละจ านวนขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบับริการ
ผา่นเวบ็ไซตม์ีความแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก และแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอยา่งมีประสบการณ์ในการให้บริการ
ดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัมาเป็นระยะเวลาพอสมควร และการท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีระยะเวลาการให้บริการผา่นเว็บไซต์
แตกต่างกนั เป็นประเด็นท่ีน่าสนใจว่าจะมีคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัแตกต่างกนัหรือไม่ 
อยา่งไร ซ่ึงจะไดท้ าการทดสอบต่อไป 
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ตารางท่ี 4.3  การบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา 
การบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั จ านวน ร้อยละ 

การบริการการเรียนการสอน 1 0.90 
การบริการใหค้  าปรึกษา 1 0.90 
การบริการการเรียนการสอน การบริการฝึกอบรม   2 1.60 
การบริการการเรียนการสอน การบริการเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ ์

3 2.70 

การบริการการเรียนการสอน การบริการใหค้  าปรึกษา 1 0.90 
การบริการการเรียนการสอน การบริการสืบคน้และ
ดาวน์โหลด 

1 0.90 

การบริการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์การบริการสืบคน้และ
ดาวน์โหลด 

3 2.70 

การบริการการเรียนการสอน การบริการฝึกอบรม    
การบริการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์ 

7 6.20 

การบริการการเรียนการสอน การบริการฝึกอบรม การบริการ
ใหค้  าปรึกษา 

1 0.90 

การบริการการเรียนการสอน การบริการเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ ์การบริการสืบคน้และดาวน์โหลด 

30 26.50 

การบริการการเรียนการสอน การบริการฝึกอบรม   
การบริการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์การบริการใหค้  าปรึกษา 

1 0.90 

การบริการการเรียนการสอน การบริการฝึกอบรม                       
การบริการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์การบริการสืบคน้และ
ดาวน์โหลด 

21 18.60 

การบริการการเรียนการสอน การบริการเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ ์การบริการใหค้  าปรึกษา การบริการสืบคน้
และดาวน์โหลด 

6 5.30 

การบริการฝึกอบรม การบริการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์              
การบริการสืบคน้และดาวน์โหลด 

1 0.90 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 
การบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั จ านวน ร้อยละ 

การบริการฝึกอบรม การบริการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์                
การบริการใหค้  าปรึกษา  

1 0.90 

การบริการการเรียนการสอน การบริการฝึกอบรม     
การบริการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์การบริการใหค้  าปรึกษา  
การบริการสืบคน้และดาวน์โหลด 

32 28.30 

ไม่ตอบ 1 0.90 
รวม 113 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.3 การบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของกลุ่มตัวอย่างมีการบริการ                       

การเรียนการสอน การบริการฝึกอบรม  การบริการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์การบริการใหค้  าปรึกษา การบริการ
สืบคน้และดาวน์โหลดมากท่ีสุด  (ร้อยละ 28.30) รองลงมา คือ การบริการการเรียนการสอน การบริการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ การบริการสืบคน้และดาวน์โหลด (ร้อยละ 26.50) การบริการการเรียนการสอน การบริการ
ฝึกอบรม  การบริการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ การบริการสืบคน้และดาวน์โหลด  (ร้อยละ 18.60) การบริการ               
การเรียนการสอน การบริการฝึกอบรม  การบริการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ (ร้อยละ 6.20) การบริการการเรียน                
การสอน การบริการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์การบริการใหค้  าปรึกษา การบริการสืบคน้และดาวน์โหลด (ร้อยละ 
5.30) การบริการการเรียนการสอน การบริการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ (ร้อยละ 2.70) การบริการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ การบริการสืบคน้และดาว์นโหลด  (ร้อยละ 2.70) การบริการการเรียนการสอน การบริการ
ฝึกอบรม  (ร้อยละ 1.60) การบริการการเรียนการสอน (ร้อยละ 0.90) การบริการใหค้  าปรึกษา (ร้อยละ 0.90)  การ
บริการการเรียนการสอน การบริการใหค้  าปรึกษา (ร้อยละ 0.90)  การบริการการเรียนการสอน การบริการสืบคน้
และดาวน์โหลด  (ร้อยละ 0.90)  การบริการการเรียนการสอน การบริการฝึกอบรม การบริการใหค้  าปรึกษา (ร้อย
ละ 0.90) การบริการการเรียนการสอน การบริการฝึกอบรม  การบริการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ การบริการให้
ค  าปรึกษา  (ร้อยละ 0.90) การบริการฝึกอบรม การบริการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ การบริการสืบค้นและ
ดาวน์โหลด  (ร้อยละ 0.90) การบริการฝึกอบรม การบริการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  การบริการให้ค  าปรึกษา   
(ร้อยละ 0.90) ไม่ตอบ  (ร้อยละ 0.90) ตามล าดบั          

การท่ีการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของกลุ่มตวัอย่างมีการบริการคลอบคลุมทุกดา้น
ทั้งการบริการการเรียนการสอน การบริการฝึกอบรม  การบริการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์การบริการใหค้  าปรึกษา 
การบริการสืบคน้และดาวน์โหลดมากท่ีสุด  (ร้อยละ 28.30) อาจเกิดจากกลุ่มตวัอยา่งมีการใหบ้ริการผา่นเวบ็ไซต์
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มาระยะเวลาพอสมควรแลว้ (โดยเฉล่ีย  14.02  ปี) จึงมีการบริการดา้นต่างๆท่ีหลากหลาย คลอบคลุมบริการ
สาธารณะหลกัของสถาบนัอุดมศึกษาทุกดา้น 

 
4.1.2  คุณลกัษณะของตวัแปร (ปัจจัยส าคญัท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทลั) 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ี เพ่ือใหเ้ห็นภาพรวมคุณลกัษณะส าคญัของตวัแปรท่ีใชใ้น 

การศึกษา ไดแ้ก่ ปัจจยัสืบเน่ืองจากการก าหนดนโยบาย ไดแ้ก่ ความชดัเจนและความต่อเน่ืองของนโยบาย และ
การมีส่วนร่วมและกรอบความคิดของตวัแสดงนโยบาย  ปัจจัยทรัพยากรท่ีจับตอ้งได ้ได้แก่ ทรัพยากรทาง
การเงิน และโครงสร้างทางกายภาพดา้นเทคโนโลยีดิจิทัล  ปัจจัยทรัพยากรท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ได้แก่ เครือข่าย                   
ความร่วมมือขององคก์าร ความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัและการจดัการเทคโนโลยีเทคโนโลยีดิจิทลั
ขององค์การ และทรัพยสิ์นทางปัญญาขององคก์าร  ปัจจยัพฤติกรรมองคก์าร  ไดแ้ก่ ภาวะผูน้  าในองคก์าร และ
การสร้างแรงจูงใจขององค์การ และปัจจัยภายนอกองค์การ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับ
สภาพแวดลอ้มภายนอก และความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั  
 
  4.1.2.1 ปัจจยัสืบเน่ืองจากการก าหนดนโยบาย 
   ปัจจัยสืบเน่ืองจากการก าหนดนโยบาย ได้แก่ ความชัดเจนและความต่อเน่ืองของ
นโยบาย และการมีส่วนร่วมและกรอบความคิดของตวัแสดงนโยบาย 
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ตารางท่ี 4.4  ความชดัเจนและความต่อเน่ืองของนโยบาย    
ความชดัเจนและความต่อเน่ือง

ของนโยบาย  
จ านวน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
- นโยบายการบริการดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัมี
วตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาชดัเจน 

 
113 

 

 
1 

 
5 

 
3.96 

 
0.87 

- นโยบายการบริการดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัมีตวัช้ีวดัและ
ผูรั้บผดิชอบชดัเจน 

113 1 5 3.99 0.80 

- การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหาร
สถาบนัส่งผลกระทบต่อ                  
การด าเนินนโยบาย 

113 1 5 3.89 0.94 

- นโยบายการบริการดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัมี
ความต่อเน่ือง 

113 1 5 3.81 0.87 

 
จากตารางท่ี 4.4 กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนความชดัเจนและความต่อเน่ืองของนโยบาย โดยเฉล่ียอยู ่

ในระดบัมาก (3.81-3.99 คะแนน) ซ่ึงนโยบายการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัมีตวัช้ีวดัและผูรั้บผดิชอบชดัเจน
ได้คะแนนสูงสุด (3.99 คะแนน) รองลงมา คือ นโยบายการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของสถาบันมี
วตัถุประสงค์และเน้ือหาชดัเจน (3.96 คะแนน) การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารสถาบนัส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
นโยบาย (3.89 คะแนน) และนโยบายการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัมีความต่อเน่ือง (3.81 คะแนน)  

ผูว้ิจยัมีขอ้สงัเกตว่าขอ้ค  าถามเชิงบวกทั้งหมดมีคะแนนระดบัมาก แสดงว่า สถาบนัอุดมศึกษา 
กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัโดยก าหนดเป็นนโยบายการบริการท่ีมี
ตวัช้ีวดั ผูรั้บผิดชอบ วตัถุประสงค ์และเน้ือหาชดัเจน และมีความต่อเน่ืองมาก  อย่างไรก็ตาม การเปล่ียนแปลง
ผูบ้ริหารสถาบันส่งผลกระทบต่อการด าเนินนโยบาย ซ่ึงเป็นขอ้ค าถามเชิงลบ มีคะแนนมาก (3.89 คะแนน) 
เช่นกนั แสดงว่า กลุ่มตวัอยา่งควรพึงระวงัถึงการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารองคก์ารท่ีกระทบต่อการด าเนินนโยบาย
ดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัขององคก์าร 
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ตารางท่ี 4.5 การมีส่วนร่วมและกรอบความคิดของตวัแสดงนโยบาย   
การมีส่วนร่วมและกรอบ

ความคิดของตวัแสดงนโยบาย   
จ านวน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
- ประชาคมสถาบนัมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบันโยบาย 

113 1 5 3.41 0.96 

- ประชาคมสถาบนัมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบาย 

113 1 5 3.29 0.93 

- ประชาคมสถาบนัมี                    
ความเช่ือมัน่และทศันคติท่ีดีต่อ                
การน าเทคโนโลยดิีจิทลัมาใช้
ในการบริการ 

113 1 5 3.67 0.83 

- ประชาคมสถาบนัมีความหวงั
ว่าการน าเทคโนโลยดิีจิทลัมาใช้
ในการบริการจะท าใหผ้ลการ
ปฏิบติังานของสถาบนัเพ่ิมข้ึน 

113 2 5 4.06 0.76 

- การน าเทคโนโลยดิีจิทลัมาใช้
ในการบริการขดัแยง้กบั                
ความเช่ือหรือค่านิยมของ
ประชาคม 

113 1 5 2.75 1.24 

- ประชาคมสถาบนัม ี                       
การต่อตา้นการน าเทคโนโลยี
ดิจิทลัมาใชใ้นการบริการ 

113 1 5 2.40 1.24 

 
  จากตารางท่ี 4.5 กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนการมีส่วนร่วมและกรอบความคิดของตวัแสดงนโยบาย  
โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ยถึงระดบัมาก (2.40-4.06 คะแนน) ซ่ึงประชาคมสถาบนัมีความหวงัว่าการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการบริการจะท าให้ผลการปฏิบัติงานของสถาบันเพ่ิมข้ึนได้คะแนนสูงสุด (4.06 คะแนน) 
รองลงมา คือ ประชาคมสถาบนัมีความเช่ือมัน่และทศันคติท่ีดีต่อการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชใ้นการบริการ 
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(3.67 คะแนน) ประชาคมสถาบนัมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบาย (3.41 คะแนน) ประชาคม
สถาบนัมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบาย (3.41 คะแนน) การน าเทคโนโลยดิีจิทลัมาใชใ้นการบริการ
ขัดแยง้กับความเช่ือหรือค่านิยมของประชาคม  (2.75 คะแนน) และประชาคมสถาบันมีการต่อต้านการน า
เทคโนโลยดิีจิทลัมาใชใ้นการบริการ (2.40 คะแนน) ตามล าดบั 
  ผูว้ิจยัมีขอ้สงัเกตว่าประชาคมสถาบนัมีความหวงัว่าการน าเทคโนโลยดิีจิทลัมาใชใ้นการบริการจะ
ท าให้ผลการปฏิบัติงานของสถาบันเพ่ิมข้ึนไดค้ะแนนสูงสุด (4.06 คะแนน) และค าถามเชิงลบ ได้แก่ การน า
เทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ในการบริการขดัแยง้กบัความเช่ือหรือค่านิยมของประชาคมและประชาคมสถาบันมี                
การต่อตา้นการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชใ้นการบริการมีคะแนนน้อยถึงปานกลาง (2.40-2.75 คะแนน) การท่ี
เป็นเช่นน้ี แสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มตวัอยา่งมีกรอบความคิดสนบัสนุนการน าเทคโนโลยดิีจิทลัมาใชใ้นการบริการ 
 
  4.1.2.2 ปัจจยัทรัพยากรท่ีจบัตอ้งได ้   
  ปัจจัยทรัพยากรท่ีจบัตอ้งได ้ได้แก่ ทรัพยากรทางการเงิน และโครงสร้างทางกายภาพดา้น
เทคโนโลยดิีจิทลั   
 
ตารางท่ี 4.6  ทรัพยากรทางการเงิน    
ทรัพยากรทางการเงิน     
 

จ านวน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

- งบประมาณเพียงพอใน                 
การพฒันาระบบการบริการดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลั 

113 1 5 3.02 1.22 

- งบประมาณเพียงพอใน                   
การด าเนินงานและบ ารุงรักษา
ระบบการบริการดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลั 

113 1 5 3.09 1.18 
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ตารางท่ี 4.6  (ต่อ) 
ทรัพยากรทางการเงิน     จ านวน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
- งบประมาณเพียงพอใน                
การจดัหาบุคลากรรับผดิชอบ
ดูแลระบบการบริการดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลั 

113 1 5 2.87 1.16 

- งบประมาณเพียงพอใน                 
การพฒันาบุคลากรใหม้ีความรู้
และทกัษะในการบริการดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลั 

113 1 5 3.14 1.07 

- ไดรั้บการสนบัสนุน
งบประมาณโครงการ                     
การบริการดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลัจากแหล่งเงินทุนต่างๆ 

113 1 5 2.79 1.14 

- การเบิกจ่ายงบประมาณ                   
การบริการดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลัล่าชา้ไม่ทนักบั                    
ความตอ้งการ 

113 1 5 3.23 1.09 

- กระบวนการเบิกจ่าย
งบประมาณการบริการดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัมีขั้นตอนมาก 

113 1 5 3.44 1.09 

 
จากตารางท่ี 4.6 กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนทรัพยากรทางการเงินโดยเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (2.79-3.44 

คะแนน)  ซ่ึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณการบริการดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัมีขั้นตอนมากมีคะแนนสูงสุด 
(3.44 คะแนน)  รองลงมา คือ การเบิกจ่ายงบประมาณการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลล่าช้าไม่ทันกับ                            
ความตอ้งการ (3.23 คะแนน)  งบประมาณเพียงพอในการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้และทกัษะในการบริการ
ดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั (3.14  คะแนน) งบประมาณเพียงพอในการด าเนินงานและบ ารุงรักษาระบบการบริการ
ดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั (3.09 คะแนน) งบประมาณเพียงพอในการพฒันาระบบการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 
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(3.02 คะแนน) งบประมาณเพียงพอในการจดัหาบุคลากรรับผดิชอบดูแลระบบการบริการดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั 
(2.87 คะแนน) และไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณโครงการการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัจากแหล่งเงินทุน
ต่างๆ (2.79 คะแนน)  

การท่ีการได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลจากแหล่งทุนต่างๆ มี
คะแนนนอ้ยท่ีสุด และขอ้ค าถามเชิงลบของทรัพยากรทางการเงินมีคะแนนระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ กระบวนการ
เบิกจ่ายงบประมาณการบริการดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัมีขั้นตอนมาก (3.44 คะแนน) และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
การบริการดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัล่าชา้ไม่ทนักบัความตอ้งการ (3.23 คะแนน) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอยา่งยงัมี
ขอ้จ  ากดัดา้นทรัพยากรทางการเงินทั้งดา้นความพอเพียงและความทนัเวลาอยูพ่อสมควร  
 
ตารางท่ี 4.7  โครงสร้างทางกายภาพดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั 
โครงสร้างทางกายภาพดา้น
เทคโนโลยดิีจิทลั 

จ านวน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

- คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วงเพียงพอต่อการบริการดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลั     

113 1 5 3.43 1.03 

- ระบบการบริการดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัเพียงพอ 

113 1 5 3.38 0.90 

- ทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอ
ต่อการบริการดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลั 

113 1 5 3.42 0.97 

- บุคลากรสนบัสนุนดา้น
เทคโนโลย ี(จ านวนคน) 

113 1 2500 73.28 280.23 

- บุคลากรสนบัสนุนดา้น
เทคโนโลยเีพียงพอต่อการ
บริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 

113 1 5 2.96 1.13 
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ตารางท่ี 4.7  (ต่อ) 
โครงสร้างทางกายภาพดา้น
เทคโนโลยดิีจิทลั 

จ านวน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

- คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วงเป็นรุ่นท่ีเหมาะ 
สมกบัการบริการดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัในปัจจุบนั 

113 1 5 3.28 0.94 

- การจดัท าโครงการพฒันา
ระบบการบริการดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลั (จ านวน
โครงการโดยเฉล่ียต่อปี) 

113 0 30 2.47 3.30 

- ระบบการบริการดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัเหมาะสมกบั
การใชง้านในปัจจุบนั 

113 1 5 3.46 0.91 

- ทรัพยากรสารสนเทศท่ี
ใหบ้ริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั
มีความเป็นปัจจุบนั 

113 1 5 3.48 0.90 

- ผูม้ีสิทธิเขา้ถึงสามารถใช้
ระบบการบริการดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัไดทุ้กเวลา 

113 1 5 3.87 0.93 

- ผูม้ีสิทธิเขา้ถึงสามารถใช้
ระบบการบริการดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัไดทุ้กสถานท่ี 

113 1 5 3.24 1.20 

- ระบบการบริการดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัขดัขอ้งเสมอ 

113 1 5 2.27 1.00 

 
จากตารางท่ี 4.7 กลุ่มตวัอย่างมีคะแนนโครงสร้างทางกายภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉล่ียอยู่ใน

ระดบันอ้ยถึงมาก (2.27-3.87 คะแนน)  ซ่ึงผูม้ีสิทธิเขา้ถึงสามารถใชร้ะบบการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัไดทุ้ก
เวลา มีคะแนนสูงสุด (3.87 คะแนน) รองลงมา คือ ทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้บริการดว้ยเทคโนโลยีดิจิทัลมี        
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ความเป็นปัจจุบนั (3.48 คะแนน) ระบบการบริการดว้ยเทคโนโลยีดิจิทัลเหมาะสมกบัการใชง้านในปัจจุบัน  
(3.46 คะแนน) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพียงพอต่อการบริการดว้ยเทคโนโลยีดิจิทัล (3.43 คะแนน)  
ทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอต่อการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  (3.42 คะแนน) ระบบการบริการด้วย
เทคโนโลยดิีจิทลัเพียงพอ (3.38 คะแนน) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเป็นรุ่นท่ีเหมาะสมกบัการบริการดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัในปัจจุบนั (3.28 คะแนน)  ผูม้ีสิทธิเขา้ถึงสามารถใชร้ะบบการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทัลได้
ทุกสถานท่ี (3.24 คะแนน) บุคลากรสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยเีพียงพอต่อการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั (2.96) 
และระบบการบริการดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัขดัขอ้งเสมอ (2.27 คะแนน) ตามล าดบั นอกจากน้ี กลุ่มตวัอย่างมี             
การจัดท าโครงการพฒันาระบบการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉล่ีย 2.47 โครงการต่อปี และมีบุคลากร
สนบัสนุนดา้นเทคโนโลยนีอ้ยท่ีสุด 1 คน และสูงท่ีสุด 2,500 คน  

การท่ีเป็นเช่นน้ี แสดงใหเ้ห็นถึงกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บการสนบัสนุนโครงสร้างทางกายภาพดา้นเทคโนโลยี
ดิจิทลัพอสมควร อยา่งไรก็ตาม ผูว้ิจยัมีขอ้สงัเกตว่าขอ้ค าถามเชิงบวกบุคลากรสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยเีพียงพอ
ต่อการบริการดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัมีคะแนนน้อยท่ีสุด  (2.96) สอดคลอ้งกบัความเห็นของกลุ่มตวัอย่างท่ีให้
ขอ้มลูในขอ้ค าถามปลายเปิดว่า  

“ขาดผูดู้แลระบบท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ” 
“ขาดการสนบัสนุนบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั” 
“ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญสูงและปัจจยัท่ีสนบัสนุนใหบุ้คลากรไม่เปล่ียนงาน” 
ดงันั้น จะเห็นไดว้่าแมว้่ากลุ่มตวัอยา่งไดรั้บการสนบัสนุนโครงสร้างทางกายภาพพอสมควร โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่การจดัท าโครงการพฒันาระบบการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัโดยเฉล่ีย 2.47 โครงการต่อปี เช่น ระบบการเรียน
การสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-testing) และการเรียนการสอน
ทางเว็บไซต์ (web learning) เป็นตน้  แต่ยงัขาดบุคลากรสนับสนุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงอาจมีผลต่อ
คุณภาพการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษาซ่ึงไดศ้ึกษาต่อไป   

 
4.1.2.3 ปัจจยัทรัพยากรท่ีจบัตอ้งไม่ได ้   

ปัจจยัทรัพยากรท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ไดแ้ก่ เครือข่ายความร่วมมือขององคก์าร ความรู้และ 
ทกัษะดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัและการจดัการเทคโนโลยเีทคโนโลยีดิจิทลัขององคก์าร และทรัพยสิ์นทางปัญญา
ขององคก์าร   
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ตารางท่ี 4.8  เครือข่ายความร่วมมือขององคก์าร 
เครือข่ายความร่วมมือของ

องคก์าร 
จ านวน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
การลงนามขอ้ตกลง(จ านวน 
ขอ้ตกลง) 

     

- การเขา้ร่วมเครือข่ายใน
ประเทศ  

113 0 39 3.10 4.46 

- การเขา้ร่วมเครือข่าย
ต่างประเทศ 

113 0 40 9.56 12.64 

- การลงนามขอ้ตกลงกบั
องคก์ารอ่ืนในประเทศ 

113 0 116 3.60 11.35 

- การลงนามขอ้ตกลงกบั
องคก์ารอ่ืนในต่างประเทศหรือ
ระหว่างประเทศ 

113 0 28 0.82 2.87 

การเขา้ร่วมประชุม/สมัมนา/
ฝึกอบรมและติดต่อกบัสมาชิก
เครือข่าย (จ านวนคร้ังโดยเฉล่ีย
ต่อปี) 

     

- การเขา้ร่วมประชุม/สมัมนา/
ฝึกอบรมกบัเครือข่ายใน
ประเทศ 

113 0 50 5.36 7.14 

- การเขา้ร่วมประชุม/สมัมนา/
ฝึกอบรมกบัเครือข่ายใน
ต่างประเทศ 

113 0 10 0.71 1.45 

- การติดต่อกบัสมาชิกเครือข่าย
ในประเทศ 

113 0 200 7.02 19.38 
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ตารางท่ี 4.8  (ต่อ) 
เครือข่ายความร่วมมือของ

องคก์าร 
จ านวน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
- การติดต่อกบัสมาชิกเครือข่าย
ในต่างประเทศ 

113 0 10 0.81 1.69 

การเขา้ร่วมโครงการกบั
เครือข่าย (จ านวนโครงการ 
โดยเฉล่ียต่อปี) 

     

- โครงการพฒันาระบบการ
บริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั
หรือการจดัหาและแลกเปล่ียน
ทรัพยากรสารสนเทศ          

113 0 10 2.37 2.25 

- โครงการพฒันาบุคลากร
เก่ียวกบัการบริการดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลั 

113 0 30 2.15 3.18 

- เครือข่ายความร่วมมือใน
ประเทศสนบัสนุนการบริการ
ดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 

113 0 5 2.87 0.93 

- เครือข่ายความร่วมมือ
ต่างประเทศสนบัสนุนการ
บริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 

113 0 5 2.31 1.11 

- เครือข่ายความร่วมมือใน
ประเทศเพียงพอต่อ                          
การสนบัสนุนการบริการดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลั 

113 0 5 2.90 0.96 

- เครือข่ายความร่วมมือ
ต่างประเทศเพียงพอต่อ                      
การสนบัสนุนการบริการดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลั 

113 0 5 2.22 1.09 
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จากตารางท่ี 4.8  ดา้นเครือข่ายความร่วมมือขององคก์าร กลุ่มตวัอยา่งมีลกัษณะของเครือข่าย 
ความร่วมมือขององคก์ารท่ีแตกต่างกนัมาก กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างบางแห่งไม่ไดเ้ขา้ร่วมเครือข่ายความร่วมมือ 
ลงนามขอ้ตกลง เขา้ร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ติดต่อกบัสมาชิกเครือข่าย เขา้ร่วมโครงการกบัเครือข่ายเลย 
ในขณะท่ีบางแห่งมีการเขา้ร่วมเครือข่ายในประเทศสูงสูด 39 เครือข่าย (โดยเฉล่ีย 3.10 เครือข่าย) และเครือข่าย
ต่างประเทศ  40 เครือข่าย (โดยเฉล่ีย 9.56 เครือข่าย)   ลงนามขอ้ตกลงกบัองคก์ารอ่ืนในประเทศสูงสุด จ  านวน 
116 ขอ้ตกลง (โดยเฉล่ีย 3.60 ขอ้ตกลง)    และลงนามขอ้ตกลงกบัองค์การต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ
สูงสุด 28 ขอ้ตกลง  (โดยเฉล่ีย 0.82 ขอ้ตกลง)    เช่น   ISP หรือ Internet Service Provider ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ี
ให้บริการเช่ือมต่อเขา้กบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย ์ (commercial ISP) และผู ้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตส าหรับสถาบนัการศึกษา การวิจยัและหน่วยงานของรัฐ (non-commercial ISP )  เป็นตน้ 
เขา้ร่วมประชุม/สมัมนา/ฝึกอบรมกบัเครือข่ายในประเทศต่อปีสูงสุด จ  านวน 50  คร้ังต่อปี  (โดยเฉล่ีย 5.36 คร้ัง
ต่อปี)    และเขา้ร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมกบัเครือข่ายต่างประเทศต่อปีสูงสุด จ  านวน 10 คร้ัง  (โดยเฉล่ีย 
0.71 คร้ังต่อปี)    ติดต่อกบัสมาชิกเครือข่ายในประเทศต่อปีสูงสุดจ านวน 200 คร้ัง (โดยเฉล่ีย 7.02 คร้ังต่อปี)         
การติดต่อกบัสมาชิกเครือข่ายในต่างประเทศต่อปีสูงสุด จ  านวน 10 คร้ัง (โดยเฉล่ีย 0.81 คร้ังต่อปี)    เขา้ร่วม
โครงการพฒันาระบบการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัหรือการจดัหาและแลกเปล่ียนทรัพยากรสารสนเทศต่อปี
สูงสุด 10 โครงการ  (โดยเฉล่ีย 2.37 โครงการต่อปี) เขา้ร่วมโครงการพฒันาบุคลากรเก่ียวกบัการบริการดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัต่อปีสูงสุด 30 โครงการ  (โดยเฉล่ีย 2.15 โครงการต่อปี) 

กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนเครือข่ายความร่วมมือขององคก์ารอยูใ่นระดบันอ้ยถึงปานกลาง (2.22- 
2.90 คะแนน) เครือข่ายความร่วมมือในประเทศเพียงพอต่อการสนับสนุนการบริการดว้ยเทคโนโลยีดิจิทัล มี
คะแนนสูงสุด (2.90 คะแนน) รองลงมา คือ เครือข่ายความร่วมมือในประเทศสนับสนุนการบริการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั (2.87 คะแนน) เครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศสนบัสนุนการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 
(2.31 คะแนน) และเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศเพียงพอต่อการสนบัสนุนการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 
(2.22 คะแนน) ตามล าดบั 

การท่ีคะแนนคะแนนเครือข่ายความร่วมมือขององคก์ารอยูใ่นระดบันอ้ยถึงปานกลาง (2.22- 
2.90 คะแนน) ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งโดยเฉล่ียลงนามขอ้ตกลงกบัองคก์ารต่างประเทศ  0.82 ขอ้ตกลง สอดคลอ้งกบัการท่ี
สถาบนัอุดมศึกษาส่วนใหญ่เขา้ร่วมประชุม/สมัมนา/ฝึกอบรมกบัเครือข่ายต่างประเทศ 0.71 คร้ังต่อปี และติดต่อ
กบัเครือข่ายต่างประเทศ 0.81 คร้ังต่อปี  และสอดคลอ้งกบัคะแนนเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศสนับสนุน                            
การบริการดว้ยเทคโนโลยีดิจิทัล และคะแนนเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศเพียงพอต่อการบริการดว้ย
เทคโนโลยีดิจิทลัมีคะแนน 2 อนัดบัสุดทา้ย (2.31 คะแนนและ2.22 คะแนนตามล าดบั)  แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
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ตัวอย่างยงัมีเครือข่ายความร่วมมือในการบริการดว้ยเทคโนโลยีดิจิทัลไม่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่าย
ต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ   

กลุ่มตวัอยา่งเขา้ร่วมประชุม/สมัมนา/ฝึกอบรมกบัเครือข่ายในประเทศโดยเฉล่ีย 5.36 คร้ังต่อปี   
สอดคล้องกับการจัดประชุมของเครือข่ายต่างๆในประเทศ เช่น คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุด
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) มีการจดัประชุมทุก 2 เดือน เป็นตน้  และการท่ีกลุ่มตวัอยา่งเขา้ร่วมโครงการ
พฒันาระบบการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัหรือการจดัหาและแลกเปล่ียนทรัพยากรสารสนเทศกบัเครือข่าย
โดยเฉล่ีย  จ  านวน 2.37  โครงการ และเขา้ร่วมโครงการพฒันาบุคลากรเก่ียวกบัการบริการดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั
กบัเครือข่ายโดยเฉล่ีย จ  านวน 2.15 โครงการ อาจเกิดจากเครือข่ายความร่วมมือของสถาบนัอุดมศึกษาส่วนใหญ่
มีโครงการในลกัษณะของการพฒันาระบบการให้บริการหรือจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เช่น โครงการ                             
สหบรรณานุกรม (union catalog) เป็นการสร้างฐานขอ้มลูร่วมกนัโดยความร่วมมือระหว่างหอ้งสมุดสมาชิกเพื่อ
ประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น มากกว่าการพัฒนาบุคลากร  ซ่ึง
สถาบนัอุดมศึกษาส่วนใหญ่สามารถจดัโครงการพฒันาบุคลากรเองไดอ้ยูแ่ลว้ เช่น การใช ้social media โครงการ
ส่ือการสอนผา่น social learning เป็นตน้   
  เน่ืองจากประเทศไทยในปัจจุบนัมีเครือข่ายสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน เครือข่าย
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจว่าสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีประเภทหรือสถานท่ีตั้งแตกต่างกนัมี
การเขา้ร่วมเครือข่ายและจ านวนขอ้ตกลงแตกต่างกนัหรือไม่ ผูว้ิจยัจึงไดท้ดสอบความแตกต่างของเครือข่ายและ
ขอ้ตกลงของสถาบนัอุดมศึกษาต่างประเภทหรือสถานท่ีตั้งตามตารางท่ี 4.9 
 
ตารางท่ี 4.9  การเปรียบเทียบจ านวนเครือข่ายและขอ้ตกลงของสถาบนัอุดมศึกษาต่างประเภทและสถานท่ีตั้ง 

  จ  านวนเครือข่าย/จ านวนขอ้ตกลง ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

T Sig. T 

จ านวนเครือข่าย     
ประเภทของสถาบนัอุดมศึกษา  
(รัฐ/เอกชน) 

    

     สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 12.95 14.19 0.36 0.72 
     สถาบนัอุดมศึกษาของเอกชน 11.89 12.65   
สถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษา     
    สถาบนัอุดมศึกษาส่วนกลาง 13.15 13.29 0.30 0.77 
    สถาบนัอุดมศึกษาส่วนภูมิภาค 12.25 13.83   
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ตารางท่ี 4.9  (ต่อ) 
  จ  านวนเครือข่าย/จ านวนขอ้ตกลง ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
T Sig. T 

จ านวนขอ้ตกลง     
ประเภทของสถาบนัอุดมศึกษา      
     สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 4.72 16.13 0.50 0.62 
     สถาบนัอุดมศึกษาของเอกชน 3.22 3.61   
สถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษา     
    สถาบนัอุดมศึกษาส่วนกลาง 2.81 1.77 -0.65 0.52 
    สถาบนัอุดมศึกษาส่วนภูมิภาค 4.83 16.03   

 
 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ประเภทและสถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มตวัอย่างแตกต่างกนัมีจ  านวน
เครือข่ายและข้อตกลงของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มตวัอย่างไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ สถาบันอุดมศึกษากลุ่ม
ตวัอย่างของรัฐหรือเอกชน หรือสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มตวัอยา่งในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค เขา้ร่วมเครือข่าย
และจดัท าขอ้ตกลงไม่แตกต่างกนั ซ่ึงการท่ีเป็นเช่นน้ี อาจเกิดจากการท่ีสถาบนัอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
หรือสถาบันอุดมศึกษาในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต่างมีเครือข่ายความร่วมมือของตนเอง เช่น เครือข่าย
คณะอนุกรรมการพฒันาห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)  เครือข่ายห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาใน
ส่วนกลาง (THAILINET) ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) และเครือข่าย Digital 
University Forum เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 4.10 ความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัและการจดัการเทคโนโลยเีทคโนโลยดิีจิทลัขององคก์าร 
ความรู้และทกัษะดา้น
เทคโนโลยดิีจิทลัและ 
การจดัการเทคโนโลยี

เทคโนโลยดิีจิทลัขององคก์าร 

จ านวน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

- โครงการพฒันาความรู้และ
ทกัษะดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัแก่
บุคลากร (จ านวนโครงการโดย
เฉล่ียต่อปี) 

113 0 20 2.96 3.19 

- สถาบนัมีความเช่ียวชาญดา้น
เทคโนโลย ี

113 0 5 3.42 0.82 

- บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้
และทกัษะในการใชฮ้าร์ดแวร์ 

113 0 5 3.44 0.88 

- บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้
และทกัษะในการใชร้ะบบการ
บริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 

113 0 5 3.37 0.87 

- บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้
และทกัษะในการใชร้ะบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

113 0 5 3.29 0.87 

- บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้
และทกัษะในการใชส่ื้อดิจิทลั 

113 0 5 3.52 0.79 

- บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้
เก่ียวกบันโยบายหรือกลยทุธ์
ดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัและ
ผลกระทบของเทคโนโลยี
ดิจิทลัต่อการบริการของ
สถาบนั 

113 0 5 3.17 0.86 
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ตารางท่ี 4.10  (ต่อ) 
ความรู้และทกัษะดา้น
เทคโนโลยดิีจิทลัและ 
การจดัการเทคโนโลยี

เทคโนโลยดิีจิทลัขององคก์าร 

จ านวน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

- บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้
และทักษะในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยดิีจิทลัในการบริการ 

113 0 5 3.38 0.81 

- บุคลากรสามารถส่งมอบ
บริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัได้
ตามแผน 

113 0 5 3.24 0.91 

- สถาบนัมีการจดัโครงการ
พฒันาความรู้และทกัษะดา้น
เทคโนโลยดิีจิทลัและ                         
การจดัการเทคโนโลยดิีจิทลั
เพียงพอ 

113 0 5 3.33 0.92 

      
ตารางท่ี 4.10 ดา้นความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัและการจดัการเทคโนโลยดิีจิทลัของ 

องค์การ กลุ่มตัวอย่างบางแห่งไม่มีโครงการพฒันาความรู้และทกัษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากรเลย 
ในขณะท่ีบางแห่งมีโครงการพฒันาความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัแก่บุคลากรต่อปีสูงสุด จ  านวน 20 
โครงการ และโดยเฉล่ีย 2.96 โครงการ 

กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัและการจดัการเทคโนโลยดิีจิทลั 
ขององค์การ อยู่ในระดบัปานกลางถึงระดบัมาก (3.17-3.52 คะแนน) บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้และทกัษะใน
การใชส่ื้อดิจิทลัสูงสุด (3.52 คะแนน) รองลงมาคือ บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้และทกัษะในการใชฮ้าร์ดแวร์ 
(3.44 คะแนน) สถาบนัมีความเช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยี (3.42 คะแนน) บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้และทกัษะใน
การประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในการบริการ (3.38 คะแนน) บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้และทกัษะในการใช้
ระบบการบริการดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั (3.37 คะแนน) สถาบนัมีการจดัโครงการพฒันาความรู้และทกัษะดา้น
เทคโนโลยดิีจิทลัและการจดัการเทคโนโลยดิีจิทลัเพียงพอ (3.33 คะแนน) บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้และทกัษะ
ในการใชร้ะบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (3.29 คะแนน) บุคลากรสามารถส่งมอบบริการด้วยเทคโนโลยดิีจิทลัได้
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ตามแผน (3.24 คะแนน) และบุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบันโยบายหรือกลยทุธด์า้นเทคโนโลยดิีจิทัลและ
ผลกระทบของเทคโนโลยดิีจิทลัต่อการบริการของสถาบนั  (3.17 คะแนน)  

การท่ีคะแนนความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัอยูใ่นระดบัปานกลางถึงมาก (3.17-3.52  
คะแนน) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างมีความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัให้ความส าคญักบัความรู้และ
ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัพอสมควร อยา่งไรก็ตาม ผูว้ิจยัมีขอ้สงัเกตว่าบุคลากรส่วน
ใหญ่มีความรู้เก่ียวกับนโยบายหรือกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อ                       
การบริการของสถาบนันอ้ยท่ีสุด สอดคลอ้งกบัตวัแปรการมีส่วนร่วมและกรอบความคิดของตวัแสดงนโยบาย 
ซ่ึงค าถามเชิงบวกเก่ียวกบัประชาคมสถาบนัมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบาย และประชาคม
สถาบันมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเก่ียวกบันโยบายมีคะแนนน้อยท่ีสุดสองอนัดบัสุดท้าย แสดงให้เห็นว่า
บุคลากรและประชาคมสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มตวัอย่างยงัมีความรู้และมีส่วนร่วมในนโยบายดา้นเทคโนโลยี
ดิจิทลัไม่มากนกั 

 
ตารางท่ี 4.11  ทรัพยสิ์นทางปัญญาขององคก์าร 

ทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
องคก์าร 

จ านวน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
องคก์าร (จ  านวนช้ิน/เร่ือง) 

     

- จ านวนผลงานท่ีเป็นลิขสิทธ์ิ
ของสถาบนั 

113 0 1765 27.66 173.40 

- จ านวนผลงานท่ีเป็น
เคร่ืองหมายการคา้ของสถาบนั 

113 0 9 0.28 1.12 

- จ านวนผลงานท่ีไดรั้บ
สิทธิบตัรตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

113 0 15 0.55 1.64 
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ตารางท่ี 4.11 (ต่อ) 
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของ

องคก์าร 
จ านวน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
- ผลงานของสถาบนัท่ีเกิดจาก
การคิดคน้การประดิษฐ ์                   
การสร้างสรรค ์และไดรั้บ                  
ความคุม้ครองตามกฎหมาย
สนบัสนุนการบริการดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลั   

113 0 5 2.56 1.08 

- สถาบนัมีผลงานท่ีเกิดจาก               
การคิดคน้การประดิษฐ ์                        
การสร้างสรรค ์และไดรั้บ     
ความคุม้ครองตามกฎหมาย
เพียงพอต่อการบริการดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลั 

113 0 5 2.65 1.11 

 
จากตารางท่ี 4.11 ดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา กลุ่มตวัอยา่งมีลกัษณะของทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ี 

แตกต่างกนัมาก กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างบางแห่งไม่มีผลงานท่ีเป็นลิขสิทธ์ิของสถาบนั ผลงานท่ีเป็นเคร่ืองหมาย
การคา้ของสถาบนั และผลงานท่ีไดรั้บสิทธิบตัรตามท่ีกฎหมายก าหนดเลย ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างบางแห่ง มี
ผลงานท่ีเป็นลิขสิทธ์ิของสถาบันสูงสุด จ  านวน 1,765 ช้ิน/เร่ือง (โดยเฉล่ีย  27.66 ช้ิน/เร่ือง) มีผลงานท่ีเป็น
เคร่ืองหมายการค้าของสถาบันสูงสุด จ  านวน 9 ช้ิน/เร่ือง  (โดยเฉล่ีย  0.28 ช้ิน/เร่ือง) และมีผลงานท่ีได้รับ
สิทธิบตัรตามท่ีกฎหมายก าหนดสูงสุด จ  านวน 15 ช้ิน/เร่ือง (โดยเฉล่ีย  0.55  ช้ิน/เร่ือง) 

กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนทรัพยสิ์นทางปัญญา อยูใ่นระดบัปานกลาง (2.56-2.65 คะแนน) กล่าวคือ  
สถาบนักลุ่มตวัอย่างมีผลงานท่ีเกิดจากการคิดคน้การประดิษฐ์ การสร้างสรรค์ และไดรั้บความคุม้ครองตาม
กฎหมายเพียงพอต่อการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั (2.65 คะแนน) รองลงมา คือ ผลงานของสถาบนัท่ีเกิดจาก
การคิดค้น การประดิษฐ์ การสร้างสรรค์ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสนับสนุนการบริการด้วย
เทคโนโลยดิีจิทลั  (2.56 คะแนน) ตามล าดบั  แสดงใหเ้ห็นว่าสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มตวัอยา่งยงัใหค้วามส าคญักบั
ทรัพยสิ์นทางปัญญาในการสนบัสนุนการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัไม่มากนกั 
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4.1.2.4 ปัจจยัพฤติกรรมองค์การ 
  ปัจจยัพฤติกรรมองคก์าร  ไดแ้ก่ ภาวะผูน้  าในองคก์าร และการสร้างแรงจูงใจขององคก์าร 
 
ตารางท่ี 4.12 ภาวะผูน้  าในองคก์าร 

ภาวะผูน้  าในองคก์าร 
 

จ านวน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

- ผูบ้ริหารระดบัสูงมีวิสยัทศัน์ก  าหนด
ทิศทางและวางแผนการพฒันาการบริการ
ดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัไดอ้ยา่งชดัเจน 

113 1 5 3.49 1.08 

- ผูบ้ริหารระดบัสูงเปิดกวา้งและรับฟัง                          
ความคิดเห็นของผูอ่ื้นเก่ียวกบัทิศทาง                       
การพฒันา 

113 1 5 3.61 1.03 

- ผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นตน้แบบใน                   
การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั  

113 1 5 3.40 0.98 

- ผูบ้ริหารระดบัสูงสนบัสนุนการพฒันา
ระบบการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั  

113 1 5 3.69 0.99 

- ผูบ้ริหารระดบัสูงใหก้ารสนบัสนุน                 
การพฒันาความรู้ ทกัษะ ทศันคติดา้น
เทคโนโลยดิีจิทลัแก่บุคลากร 

113 1 5 3.73 0.93 

- ผูบ้ริหารระดบัสูงเช่ือมโยงบูรณาการ
หน่วยงานภายในสถาบนัในการบริการ
ดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 

113 1 5 3.49 0.94 

- ผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมการ
บริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัสม ่าเสมอ 

113 1 5 3.25 1.10 

- ผูบ้ริหารระดบัสูงติดตาม แกไ้ขปัญหา
อุปสรรคและจดัการความขดัแยง้เก่ียวกบั
การน าเทคโนโลยดิีจิทลัมาใชใ้น                   
การบริการ 

113 1 5 3.35 1.07 
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จากตารางท่ี 4.12  กลุ่มตวัอยา่งมีภาวะผูน้  าในองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลางถึงระดบัมาก  
(3.25-3.73 คะแนน) กล่าวคือ ผูบ้ริหารระดับสูงให้การสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากรมีคะแนนสูงสุด (3.73 คะแนน) รองลงมา คือ ผูบ้ริหารระดับสูงสนับสนุน                        
การพัฒนาระบบการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  (3.69 คะแนน) ผูบ้ริหารระดับสูงเปิดกวา้งและรับฟัง                   
ความคิดเห็นของผูอ่ื้นเก่ียวกบัทิศทางการพฒันา (3.61 คะแนน) ผูบ้ริหารระดบัสูงมีวิสยัทศัน์ก  าหนดทิศทางและ
วางแผนการพฒันาการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัไดอ้ย่างชดัเจน (3.49 คะแนน) ผูบ้ริหารระดบัสูงเช่ือมโยง
บูรณาการหน่วยงานภายในสถาบนัในการบริการดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั  (3.49 คะแนน) ผูบ้ริหารระดบัสูงเป็น
ตน้แบบในการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั  (3.40 คะแนน) ผูบ้ริหารระดบัสูงติดตาม แกไ้ขปัญหาอุปสรรคและ
จดัการความขดัแยง้เก่ียวกบัการน าเทคโนโลยดิีจิทลัมาใชใ้นการบริการ (3.35 คะแนน) ผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วม
ประชุมการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัสม ่าเสมอ (3.25 คะแนน) ตามล าดบั  

ผูว้ิจยัมีขอ้สงัเกตว่า ผูบ้ริหารระดบัสูงใหก้ารสนบัสนุนการพฒันาความรู้ ทกัษะ ทศันคติดา้น 
เทคโนโลยดิีจิทลัแก่บุคลากรและผูบ้ริหารระดบัสูงสนบัสนุนการพฒันาระบบการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัมี
คะแนนสูงสุด 2 อนัดบัแรก สอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งเขา้ร่วมโครงการพฒันาระบบการบริการดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลัหรือการจดัหาและแลกเปล่ียนทรัพยากรสารสนเทศกบัเครือข่ายโดยเฉล่ียต่อปี  จ  านวน 2.37  โครงการ 
และเขา้ร่วมโครงการพฒันาบุคลากรเก่ียวกบัการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลักบัเครือข่ายโดยเฉล่ียต่อปี จ  านวน 
2.15 โครงการ รวมทั้งมีโครงการพฒันาความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัแก่บุคลากรโดยเฉล่ียต่อปี 2.96 
โครงการ ในขณะท่ี ผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัสม ่าเสมอมีคะแนนนอ้ย
ท่ีสุด (3.25 คะแนน) อาจเกิดจากผูบ้ริหารระดับสูงได้มอบหมายให้ผูบ้ริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด าเนินการก ากบัดูแลการใหบ้ริการดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัในลกัษณะของงานประจ า และคณะกรรมการบริหาร
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งไม่ได้มีผู ้บริ หารระดับสูงของสถาบันร่วมเป็น
คณะกรรมการ เช่น มอบหมายใหผู้อ้  านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ ผูอ้  านวยการส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสาร เป็นผูบ้ริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสูง (CIO) เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 4.13 การสร้างแรงจูงใจขององคก์าร 
การสร้างแรงจูงใจขององคก์าร 

 
จ านวน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
- สถาบนัจดัสรรค่าตอบแทนบุคลากร
เก่ียวกบัการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั
เหมาะสม 

113 1 5 2.73 1.11 

- บุคลากรสามารถกา้วหนา้ในงานไดม้าก
ข้ึนจากการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 

113 1 5 3.28 1.03 

- สถาบนัจดัสรรส่ิงจูงใจในการบริการ
ดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัเพียงพอ 

113 1 5 3.13 0.93 

- สถาบนัจดัสรรส่ิงจูงใจในการบริการ
ดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัสอดคลอ้งกบั                
ความตอ้งการของบุคลากร 

113 1 5 3.18 0.93 

- บุคลากรมีความมุ่งมัน่ในการน า
เทคโนโลยดิีจิทลัมาใชใ้นการบริการ
อยา่งต่อเน่ือง 

113 1 5 3.50 0.82 

 
จากตารางท่ี 4.13  กลุ่มตวัอยา่งมีการสร้างแรงจูงใจขององคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง 

มาก (2.73-3.50 คะแนน) กล่าวคือ บุคลากรมีความมุ่งมัน่ในการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชใ้นการบริการอย่าง
ต่อเน่ือง (3.50 คะแนน) บุคลากรสามารถกา้วหน้าในงานไดม้ากข้ึนจากการบริการดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั (3.28 
คะแนน) สถาบนัจดัสรรส่ิงจูงใจในการบริการดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากร 
(3.18 คะแนน) สถาบนัจดัสรรส่ิงจูงใจในการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัเพียงพอ (3.13 คะแนน) และสถาบนั
จดัสรรค่าตอบแทนบุคลากรเก่ียวกบัการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัเหมาะสม (2.73 คะแนน) ตามล าดบั  

ผูว้ิจยัมีขอ้สงัเกตว่าสถาบนัจดัสรรค่าตอบแทนบุคลากรเก่ียวกบัการบริการดว้ยเทคโนโลยี 
ดิจิทลัเหมาะสมมีคะแนนนอ้ยท่ีสุด (2.73 คะแนน) สอดคลอ้งกบัปัจจยัทรัพยากรท่ีจบัตอ้งได ้ดา้นทรัพยากรทาง
การเงิน ซ่ึงงบประมาณเพียงพอในการจดัหาบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบการบริการดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัมี
คะแนนนอ้ยท่ีสุด  (2.87 คะแนน) และดา้นโครงสร้างทางกายภาพ ซ่ึงบุคลากรสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยเีพียงพอ
ต่อการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัมีคะแนนนอ้ยท่ีสุด (2.96) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างควรให้ความส าคญั
กบัประเด็นดา้นการจดัสรรส่ิงจูงใจแก่บุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมากข้ึน 
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4.1.2.5 ปัจจยัภายนอกองค์การ 
   ปัจจยัภายนอกองค์การ ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก และ
ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั  

 
ตารางท่ี 4.14  ความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก 
ความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์าร
กบัสภาพแวดลอ้มภายนอก 

จ านวน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

- การบริการดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลัของสถาบนัสอดคลอ้งกบั
นโยบายของรัฐบาลและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

113 2 5 3.77 0.82 

- การบริการดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลัของสถาบนัสอดคลอ้งกบั
สภาพเศรษฐกิจ 

113 1 5 3.60 0.84 

- การบริการดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลัของสถาบนัสอดคลอ้งกบั
ค่านิยมของสงัคม 

113 1 5 3.71 0.84 

- การบริการดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลัของสถาบนัสอดคลอ้งกบั
ความกา้วหนา้และความ
หลากหลายทางเทคโนโลย ี

113 1 5 3.69 0.79 

- การบริการดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลัของสถาบนัสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

113 1 5 3.63 0.78 

- การบริการดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลัของสถาบนัสอดคลอ้งกบั
สภาพการแข่งขนัของสถาบนั 
อุดมศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศในปัจจุบนั 

113 1 5 3.50 0.85 
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ตารางท่ี 4.14  (ต่อ) 
ความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์าร
กบัสภาพแวดลอ้มภายนอก 

จ านวน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

- การด าเนินงานบริการดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัมี
การสร้างความสมัพนัธท่ี์ดีหรือ
การท าสญัญาระยะยาวกบัผู ้
จดัหาต่างๆ 

113 1 5 3.44 0.92 

- สถาบนัน าปัจจยัสภาพ 
แวดลอ้มภายนอกทั้งในปัจจุบนั
และอนาคตมาใชใ้นการก าหนด
ทิศทางการบริการดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลั 

113 1 5 3.62 0.87 

 
จากตารางท่ี 4.14 กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์ารกบัสภาพแวดลอ้ม 

ภายนอกอยูใ่นระดบัปานกลางถึงระดบัมาก (3.44-3.77 คะแนน) กล่าวคือ การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของ
สถาบนัสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งมีคะแนนสูงสุด  (3.77 คะแนน)  รองลงมาคือ 
การบริการดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถาบนัสอดคลอ้งกบัค่านิยมของสังคม  (3.71 คะแนน)  การบริการดว้ย
เทคโนโลยีดิจิทลัของสถาบนัสอดคลอ้งกบัความกา้วหนา้และความหลากหลายทางเทคโนโลยี  (3.69 คะแนน) 
การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ (3.63 คะแนน) สถาบนั
น าปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกทั้งในปัจจุบนัและอนาคตมาใชใ้นการก าหนดทิศทางการบริการดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลั (3.62 คะแนน) การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ (3.60 คะแนน) 
การบริการดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถาบนัสอดคลอ้งกบัสภาพการแข่งขนัของสถาบนัอุดมศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศในปัจจุบัน  (3.50 คะแนน) การด าเนินงานบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของสถาบันมีการสร้าง
ความสมัพนัธท่ี์ดีหรือการท าสญัญาระยะยาวกบัผูจ้ดัหาต่างๆ (3.44 คะแนน)  
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ผูว้ิจยัมีขอ้สงัเกตว่าการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัสอดคลอ้งกบันโยบายของ 
รัฐบาลและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งมีคะแนนสูงสุด  แสดงใหเ้ห็นว่าการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทัลของ
สถาบันอุดมศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็นไปตามสภาพแวดล้อมด้านการเมืองและนโยบายของรัฐซ่ึงขณะน้ีให้
ความส าคญักบันโยบายดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั 
 
ตารางท่ี 4.15 ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั 
ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย

ดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั 
จ านวน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
- ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีทกัษะ
ดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัเพียงพอ  

113 1 5 3.38 0.87 

- ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มี                   
ความเช่ือมัน่และทศันคติท่ีดีต่อ
การบริการการศึกษาดว้ย
เทคโนโลยดิีทลั  

113 2 5 3.71 0.72 

- ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มคีวาม
ตอ้งการใชบ้ริการผา่นส่ือดิจิทลั 

113 1 5 3.97 0.77 

- ผูใ้ชบ้ริการมีอุปกรณ์
เทคโนโลยสี าหรับใชบ้ริการ   

113 1 5 3.85 0.85 

- ผูใ้ชบ้ริการเขา้ถึงการบริการ
ดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั  

113 1 5 3.86 0.80 

- ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามร่วมมือใช้
บริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 

113 1 5 3.78 0.74 

- ความพอเพียงของ                        
การสนบัสนุนอุปกรณ์
เทคโนโลยแีก่ผูใ้ชบ้ริการ  

113 1 5 3.44 1.01 

- ความพอเพียงของการพฒันา
ทกัษะและทศันคติดา้น
เทคโนโลยดิีจิทลัแก่ผูใ้ชบ้ริการ  

113 1 5 3.52 0.84 
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ตารางท่ี 4.15 (ต่อ)  
ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย

ดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั 
จ านวน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
- โครงการพฒันาความรู้และ
ทกัษะดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัแก่
ผูใ้ชบ้ริการ (จ านวนโครงการ
โดยเฉล่ียต่อปี) 

113 0 30 3.42 4.01 

 
  จากตารางท่ี 4.15 ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัอยูใ่นระดบัปานกลางถึง
ระดบัมาก (3.38-3.97 คะแนน) กล่าวคือ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีความตอ้งการใชบ้ริการผ่านส่ือดิจิทลัมีคะแนน
สูงสุด (3.97 คะแนน) รองลงมา คือ ผูใ้ช้บริการเข้าถึงการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (3.86 คะแนน)  
ผูใ้ชบ้ริการมีอุปกรณ์เทคโนโลยีส าหรับใชบ้ริการ  (3.85 คะแนน) ผูใ้ชบ้ริการให้ความร่วมมือใชบ้ริการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั (3.78 คะแนน)  ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีความเช่ือมัน่และทศันคติท่ีดีต่อการบริการการศึกษา
ดว้ยเทคโนโลยีดิทลั (3.71 คะแนน) ความพอเพียงของการพฒันาทกัษะและทศันคติดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัแก่
ผูใ้ชบ้ริการ (3.52 คะแนน) ความพอเพียงของการสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีแก่ผูใ้ชบ้ริการ(3.44 คะแนน)  
และผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีทกัษะดา้นเทคโนโลยีดิจิทัลเพียงพอ (3.38 คะแนน) ตามล าดบั ส าหรับโครงการ
พฒันาความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัแก่ผูใ้ชบ้ริการของกลุ่มตวัอยา่งมีความแตกต่างกนั กล่าวคือ บาง
แห่งไม่มีโครงการพฒันาความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัแก่ผูใ้ชบ้ริการเลย ในขณะท่ีบางแห่งมีโครงการ
พฒันาความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัสูงสุดต่อปี จ  านวน 30 โครงการ และโดยเฉล่ีย 3.42 โครงการต่อปี 
  ผูว้ิจัยมีข้อสังเกตว่า คะแนนผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่มีความตอ้งการใช้บริการผ่านส่ือดิจิทลัมี
คะแนนสูงสุด แต่ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีทกัษะดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัมีคะแนนนอ้ยท่ีสุด แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งควรใหค้วามส าคญักบัการพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัแก่ผูใ้ชบ้ริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้ริการมากข้ึน 
  ทั้งน้ี ความแตกต่างของปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลัดงักล่าว จะไดท้ าการศึกษาต่อไปว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะ
ดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัแตกต่างกนัจะมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัหรือไม่ อยา่งไร 
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4.2 คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา  
เพื่อตอบวตัถุประสงค์ข้อท่ี 1 การศึกษาคุณภาพการบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของ

สถาบันอุดมศึกษา ดังนั้ น ในส่วนน้ีจึงน าเสนอคุณภาพการบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ                                
การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของสถาบนัอุดมศึกษากบัคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ย
เทคโนโลยีดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษา   รวมทั้ งคุณภาพของเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษาท่ีไม่ตอบ
แบบสอบถาม การเปรียบเทียบคุณภาพของเวบ็ไซตข์องสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มตวัอยา่งและสถาบนัอุดมศึกษาท่ี
ไม่ตอบแบบสอบถาม  และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างประเภทของสถาบันอุดมศึกษากบัการตอบ
แบบสอบถาม 

 
 4.2.1 คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั   

ในการวิจยัคร้ังน้ีวดัคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั ประกอบดว้ย คุณภาพ 
เว็บไซต์ซ่ึงเป็นข้อมูลจากการจัดล  าดบัของ Webometrics Ranking of World Universities ปี  ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 
2560) จัดท าโดย Cybermetrics Lab (2560, February)  เกณฑ์ประกอบด้วย 1) การปรากฏตัวบนอินเทอร์เน็ต 
(presence) 2) ผลกระทบการอ้างอิง ( impact) 3) ปริมาณการเก็บข้อมูลงานวิจัยท่ีเผยแพร่ (openness) และ                   
4) ความเป็นเ ลิศ  ( excellence)  และผลการปฏิบัติงานขององค์การ ซ่ึง เ ป็นข้อมูลจากแบบสอบถาม
สถาบนัอุดมศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 
   
ตารางท่ี 4.16  คุณภาพเวบ็ไซตข์องกลุ่มตวัอยา่งจากการจดัล  าดบัของ Webometrics Ranking of World  
Universities ปี 2017 (พ.ศ. 2560) 

คุณภาพของเวบ็ไซต ์ จ านวน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

คุณภาพของเวบ็ไซต ์ 113 2 180 90.57 49.89 
 
 จากตารางท่ี 4.16 คุณภาพเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มตัวอย่างจากการจัดล  าดับของ 
Webometrics Ranking of World Universities ปี 2017 (พ.ศ. 2560) สถาบันอุดมศึกษากลุ่มตวัอย่างไดล้  าดบัท่ี
สูงสุด คือ ล  าดบัท่ี 2 และต ่าสุด คือ ล  าดบัท่ี 180 (รายละเอียดตามภาคผนวก ช)  และโดยเฉล่ียล  าดบัท่ี 90.57 
แสดงใหเ้ห็นว่าคุณภาพเวบ็ไซตข์องสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มตวัอยา่งมีความแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก ซ่ึงเป็นเร่ือง
ท่ีน่าสนใจว่าเมื่อน าไปรวมกบัผลการปฏิบติังานขององคก์ารแลว้ สถาบนัอุดมศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคุณลกัษณะ
แตกต่างกันมีคุณภาพการบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลแตกต่างกันหรือไม่ ผูว้ิจัยจึงได้ทดสอบ
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ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณลกัษณะของสถาบนัอุดมศึกษาและคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั
ตามตารางท่ี 4.23-4.25 ต่อไป  

นอกจากน้ี  เพ่ือแสดงให้เห็นว่าสถาบนัอุดมศึกษาท่ีไม่ตอบแบบสอบถาม จ านวน  42 แห่งมีผลท าให้
เกิดความล าเอียง หรือตวัอยา่งอคติหรือไม่ (sample selection bias) ผูว้ิจยัจึงไดน้ าเสนอคุณภาพของเวบ็ไซต์ของ
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีไม่ตอบแบบสอบถาม และการเปรียบเทียบคุณภาพของเวบ็ไซตข์องสถาบนัอุดมศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่งและสถาบนัอุดมศึกษาท่ีไม่ตอบแบบสอบถามในตารางท่ี  4.17 และตารางท่ี 4.18 

 
ตารางท่ี 4.17  คุณภาพเวบ็ไซตข์องสถาบนัอุดมศกึษาท่ีไมต่อบแบบสอบถาม 

คุณภาพของเวบ็ไซต ์ จ านวน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

คุณภาพของเวบ็ไซต ์ 42 1 173 80.45 49.26 
 
 จากตารางท่ี 4.17 คุณภาพเวบ็ไซตข์องสถาบนัอุดมศึกษาท่ีไม่ตอบแบบสอบถามจากการจดัล  าดบัของ 
Webometrics Ranking of World Universities ปี   2017 (2560)  สูงสุด คือ ล  าดบัท่ี 1 และต ่าสุด คือ ล  าดบัท่ี 173 
โดยเฉล่ียล  าดับท่ี 80.54   แสดงให้เห็นว่าคุณภาพเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษาท่ีไม่ตอบแบบสอบถามมี                  
ความแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก 

นอกจากน้ี ยงัมีประเด็นท่ีน่าสนใจว่าคุณภาพเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มตัวอย่าง ท่ีตอบ
แบบสอบถามและสถาบนัอุดมศึกษาท่ีไม่ตอบแบบสอบถามมีความแตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไร ตามตารางท่ี 4.18 
 
ตารางท่ี 4.18  การเปรียบเทียบคุณภาพเวบ็ไซตข์องสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามและ 
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีไม่ตอบแบบสอบถาม 
การตอบแบบสอบถามของสถาบนัอุดมศึกษา ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
T Sig. T 

   สถาบนัอุดมศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม 90.57 54.46 1.23 0.24 
   สถาบนัอุดมศึกษาท่ีไม่ตอบแบบสอบถาม 80.45 49.26   

 
จากตารางท่ี 4.18  สถาบนัอุดมศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามและสถาบนัอุดมศึกษาท่ีไม่ตอบ

แบบสอบถามมีคุณภาพเวบ็ไซตไ์ม่แตกต่างกนั  สถาบนัอุดมศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามมีคุณภาพ
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เว็บไซต์โดยเฉล่ียล  าดบัท่ี 90.57 ซ่ึงสูงกว่าสถาบนัอุดมศึกษาท่ีไม่ตอบแบบสอบถามซ่ึงมีคุณภาพเวบ็ไซตโ์ดย
เฉล่ีย 80.45 คะแนน 

ส าหรับคุณลกัษณะของสถาบันอุดมศึกษาท่ีไม่ตอบแบบสอบถาม เน่ืองจากสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม
ดงักล่าวไม่ไดต้อบแบบสอบถามจึงมีขอ้มูลจ  ากดั  ในท่ีน้ี  จึงไดน้ าเสนอการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ประเภทและสถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษาว่ามีความสัมพนัธ์กบัการตอบแบบสอบถามหรือไม่อยา่งไร โดย
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 113 แห่ง แบ่งเป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 83 แห่ง (ร้อย
ละ 73.50)  และสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 30 แห่ง (ร้อยละ 26.50) รายละเอียดการวเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่าง
ประเภทของสถาบนัอุดมศึกษากบัการตอบแบบสอบถามตามตารางท่ี 4.19  

 
ตารางท่ี 4.19  การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างประเภทของสถาบนัอุดมศึกษากบัการตอบแบบสอบถาม 

การตอบแบบสอบถามของสถาบนัอุดมศึกษา ประเภทของสถาบนัอุดมศึกษา χ2 

 (Sig.) รัฐ เอกชน 
   สถาบนัอุดมศึกษาตอบแบบสอบถาม 75.45 42.86 19.45 
สถาบนัอุดมศึกษาไม่ตอบแบบสอบถาม 24.55 

 
57.14 (0.00) 

 
จากตารางท่ี 4.19  ประเภทของสถาบนัอุดมศึกษามีความสมัพนัธก์บัการตอบแบบสอบถามอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติ ณ ระดับ 0.00 กล่าวคือ สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐส่วนใหญ่ตอบแบบสอบถาม (ร้อยละ 75.45) เมื่อ
เปรียบเทียบกบัสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน (ร้อยละ 42.86)   และข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมและผลการศึกษามี                     
ความเอนเอียงไปท่ีสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐมากกว่าสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

ส าหรับสถาบนัอุดมศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 113 แห่ง แบ่งเป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมี
สถานท่ีตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 27 แห่ง (ร้อยละ 23.90) รองลงมา คือ  ภาคกลาง 26 แห่ง (ร้อยละ 23.00) ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  22 แห่ง (ร้อยละ 19.50 ) ภาคเหนือ 20 แห่ง (ร้อยละ 17.70) และภาคใต้ 18 แห่ง (ร้อยละ 
15.90) รายละเอียดการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานท่ีตั้ งของสถาบันอุดมศึกษากับการตอบ
แบบสอบถามตามตารางท่ี 4.20 
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ตารางท่ี 4.20 การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างสถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษากบัการตอบแบบสอบถาม 
การตอบแบบสอบถามของ

สถาบนัอุดมศึกษา 
สถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษา χ2 

 (Sig.) กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต ้ ภาค
ตะวนั 

ออกเฉียง
เหนือ 

   สถาบนัอุดมศึกษาตอบ
แบบสอบถาม 

50.00 62.50 68.97 78.26 66.67 6.80 

   สถาบนัอุดมศึกษาไม่ตอบ
แบบสอบถาม 

50.00 37.50 31.03 21.74 33.33 (0.15) 

  
จากตารางท่ี 4.20 สถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตอบแบบสอบถามอย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติ กล่าวคือ สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีสถานท่ีตั้งแตกต่างกนัมีการตอบแบบสอบถามไม่แตกต่างกนั
โดยสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ส่วนใหญ่ตอบแบบสอบถาม  (ร้อยละ  78.26) เมื่ อ เปรียบเทียบกับ
สถาบนัอุดมศึกษาในภาคเหนือ (ร้อยละ 68.97)  สถาบนัอุดมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 66.67) 
สถาบนัอุดมศึกษาในภาคกลาง (ร้อยละ 62.50) และสถาบนัอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 50) และ 
ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมและผลการศึกษามีความเอนเอียงไปท่ีสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีสถานท่ีตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  
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ตารางท่ี 4.21  ผลการปฏิบติังานขององคก์าร  

ผลการปฏิบติังานขององคก์าร จ านวน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ประสิทธิผล      
- การเพ่ิมผลงานดา้นการศึกษา  113 1 5 3.80 0.75 
- การเพ่ิมผลงานดา้นการวิจยั 113 1 5 3.57 0.85 
- การเพ่ิมผลงานดา้นการบริการวิชาการแก่
สงัคม 

113 2 5 3.70 0.79 

- การเพ่ิมผลงานดา้นการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 

113 2 5 3.48 0.86 

- การเพ่ิมจ านวนผูใ้ชบ้ริการ 113 2 5 3.87 0.75 
- ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มต่างๆเขา้ถึงการบริการได้
ทัว่ถึงและสะดวกยิง่ข้ึน 

113 2 5 4.15 0.68 

- การเพ่ิมความเท่าเทียมกนัในการใชบ้ริการ
ทางการศึกษา 

113 2 5 4.05 0.71 

- การลดขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพ                    
การบริการ 

113 1 5 3.75 0.81 

- การเพ่ิมการตอบสนองความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการ 

113 2 5 3.99 0.76 

- ความปลอดภยัของการบริการ 113 1 5 3.87 0.78 
ประสิทธิภาพ      
- การลดขั้นตอนการบริการ 113 1 5 4.00 0.84 
- กระบวนการบริการสะดวกข้ึน 113 2 5 4.16 0.71 
- การลดเวลาเฉล่ียในการบริการ 113 2 5 4.02 0.76 
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ตารางท่ี 4.21  (ต่อ) 

ผลการปฏิบติังานขององคก์าร จ านวน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

- การลดค่าใชจ่้ายในดา้นการจดัหา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

113 1 5 3.89 0.86 

- การลดค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากร 113 1 5 3.67 0.94 
- การลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการบริการ
การศึกษาโดยรวม 

113 1 5 3.76 0.83 

- ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุน 113 1 5 3.84 0.88 
- การลดจ านวนคนในการบริการ 113 1 5 3.60 0.91 
- การเพ่ิมผลการปฏิบติังานโดยรวมของ
สถาบนั 

113 1 5 3.84 0.80 

  
 จากตารางท่ี 4.21 กลุ่มตัวอย่างมีผลการปฏิบัติงานขององค์การอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก (3.48-4.16 
คะแนน) ประกอบดว้ย  ดา้นประสิทธิผล  การเพ่ิมความเท่าเทียมกนัในการใชบ้ริการทางการศึกษามีคะแนนค่าเฉล่ีย
สูงสุด (4.05 คะแนน) รองลงมา คือ การเพ่ิมการตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ (3.99 คะแนน) การเพ่ิม
จ านวนผูใ้ชบ้ริการ (3.87 คะแนน) ความปลอดภยัของการบริการ (3.87 คะแนน) การเพ่ิมผลงานดา้นการศึกษา (3.80 
คะแนน)  การลดขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ (3.75 คะแนน) การเพ่ิมผลงานดา้นการบริการวิชาการแก่
สังคม (3.70 คะแนน) การเพ่ิมผลงานด้านการวิจัย (3.57 คะแนน) และการเพ่ิมผลงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม (3.48 คะแนน)  ด้านประสิทธิภาพ  กระบวนการบริการสะดวกข้ึนมีคะแนนสูงสุด (4.16 คะแนน) 
รองลงมา คือ ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มต่างๆเขา้ถึงการบริการไดท้ัว่ถึงและสะดวกยิ่งข้ึน (4.15 คะแนน) การลดเวลาเฉล่ียใน
การบริการ (4.02 คะแนน) การลดขั้นตอนการบริการ (4.00 คะแนน)  และการลดค่าใชจ่้ายในดา้นการจดัหาทรัพยากร
สารสนเทศ (3.89 คะแนน)  ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุน (3.84 คะแนน) การลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการบริการ
การศึกษาโดยรวม (3.76 คะแนน) การลดค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากร (3.67 คะแนน) การลดจ านวนคนในการบริการ (3.60 
คะแนน)  และคะแนนการเพ่ิมผลการปฏิบัติงานโดยรวมของสถาบัน คือ 3.84 คะแนน หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ 
คะแนนผลการปฏิบติังานดา้นประสิทธิผลสูงสุด คือ การเพ่ิมความเท่าเทียมในการใชบ้ริการทางการศึกษา ต ่าสุด คือ 
การเพ่ิมผลงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และคะแนนผลการปฏิบัติงานด้านประสิทธิภาพสูงสุด คือ 
กระบวนการบริการสะดวกข้ึน และต ่าสุด คือ การลดจ านวนคนในการบริการ 
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 การท่ีเป็นเช่นน้ีแสดงให้เห็นว่าการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัช่วยสนบัสนุนภารกิจหลกัของ
สถาบนัอุดมศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของสถาบนัอุดมศึกษาไดใ้นระดบัปานกลางถึงระดบัมาก 

ทั้งน้ี เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษามิติคุณภาพ
ของเว็บไซต์รวมกับมิติผลการปฏิบัติงานขององค์การ จึงมีการเปล่ียนค่าข้อมูลหรือเปล่ียนสเกล (recode) 
คุณภาพเว็บไซต์จากการจดัล  าดบัของ Webometrics Ranking of World Universities ปี 2017 (พ.ศ. 2560) เป็น
ระดบัคุณภาพของเวบ็ไซตค่์าคะแนน 1-5 โดยเกณฑก์ารแปลความหมายมีดงัน้ี 
   สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีล  าดบัท่ี 1-36 ค่าคะแนน  5 เวบ็ไซตม์ีคุณภาพมากท่ีสุด 
   สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีล  าดบัท่ี 37-72 ค่าคะแนน 4 เวบ็ไซตม์ีคุณภาพมาก 
   สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีล  าดบัท่ี 73-108 ค่าคะแนน 3 เวบ็ไซตม์ีคุณภาพปานกลาง 
   สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีล  าดบัท่ี 109-144 ค่าคะแนน 2 เวบ็ไซตม์ีคุณภาพนอ้ย 
   สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีล  าดบัท่ี 145-180 ค่าคะแนน 1 เวบ็ไซตม์ีคุณภาพนอ้ยท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 4.22  ระดบัคุณภาพเวบ็ไซตข์องสถาบนัอุดมศึกษา 
คุณภาพเวบ็ไซตข์องสถาบนัอุดมศึกษา จ านวน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
คุณภาพเวบ็ไซตข์องสถาบนัอุดมศกึษา 113 1 5 2.98 1.35 

  
 จากตารางท่ี 4.22 กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัคุณภาพเวบ็ไซตต์  ่าสุด 1.00 คะแนน สูงสุด 5.00 คะแนน และโดย
เฉล่ีย 2.98 คะแนน (อยูใ่นระดบัปานกลาง) โดยมีอตัราส่วนระหว่างค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานมากกว่า 2 
แสดงว่าค่าเฉล่ียนั้นใชไ้ด ้มีการแจกแจงโน้มเอียงไปทางปกติ (สุชาต, 2548 : 64) ซ่ึงจะไดน้ าขอ้มูลดงักล่าวไป
วิเคราะห์ต่อไป 
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ตารางท่ี 4.23  คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา 
คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ย

เทคโนโลยดิีจิทลัของ
สถาบนัอุดมศึกษา 

จ านวน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา 

113 1.92 5 3.41 0.74 

  
 จากตารางท่ี 4.23 กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนคุณภาพการบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทลัต ่าสุด 1.92 
คะแนน สูงสุด 5.00 คะแนน และโดยเฉล่ีย 3.41 คะแนน (อยูใ่นระดบัปานกลาง) โดยมีอตัราส่วนระหว่างค่าเฉล่ีย
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานมากกว่า 2 แสดงว่าค่าเฉล่ียนั้นใชไ้ด ้มีการแจกแจงโน้มเอียงไปทางปกติ ซ่ึงจะไดน้ า
ขอ้มลูดงักล่าวไปวิเคราะห์ต่อไป 
 

4.2.2  ความสัมพนัธร์ะหว่างคุณลกัษณะของสถาบนัอุดมศึกษาและคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลั 

 เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเก็บรวบรวมข้อมูลสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยทั้งหมด ซ่ึง                  
มีความแตกต่างในประเภท สถานท่ีตั้ง ขนาด และระยะเวลาการใหบ้ริการผา่นเวบ็ไซตข์องสถาบนัอุดมศึกษา จึง
เป็นประเด็นท่ีน่าสนใจว่าปัจจยัดงักล่าวส่งผลต่อความแตกต่างในคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลัหรือไม่ อยา่งไร 
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ตารางท่ี 4.24 การเปรียบเทียบคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษาต่าง
ประเภทและสถานท่ีตั้ง 

 
ประเภท/สถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษา ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
T Sig. T 

ประเภทของสถาบนัอุดมศึกษา  
(รัฐ/เอกชน) 

    

   สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 3.53 0.74 3.00 0.00 
   สถาบนัอุดมศึกษาของเอกชน 3.07 0.67   
สถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษา      
    ส่วนกลาง 3.51 0.69 0.81 0.42 
    ส่วนภูมิภาค 3.38 0.77   

 
จากตารางท่ี 4.24  ประเภทของสถาบนัอุดมศึกษาแตกต่างกนัมีคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยี

ดิ จิทัลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ  ระดับ 0.00 กล่าวคือ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนมี คุณภาพการบริการสาธารณะ ด้วย เทคโนโลยี ดิ จิทัล แตกต่างกัน  
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐมีคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัโดยเฉล่ีย 3.53 คะแนน ซ่ึงสูงกว่า
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนซ่ึงมีคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัโดยเฉล่ีย 3.07 คะแนน การท่ี
เป็นเช่นน้ีอาจเกิดจากการสนับสนุนการบริการด้วยเทคโนโลยีดิ จิทัลมีความแตกต่างกันระหว่ าง
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐกบัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มลูในค าถามปลายเปิดซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง
ไดก้ล่าวถึงปัญหาของสถาบนัอุดมศึกษาของเอกชนว่า  

“สถาบนัอุดมศึกษาภาคเอกชนยงัขาดงบประมาณในการสนบัสนุนการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั” 
“วิทยาลยัเป็นเอกชนจึงมีงบประมาณจ ากดั” 
“สถาบนัเอกชนขนาดเล็ก ระดบัวิทยาลยัท่ีเปิดในระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ถึงแม้

จะเป็นเอกชน แต่บางสถาบนัมีเจา้ของคนเดียว การตดัสินใจขั้นตอนสุดทา้ย ก็ยงัเป็นเจา้ของคนเดียว ถึงบางคร้ัง 
มีกระบวนการ มีขั้นตอนท่ีชดัเจนก็อาจจะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินการได ้เพราะงบประมาณใน    
การจดัสร้างเทคโนโลยีดิจิทลั มีราคาสูง ถา้ผูบ้ริหารยงัมองไม่เห็นความส าคญัอย่างแทจ้ริง ก็อาจจะไม่อนุมติั
งบประมาณ หรืออนุมติัเพียงบางส่วน จนบางคร้ังก็อาจจะให้บริการไดไ้ม่เต็มประสิทธิภาพได ้เพราะบางคร้ัง
เจา้ของคนเดียวก็อาจจะตอ้งใชง้บประมาณในส่วนอ่ืนๆดว้ย และเจา้ของคนเดียว อาจจะมองเร่ืองเทคโนโลยี
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ดิจิทลัเพียงแค่พอใหท้ างานไดก้็พอ” ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 1 (2561) กล่าวว่า “คือเอกชนก็จะไดก้ารสนบัสนุนจาก
ภาครัฐเท่ากบั 0  ในเร่ืองของ it infrastructure เพราะฉะนั้น ทุกอยา่งเราจะตอ้งลงทุนเองหมด” รวมทั้งสอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลการบอกรับฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบคน้ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ. ) 
พบว่า มีการบอกรับฐานขอ้มลูใหแ้ก่สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐเท่านั้น   

ในขณะท่ีสถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษาแตกต่างกนัมีคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทัลไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ สถาบันอุดมศึกษาส่วนกลางและสถาบันอุดมศึกษาส่วนภูมิภาคมีคุณภาพ                    
การบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลไม่แตกต่างกัน การท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเกิดจากสถาบันอุดมศึกษา
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั ซ่ึงไม่มีขอ้จ  ากดัในดา้นสถาน
ท่ีตั้ งไม่ว่าสถาบันอุดมศึกษาในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคย่อมต้องน าบริการเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน                        
การสนบัสนุน การเรียนการสอน การวิจยั การบริการสงัคม และศิลปวฒันธรรมไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.25 การเปรียบเทียบคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษาขนาด    
ต่างๆ  

ขนาดของสถาบนัอุดมศึกษา ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ 
ขนาดเลก็   (นกัศกึษาไม่เกิน 5,000 คน) 2.88 0.54 F = 54.346 

Sig = 0.00 ขนาดกลาง (นกัศึกษา 5,001 - 15,000 คน) 3.63 0.53 
ขนาดใหญ่ (นกัศกึษา 15,001 คนข้ึนไป) 4.25 0.52 

 
จากตารางท่ี 4.25  ขนาดของสถาบนัอุดมศึกษาแตกต่างกนัมีคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยี

ดิจิทัลแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ณ ระดับ 0.00 กล่าวคือ สถาบันอุดมศึกษาขนาดใหญ่มีคุณภาพ                 
การบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัโดยเฉล่ีย 4.25 คะแนน ซ่ึงสูงกว่าสถาบนัอุดมศึกษาขนาดกลางซ่ึงมี
คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัโดยเฉล่ีย 3.63 คะแนน และสถาบนัอุดมศึกษาขนาดเล็กซ่ึงมี
คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัโดยเฉล่ีย 2.88  คะแนน  

การท่ีเป็นเช่นน้ี สอดคลอ้งกบั Rapp (2008, pp. 30-31) ไดศ้ึกษาเชิงประจกัษเ์ก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของ
ขนาดองค์การกบัการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ผลกระทบของการบริการดว้ยเทคโนโลยีขององคก์าร
ต่างๆ เก่ียวขอ้งกบัขนาดขององคก์าร ซ่ึงวดัขนาดขององคก์ารจากจ านวนบุคลากร กล่าวคือ องค์การท่ีมีขนาด
เลก็บ่อยคร้ังจะไม่ใหค้วามส าคญักบัการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศ  และองคก์ารขนาดใหญ่กว่าอยูใ่นช่วง
ของการเปล่ียนผ่านท าให้มีจ  านวนบุคลากรสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบัติได้มากกว่า 
นอกจากน้ี ผูว้ิจ ัยมีข้อสังเกตว่าอาจเกิดจากการท่ีสถาบันอุดมศึกษาขนาดใหญ่กว่าได้รับการสนับสนุน
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งบประมาณในการพฒันาโครงสร้างทางกายภาพดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัมากกว่าสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีลกัษณะ
ตรงกนัขา้ม สอดคลอ้งกบัความเห็นในแบบสอบถาม ดงัน้ี 

“สถาบนัการศึกษาขนาดเลก็ มีขอ้จ  ากดัเร่ืองการบริหารจดัการ และการบริการสารสนเทศ งบประมาณ 
ทรัพยากร และบุคลากร ในขณะท่ีการบริการเทคโนโลยดิีจิทลัเป็นส่ิงจ  าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับสถาบนัการศึกษา อีก
ทั้งเป็นตวับ่งช้ีส าคญัในการรับรองการประกนัคุณภาพสถาบนัการศึกษา”  

“การลงทุนดา้นเทคโนโลยีตอ้งใชง้บประมาณสูงซ่ึงวิทยาลยัชุมชนเป็นสถาบนัท่ีรับงบประมาณจาก
ราชการ 100% จึงไม่เพียงพอต่อการพฒันา โดยเงินท่ีไดจ้ากผูเ้รียน (ค่าลงทะเบียน) เพียงหน่วยกิตละ 25 บาท จึง
อาจไม่เพียงพอต่อการลงทุน”  

ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 1 (2561) กล่าวว่า “เร่ืองขนาด (size) ก็มีผล หากขนาด (size) ใหญ่รายไดก้็แยะหน่อย 
มีเงินลงทุนแยะหน่อย ท าอะไรไดห้ลากหลาย” และผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 3 (2561) กล่าวว่า “เช่ือว่าน่าจะเป็นปัจจยั
หลกั มหาวิทยาลยัขนาดใหญ่ มหาวิทยาลยัท่ีมีความพร้อมทางดา้นทุนทรัพย ์มหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียง ผมว่าเป็น
ปัจจยัดึงดูดอยา่งหน่ึง  สมมติว่ามีทุนเราก็สามารถท่ีจะพฒันาอะไรก็ได ้  ถา้มหาวิทยาลยัท่ีขนาดใหญ่ มีช่ือเสียง
ระดบัหน่ึง partner บางเจา้เขายินดีจะมาท าให้ฟรี อนันั้นก็เป็นปัจจยัหน่ึงในการพฒันา ถา้เรามีงบประมาณก็
สามารถไปลงทุนพฒันาได ้  แมก้ระทัง่พอเป็นมหาวิทยาลยัใหญ่ มีงบประมาณ มีช่ือเสียง บางทีก็ดึงดูดนิสิตเขา้
มาก็ท าให้มีรายได้ ถ้าถามว่า size ของมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยส าคัญหรือไม่ ผมว่าส าคัญ ช่ือเสียงส าคัญ 
งบประมาณส าคญั” 
 นอกจากน้ี การบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลจ  าเป็นต้องใช้ทรัพยากรค่อนข้างสูงใน                   
การพฒันาระบบการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั การจดัซ้ือและจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ และการพฒันา
บุคลากรให้มีความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัและการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั   แต่หากมีทรัพยากร
จ ากดั การพฒันาการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษาดงักล่าวก็จะล่าชา้ และไม่
ตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงสถาบนัอุดมศึกษาขนาดใหญ่มีโอกาสท่ีจะไดรั้บการสนับสนุ
นทรัพยากรในเร่ืองดงักล่าว ท าให้พฒันาการบริการดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัไดดี้กว่า และมีคุณภาพการบริการท่ี
ดีกว่า 
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ตารางท่ี 4.26  ความสมัพนัธร์ะหว่างระยะเวลาการใหบ้ริการผา่นเวบ็ไซตแ์ละคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา 
ระยะเวลาการใหบ้ริการผา่นเวบ็ไซตข์อง

สถาบนัอุดมศึกษา 
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ นยัส าคญัทางสถิติ 

ระยะเวลาการใหบ้ริการผา่นเวบ็ไซตข์อง
สถาบนัอุดมศึกษา 

0.41 0.01 

 
จากตารางท่ี 4.26 ระยะเวลาการใหบ้ริการผา่นเวบ็ไซตข์องสถาบนัอุดมศึกษามีความสมัพนัธเ์ชิงบวกต่อ

คุณภาพการบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ณ ระดับ 0.01 กล่าวคือ 
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีระยะเวลาการให้บริการผ่านเว็บไซต์มากข้ึนจะมีคุณภาพการบริการสาธารณะด้วย
เทคโนโลยดิีจิทลัสูงข้ึน หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ สถาบนัอุดมศึกษากลุ่มตวัอย่างท่ีมีการให้บริการผ่านเวบ็ไซต์
ระยะเวลาแตกต่างกนัมีคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัแตกต่างกนั ซ่ึงการท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเกิด
จากการให้บริการผ่านเว็บไซต์ท่ียาวนานกว่าท าให้มีประสบการณ์ในการพฒันาคุณภาพเว็บไซต์และผลการ
ปฏิบติังานต่างๆไดดี้กว่า และสอดคลอ้งกบัผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 3 (2561) กล่าวว่า “ผมมองว่าประสบการณ์มนัจะ
ช่วยวางเกม วางกฎระเบียบ หรือวิธีปฏิบติั ให้มนัป้องกนัปัญหาเดิม ๆ  หรือแมก้ระทัง่ทิศทางในการท่ีจะไป 
ฉะนั้น ประสบการณ์ผมว่าส าคัญ หรือแมก้ระทั่งประสบการณ์บางอย่างท่ีเราไปได้สัมผสักับเอกชน ไปดู
บางอย่างน ากลบัมาปรับใช้ได้ …เอกชนเขาท าเกินไปเยอะแลว้ และเขาเรียนรู้จากข้อผิดพลาด  ต่าง ๆ ไป
หมดแลว้ และถา้เรามีประสบการณ์ดา้นนั้น เราตอ้งกลบัมาใช ้อยา่งนอ้ยมนัเป็นเสน้ทางลดัทางหน่ึงท่ีเราไม่ตอ้ง
ไปลม้ลุกคลุกคลานแบบเขา เพราะถา้เราไม่มีประสบการณ์เราเช่ือว่าเราก็เป็นแบบเขา เพราะเขาเจอแบบน้ีมา
ก่อน แต่ถา้เรารู้เราก็พยายามเล่ียงปัญหาอยา่งน้ีไป ฉะนั้น ประสบการณ์ก็จ  าเป็น”  

 
4.3 การสร้างและทดสอบตัวแบบปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะด้วย
เทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา 
 ตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพื่อสร้างตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อคุณภาพ                    
การบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษาจากมุมมองนโยบายสาธารณะและการจดัการ
เชิงกลยุทธ์ และวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 3 เพื่อทดสอบตวัแบบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อคุณภาพ     
การบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา ในหวัขอ้น้ีจึงมีการตรวจสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้
เพื่อสร้างตัวแบบโดยน าเสนอเมตริกความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและสถิติพรรณาของตวัแปรอิสระ 
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม การทดสอบสมมติฐาน ผลการทดสอบตวัแบบความสมัพนัธ์
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ระหว่างปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทัล  และผลการวิเคราะห์ปัจจัย
ส าคัญท่ีไม่พบว่ามีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติกบัตวัแปรอ่ืนในกรอบแนวคิด 
 

4.3.1  เมตริกความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระและสถิติพรรณาของตวัแปรอิสระ 
 เพื่อใหก้ารวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัโดยการวิเคราะห์
ถดถอยพหุให้ผลการวิเคราะห์ท่ีถูกตอ้ง ผูเ้ขียนไดน้ าเสนอเมตริกความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและสถิติ
พรรณนาของตัวแปรอิสระ เพื่อตรวจสอบการกระจายของข้อมูลจากค่าเฉล่ีย ค่ าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระในสมการเดียวกนั ดงัตารางท่ี 4.27 
ตารางท่ี 4.27 สถิติพรรณนาและค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระ  

ตวัแปร POLICY MIND
SET 

MONEY INFRA 
STRUTURE 

NET 
WORK 

KNOW 
LEDGE 

PROPERTY LEAD MOTIVA 
TION 

RELA 
TION 

TARGET 

CLEAR 1.00           
MINDSET 0.72** 1.00          
MONEY 0.56** 0.46** 1.00         
INFRASTRUTURE 0.49** 0.33** 0.69** 1.00        
NETWORK 0.31** 0.25** 0.47** 0.34** 1.00       
KNOWLEDGE 0.59** 0.47** 0.57** 0.61** 0.40** 1.00      
PROPERTY 0.33** 0.24* 0.36** 0.35** 0.52** 0.61** 1.00     

LEAD 0.54** 0.46** 0.58** 0.59** 0.42** 0.66** 0.46** 1.00    
MOTIVATION 0.59** 0.52** 0.59** 0.63** 0.54** 0.70** 0.52** 0.80** 1.00   
RELATION 0.56** 0.51** 0.48** 0.62** 0.28** 0.64** 0.38** 0.75** 0.72** 1.00  
TARGET 0.57** 0.45** 0.49** 0.66** 0.23* 0.59** 0.34** 0.63** 0.61** 0.69** 1.00 
Mean 3.92 3.61 2.98 3.39 2.58 3.35 2.60 3.50 3.16 3.62 3.69 
S.D. 0.73 0.71 1.04 0.74 0.86 0.69 1.05 0.86 0.79 0.68 0.65 

หมายเหตุ * นยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
             ** นยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
 ในท่ีน้ี 

POLICY  =     ความชดัเจนและความต่อเน่ืองของนโยบาย   
MINDSET  =     การมีส่วนร่วมและกรอบความคิดของตวัแสดงนโยบาย   

  MONEY  =     ทรัพยากรทางการเงิน 
  INFRASTRUCTURE =     โครงสร้างทางกายภาพดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั 
  NETWORK  =     เครือข่ายความร่วมมือขององคก์าร 
  KNOWLEDGE  =     ความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัและ 
            การจดัการเทคโนโลยเีทคโนโลยดิีจิทลัขององคก์าร  
  PROPERTY  =     ทรัพยสิ์นทางปัญญาขององคก์าร 
  LEAD   =     ภาวะผูน้  าในองคก์าร  
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  MOTIVATION  =     การสร้างแรงจูงใจขององคก์าร   
  RELATION  =     ความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก  
  TARGET  =     ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั 
   

4.3.1.1  ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรระหว่างตวัแปรอิสระ 
ตารางท่ี 4.27 น าเสนอความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างตวัแปรอิสระแต่ละคู่  พบว่า  ตวัแปรส่วน

ใหญ่มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัน้อยถึงปานกลาง ยกเวน้ตวัแปรภาวะผูน้  าในองคก์ารซ่ึงมีความสัมพนัธก์บัตวั
แปรอ่ืนๆค่อนขา้งสูง  ผูว้ิจยัจึงไดร้วมตวัแปรภาวะผูน้  าในองคก์ารกบัตวัแปรการสร้างแรงจูงใจขององคก์ารเป็น
ตวัแปรใหม่  คือ ตัวแปรภาวะผูน้  าและการสร้างแรงจูงใจขององคก์าร เน่ืองจากจากการทบทวนวรรณกรรมตวั
แปรทั้งสองเป็นพฤติกรรมองคก์ารซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบติังานในองคก์าร  และเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
ความสัมพนัธ์กนัมากระหว่างตวัแปรอิสระท่ีอยู่ในสมการเดียวกนั (multicollinearity) ดงันั้น ตวัแปรทุกคู่มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์น้อยกว่า 0.80  จึงไม่เกิดปัญหาความสัมพนัธ์กนัมากระหว่างตัวแปรอิสระท่ีอยู่ใน
สมการเดียวกนั และตวัแปรต่าง ๆ เหล่าน้ีสามารถน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ถดถอยไดโ้ดยไม่เกิดการประมาณค่าท่ี
มีอคติ (สุชาต ประสิทธ์ิรัฐสินธุ,์ 2548, น. 103)  

 
4.3.1.2 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มลู พบว่า ตวัแปรทุกตวัมีอตัราส่วนระหว่างค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ใกลเ้คียงหรือมากกว่า 2 แสดงว่าค่าเฉล่ียนั้นใชไ้ด ้ มีการแจกแจงโนม้เอียงไปทางปกติ (สุชาต ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 
2548, น. 64)  รวมทั้งผลการวิเคราะห์แสดงใหเ้ห็นว่าสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความแตกต่างใน
ทรัพยสิ์นทางปัญญาขององคก์ารมากท่ีสุด เน่ืองจากค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงท่ีสุด  และสถาบนัอุดมศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่งมีคะแนนโดยเฉล่ียปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัในระดบัปานกลาง
ถึงระดบัมาก (2.58 - 3.92 คะแนน) กล่าวคือ ความชดัเจนและความต่อเน่ืองของนโยบายมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (3.92 
คะแนน) รองลงมา คือ ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายด้านเทคโนโลยีดิจิทลั  (3.69 คะแนน)  ความสัมพนัธ์
ระหว่างองค์การกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก (3.62 คะแนน) การมีส่วนร่วมและกรอบความคิดของตวัแสดง
นโยบาย  (3.61 คะแนน) โครงสร้างทางกายภาพดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั (3.39 คะแนน) ความรู้และทกัษะดา้น
เทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการเทคโนโลยีเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การ (3.35 คะแนน) ภาวะผูน้  าและ                    
การสร้างแรงจูงใจขององค์การ   (3.33 คะแนน) ทรัพยากรทางการเงิน (2.98 คะแนน) ทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
องคก์าร (2.60 คะแนน) และเครือข่ายความร่วมมือขององคก์าร (2.58 คะแนน) ตามล าดบั   
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4.3.2  การสร้างตวัแบบความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา 

 วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ของการวิจยัคร้ังน้ี คือ การสร้างตวัแบบความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส าคญั
ท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา   ผูว้ิจยัจึงไดส้ร้างตวัแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิ จิทัลของ
สถาบนัอุดมศึกษาในรูปของสมการ ซ่ึงจะวิเคราะห์ต่อไปว่าปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลทางตรงหรือทางออ้มต่อคุณภาพ   
การบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา ดงัน้ี 
 
QOS     =   B1POLICY + B2MINDSET + B3MONEY + B4INFRASTUCTURE + B5NETWORK +  

B6KNOWLEDGE + B7PROPERTY + B8LEADMOTIVE + B9RELATION + B10TARGET  
+ ei ……(1) 

TARGET    =   B11POLICY+ ei         ……………………………..………….(2) 
RELATION =   B12MINDSET + ei     ……………………………..………….(3) 
TARGET    =   B11MONEY+ ei   ……………………………..………….(4) 
TARGET    =   B13INFRASTRUCTURE+ ei ……………………………..………….(5) 
RELATION =   B14KNOWLEDGE+ ei  ……………………………..………….(6) 
NETWORK =   B15PROPERTY+ ei  ……………………………..………….(7) 
RELATION =   B15LEADMOTIVE+ ei  ……………………………..………….(8) 
 
ในท่ีน้ี 

POLICY  =     ความชดัเจนและความต่อเน่ืองของนโยบาย   
MINDSET  =     การมีส่วนร่วมและกรอบความคิดของตวัแสดงนโยบาย   

  MONEY  =     ทรัพยากรทางการเงิน 
  INFRASTRUCTURE =     โครงสร้างทางกายภาพดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั 
  NETWORK  =     เครือข่ายความร่วมมือขององคก์าร 
  KNOWLEDGE  =     ความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัและ 
            การจดัการเทคโนโลยเีทคโนโลยดิีจิทลัขององคก์าร  
  PROPERTY  =     ทรัพยสิ์นทางปัญญาขององคก์าร 
  LEADMOTIVE  =     ภาวะผูน้  าและการสร้างแรงจูงใจขององคก์าร      
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  RELATION  =     ความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก  
  TARGET  =     ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั 
  QOS   =     คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของ 
            สถาบนัอุดมศึกษา 
 

4.3.3 การทดสอบตวัแบบความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา 
  วตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 3 ของการวิจยัคร้ังน้ี คือ การทดสอบตวัแบบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัย
ส าคญัท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเลก็ทรอนิกส์ของสถาบนัอุดมศึกษา ซ่ึงในท่ีน้ีใชก้ารวิเคราะห์
ถดถอย รวมกบัการวิเคราะห์เสน้ทาง (path analysis)  
 
ตารางท่ี 4.28 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ 

ตวัแปรอิสระ ตวัแบบท่ี 1 ตวัแบบท่ี 2 ตวัแบบท่ี 3 
TARGET  0.64* 0.39* 0.38* 
 (8.86) (4.05) (4.05) 
RELATION     0.36* 0.32* 
  (3.78) (3.35) 
NETWORK   0.18** 
   (2.54) 
Adjusted R2 0.41 0.47 0.50 
SEE 0.44 0.42 0.41 
F 78.43 51.02 37.86 
Sig. 0.00 0.00 0.00 
R2 Change 0.41 0.07 0.03 
F Change 78.43 14.25 6.47 
Sig. F Change 0.00 0.00 0.01 

 
หมายเหตุ  ในวงเลบ็ คือ ค่า t 
 * p ≤  0.001, **p  ≤  0.01 
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 จากผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุในตารางท่ี 4.28  พบว่า ตวัแบบท่ี 1 ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้น
เทคโนโลยดิีจิทลัอธิบายคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษาไดร้้อยละ 41 
(R2 change  = 0.41  และ F change = 78.43) เน่ืองจากความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัมีผล
เชิงบวกต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.00 
 ในตวัแบบท่ี 2 เม่ือเพ่ิมความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกเขา้ไปในแบบจ าลอง 
พบว่า สถานการณ์เปล่ียนแปลงไป กล่าวคือ ความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเพ่ิมเขา้
มาท าให้ตัวแปรอิสระอธิบายตัวแปรตามได้เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย (R2 change  = 0.07  และ F change = 14.25)                          
ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลยงัมีผลเชิงบวกต่อคุณภาพการบริการสาธารณะด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล และความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การกับสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลเชิงบวกต่อคุณภาพ                        
การบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ    
 เม่ือเพ่ิมเครือข่ายความร่วมมือขององคก์ารในตวัแบบท่ี 3 พบว่า สถานการณ์เปล่ียนแปลงไป เครือข่าย
ความร่วมมือขององคก์ารเพ่ิมเขา้มาท าใหต้วัแปรอิสระอธิบายตวัแปรตามไดเ้พ่ิมข้ึนเลก็น้อย (R2 change  = 0.03 
และ F change = 6.47) กล่าวคือ เครือข่ายความร่วมมือขององคก์ารมีผลเชิงบวกต่อคุณภาพการบริการสาธารณะ
ดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   และตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์อยูเ่ดิม ไดแ้ก่ ความ
พร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัและความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก
ยงัคงมีผลเชิงบวกกบัคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั อยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.00 

สรุปผลการวิเคราะห์เป็นสมการไดด้งัน้ี 
 

QOS =1.291+ 0.18 NETWORK + 0.32 RELATION + 0.38 TARGET+ ei …………………………..………(9) 
 
ในท่ีน้ี 
  NETWORK  =     เครือข่ายความร่วมมือขององคก์าร 
  RELATION  =     ความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก  

 TARGET  =     ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลย ี
  QOS   =     คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของ 
            สถาบนัอุดมศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยทั้ง 10 ตัว มีปัจจัย 3 ตัวมีผลเชิงบวกทางตรงต่อคุณภาพการบริการ
สาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลยี
ดิจิทลัความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก  และเครือข่ายความร่วมมือขององค์การ  ค่า
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สัมประสิทธ์ิถดถอยปรับมาตรฐาน คือ  0.38, 0.32 และ 0.18 ตามล าดับ  สมการดังกล่าวอธิบายคุณภาพการ
บริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้ร้อยละ 50 (adjusted R2 = 0.50) และแสดงว่าร้อยละของความ
แปรปรวนในคุณภาพการบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มตัวอย่างไดรั้บ
อิทธิพลเชิงบวกทางตรงจากความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์าร
กบัสภาพแวดลอ้มภายนอก และเครือข่ายความร่วมมือขององคก์าร    

 
TARGET  = 0.57 POLICY+ ei        ……………………………..………….(10) 
       (7.33) 
R = 0.57, R2 = 0.26, SEE = 0.59, F = 38.74, Sig of F = .000 
 
ในท่ีน้ี 

POLICY   =     ความชดัเจนและความต่อเน่ืองของนโยบาย   
  TARGET   =     ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั 
 
 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความชดัเจนและความต่อเน่ืองของนโยบายมีผลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อ                
ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั และสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของความพร้อมของ
กลุ่มเป้าหมายไดร้้อยละ 26 และสมการท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ถดถอยมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .000  ดงันั้น การท่ี
สถาบนัอุดมศึกษามีวตัถุประสงค ์เน้ือหา ตวัช้ีวดั ผูรั้บผิดชอบนโยบายการบริการดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัชดัเจน
และต่อเน่ือง ส่งผลใหเ้กิดการเตรียมความพร้อมส าหรับกลุ่มเป้าหมายในการใชบ้ริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 
 

RELATION = 0.49 MINDSET + ei         ……………………………..………….(11) 
          (6.22) 
R = 0.49, R2 = 0.26, SEE = 0.59, F = 38.74, Sig of F = .000 
ในท่ีน้ี 

MINDSET  =     การมีส่วนร่วมและกรอบความคิดของตวัแสดงนโยบาย   
  RELATION  =     ความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก  
   
 ผลการวิเคราะห์ พบว่า การมีส่วนร่วมและกรอบความคิดของตวัแสดงนโยบายมีผลเชิงบวกอย่างมี
นยัส าคญัต่อความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก และสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของ
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ความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก ไดร้้อยละ 26 และสมการท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ถดถอย
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .000 ดงันั้น การท่ีประชาคมสถาบนัมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการตดัสินใจ
เก่ียวกบันโยบายการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั มีความคาดหวงั ความเช่ือมัน่ ทศันคติท่ีดีต่อการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใชใ้นการบริการส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษากลุ่มตวัอย่างสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกในการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 
 
TARGET   = 0.49 MONEY+ ei           ……………………………..………….(12) 
        (5.98) 
R = 0.49, R2 = 0.24, SEE = 0.57, F = 35.75, Sig of F = .000 
 
ในท่ีน้ี 
  MONEY   =     ทรัพยากรทางการเงิน 
  TARGET   =     ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั 
   
 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ทรัพยากรทางการเงินมีผลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคญัต่อความพร้อมของ
กลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั และสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้น
เทคโนโลยดิีจิทลั ไดร้้อยละ 24 และสมการท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ถดถอยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .000 ดงันั้น การท่ี
สถาบันอุดมศึกษากลุ่มตัวอย่างมีงบประมาณเพียงพอและการเบิกจ่ายงบประมาณเก่ียวกบัการบริการดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัทนักบัความตอ้งการ จะส่งผลใหม้ีโครงการพฒันาความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัและ
จดัหาอุปกรณ์เทคโนโลยแีก่ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง 
 
TARGET   = 0.66 INFRASTRUCTURE  + ei        ……………………………..………….(13) 
        (9.31) 
R = 0.66, R2 = 0.44, SEE = 0.49, F = 86.70, Sig of F = .000 
ในท่ีน้ี 
  INFRASTRUCTURE =     โครงสร้างทางกายภาพดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั 
  TARGET  =     ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั 
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 ผลการวิเคราะห์ พบว่า โครงสร้างทางกายภาพดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัมีผลเชิงบวกอยา่งมีนัยส าคญั
ต่อความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั และสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของความพร้อมของ
กลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั ไดร้้อยละ 44 และสมการท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ถดถอยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
.000 ดังนั้น การท่ีสถาบันอุดมศึกษากลุ่มตัวอย่างมีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบการบริการดว้ย
เทคโนโลยีดิจิทัล ทรัพยากรสารสนเทศ บุคลากรสนับสนุนดา้นเทคโนโลยีเพียงพอ ระบบการบริการดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัท่ีสามารถเขา้ใชไ้ดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี จะส่งผลใหก้ลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมดา้นเทคโนโลยี
ดิจิทลัทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ และอุปกรณ์เทคโนโลย ี  
 
RELATION = 0.64 KNOWLEDGE + ei          ……………………………..………….(14) 
         (8.74) 
R = 0.64, R2 = 0.41, SEE = 0.53, F = 76.47, Sig of F = .000 
ในท่ีน้ี 
  KNOWLEDGE  =     ความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัและ 
            การจดัการเทคโนโลยเีทคโนโลยดิีจิทลัขององคก์าร  
  RELATION  =     ความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก  
   
 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัและการจดัการเทคโนโลยีดิจิทลัของ
องคก์าร มีผลเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก และสามารถ
อธิบายการเปล่ียนแปลงของความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก ไดร้้อยละ 41 และสมการ
ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ถดถอยมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .000 ดงันั้น การท่ีสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มตวัอย่างมีความรู้
และทักษะการใช้ฮาร์ดแวร์ การใช้ระบบการบริการการศึกษาดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั การใช้ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การใชส่ื้อดิจิทลั การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในการบริการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความรู้เก่ียวกบั
นโยบายหรือกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีดิ จิทัลและผลกระทบของเทคโนโลยีดิ จิทัลต่อการบริการของ
สถาบนัอุดมศึกษา ส่งผลใหส้ถาบนัสามารถตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มภายนอกไดม้ากข้ึน 
 
NETWORK = 0.52   PROPERTY + ei        ……………………………..………….(15) 
         (7.78) 
R = 0.52, R2 = 0.27, SEE = 0.74, F = 41.23, Sig of F = .000 
ในท่ีน้ี 
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  NETWORK  =     เครือข่ายความร่วมมือขององคก์าร 
  PROPERTY  =     ทรัพยสิ์นทางปัญญาขององคก์าร 
   
 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ทรัพยสิ์นทางปัญญามีผลเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัต่อเครือข่ายความร่วมมือของ
องคก์าร และสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของเครือข่ายความร่วมมือขององคก์ารไดร้้อยละ 27 และสมการท่ี
ไดจ้ากการวิเคราะห์ถดถอยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .000 ดงันั้น การท่ีสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มตวัอยา่งมีผลงานของ
สถาบนัท่ีเกิดจากการคิดคน้ การประดิษฐ์ การสร้างสรรค ์และไดรั้บความคุ้มครองตามกฎหมายช่วยสนบัสนุน
การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั จะส่งผลให้เกิดการพฒันาความร่วมมือกบัเครือข่ายต่างๆในการพฒันาบริการ
สาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั              
 
RELATION = 0.82 LEADMOTIVE+ ei ……………………………..………….(16) 
         (14.95) 
R = 0.82, R2 = 0.67, SEE = 0.40, F = 223.57, Sig of F = .000 
ในท่ีน้ี 
  BEHAVIOR  =     ภาวะผูน้  าและการสร้างแรงจูงใจขององคก์าร        
  RELATION  =     ความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก  
   
 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ภาวะผูน้  าและการสร้างแรงจูงใจขององค์การมีผลเชิงบวกอย่างมีนยัส าคญัต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับสภาพแวดล้อมภายนอก และสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงขอ ง
ความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก ไดม้ากถึงร้อยละ 67 และสมการท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์
ถดถอยมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .000 ดงันั้น การท่ีผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษามีวิสัยทศัน์ สามารถก าหนดทิศทาง
และวางแผนการพฒันาการบริการดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัไดอ้ย่างชดัเจน เปิดกวา้งและรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้นเก่ียวกับทิศทางการพฒันาการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้นแบบในการบริการการศึกษาดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลั  ใหก้ารสนบัสนุนการพฒันาระบบการบริการและพฒันาความรู้ ทกัษะ ทศันคติดา้นเทคโนโลยี
ดิจิทลัแก่บุคลากรในสถาบนั เช่ือมโยงบูรณาการหน่วยงานภายในสถาบนัในการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 
เขา้ร่วมประชุมเก่ียวกบัการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัอยา่งสม ่าเสมอ และติดตาม แกไ้ขปัญหาอุปสรรคและ
จดัการความขดัแยง้เก่ียวกบัการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชใ้นการบริการ  รวมทั้งจดัสรรค่าตอบแทนบุคลากร
เก่ียวกบัการบริการดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัเหมาะสม ท าใหบุ้คลากรกา้วหนา้ในงานไดม้ากข้ึน จดัสรรส่ิงจูงใจใน
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การบริการดว้ยเทคโนโลยีดิจิทัลเพียงพอและสอดคลอ้งกบัความต้องการของบุคลากร จะท าให้การบริการ
สาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัสามารถตอบสนองสภาพแวดลอ้มภายนอกไดอ้ยา่งเหมาะสม   
         ทั้งน้ี  ตวัแปรอิสระบางตวัมีผลทางตรง และบางตวัมีผลทางออ้มต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา ดงัตารางท่ี 4.29 
 

ตาราง 4.29  ผลการวิเคราะห์เสน้ทางตวัแปรอิสระท่ีมีผลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อคุณภาพการบริการ
สาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจทลัของสถาบนัอุดมศึกษา 

ตวัแปรอิสระ ผลทางตรงและผลทางออ้มต่อคุณภาพการบริการสาธารณะฯ 
ผลทางตรง ผลทางออ้ม รวม 

TARGET 0.38 - 0.38 
RELATION 0.32 - 0.32 
NETWORK 0.18 - 0.18 
POLICY  - 0.22 0.22 
MINDSET - 0.15 0.15 
MONEY - 0.18 0.18 
INFRASTRUCTURE - 0.25 0.25 
KNOWLEDGE - 0.20 0.20 
PROPERTY - 0.09 0.09 
LEADMOTIVE - 0.26 0.26 

 
หมายเหตุ  (1)  ผลทางออ้มของความชดัเจนและความต่อเน่ืองของนโยบายเท่ากบั (0.57 x 0.38) 
 (2)  ผลทางออ้มของการมีส่วนร่วมและกรอบความคิดของตวัแสดงนโยบายเท่ากบั (0.49 x 0.32)  
 (3)  ผลทางออ้มของทรัพยากรทางการเงินเท่ากบั (0.49 x 0.38) 
 (4)  ผลทางออ้มของโครงสร้างทางกายภาพดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัเท่ากบั (0.66 x 0.38) 
 (5)  ผลทางออ้มของความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัและการจดัการเทคโนโลยดิีจิทลัของ
องคก์ารเท่ากบั (0.64 x 0.32) 
 (6)  ผลทางออ้มของทรัพยสิ์นทางปัญญาเท่ากบั (0.52 x 0.18) 
 (7)  ผลทางออ้มของภาวะผูน้  าและการสร้างแรงจูงใจขององคก์ารเท่ากบั (0.82 x 0.32) 
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 จากตาราง 4.29 พบว่า ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั มีผลทางตรงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติต่อคุณภาพการบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษามากกว่า
ความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก และเครือข่ายความร่วมมือขององคก์าร  เมื่อพิจารณา
ความสัมพนัธ์ในเชิงปริมาณ ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัมีผลทางตรงอยา่งมีนัยส าคญั
ทางสถิติต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา สอดคลอ้งกบัขอ้สังเกต
จากผลการศึกษาเชิงคุณภาพซ่ึงประมวลแลว้พบว่า ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลยีดิจิทัลเป็น
ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั โดยสถาบนัอุดมศึกษามีการเตรียม
ความพร้อมเก่ียวกบัโครงสร้างทางกายภาพดา้นเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผูใ้ช้บริการกลุ่มเป้าหมาย  เมื่อพิจารณา
ความสัมพนัธ์ในเชิงปริมาณความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก  มีผลทางตรงอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา สอดคลอ้งกบั
ข้อสังเกตจากผลการศึกษาเชิงคุณภาพซ่ึงประมวลแลว้พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
สภาพแวดลอ้มภายนอกดา้นนโยบายของรัฐ สภาพแวดลอ้มภายนอกดา้นเทคโนโลยี  สภาพแวดลอ้มภายนอก
ดา้นสังคม ส่งผลต่อการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พฒันาการเรียนการสอนดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มดงักล่าว และเมื่อพิจารณา
ความสมัพนัธใ์นเชิงปริมาณ เครือข่ายความร่วมมือขององคก์ารมีผลทางตรงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติต่อคุณภาพ
การบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา สอดคลอ้งกบัขอ้สังเกตจากผลการศึกษาเชิง
คุณภาพซ่ึงประมวลแลว้พบว่า เครือข่ายความร่วมมือขององคก์ารเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อคุณภาพการบริการ
สาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่เครือข่าย Digital University Forum ซ่ึง
การเขา้ร่วมเครือข่ายความร่วมมือท าใหส้ถาบนัอุดมศึกษาต่างๆไดแ้ลกเปล่ียนความรู้และทรัพยากรต่างๆ ต่อรอง
กบัผูจ้ดัหา และพฒันาการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัไดม้ากข้ึน   
 ในขณะท่ีภาวะผูน้  าและการสร้างแรงจูงใจขององค์การมีผลทางออ้มอย่างมีนัยส าคญัต่อคุณภาพ
การบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษาผ่านความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การกับ
สภาพแวดลอ้มภายนอกมากกว่า โครงสร้างทางกายภาพดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัมีผลทางออ้มอย่างมีนยัส าคญัต่อ
คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษาผา่นความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้น
เทคโนโลยีดิจิทัล ความชัดเจนและความต่อเน่ืองของนโยบายมีผลทางออ้มอย่างมีนัยส าคญัต่อคุณภาพการ
บริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษาผ่านความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลยี
ดิจิทลั ความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัและการจดัการเทคโนโลยดิีจิทลัขององคก์ารมีผลทางออ้มอย่างมี
นยัส าคญัต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษาผา่นความสมัพนัธร์ะหว่าง
องค์การกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก  ทรัพยากรทางการเงินมีผลทางออ้มอยา่งมีนยัส าคญัต่อคุณภาพการบริการ
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สาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษาผา่นความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั 
การมีส่วนร่วมและกรอบความคิดของตวัแสดงนโยบายมีผลทางออ้มอย่างมีนัยส าคญัต่อคุณภาพการบริการ
สาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษาผ่านความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การกบัสภาพแวดล้อม
ภายนอก และทรัพยสิ์นทางปัญญามีผลทางออ้มอยา่งมีนยัส าคญัต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษาผา่นเครือข่ายความร่วมมือขององคก์าร  
 การท่ีความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับ
สภาพแวดลอ้มภายนอก เครือข่ายความร่วมมือขององคก์าร มีผลทางตรงต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษาเรียงตามล าดบั ช้ีใหเ้ห็นว่าคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษาข้ึนอยู่กบัปัจจัยภายนอกองค์การและทรัพยากรท่ีจับต้องไม่ไดเ้ป็นส าคัญ  และ                   
การพฒันาคุณภาพการบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถาบันอุดมศึกษาควรให้ความส าคญักบั                
การสนบัสนุนใหก้ลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมในการใชบ้ริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัเป็นอนัดบัแรก 
 ทั้งน้ี สรุปผลทดสอบสมมติฐานไดต้ามตารางท่ี 4.30 
 
ตารางท่ี 4.30 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ปัจจยัสืบเน่ืองจากการก าหนดนโยบาย  
- ความชดัเจนและความต่อเน่ืองของนโยบายน่าจะมี 
  ผลเชิงบวกต่อคุณภาพการบริการสาธารณะ 
  ดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั                                                                            

-ความชดัเจนและความต่อเน่ืองของนโยบายม ี
 ผลเชิงบวกทางออ้มต่อคุณภาพการบริการ 
 สาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัผา่นความพร้อม   
 ของกลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั                                                         

- การมีส่วนร่วมและกรอบความคิดของตวัแสดง  
  นโยบายน่าจะมีผลเชิงบวกต่อคุณภาพ                    
  การบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั  
 
 

- การมีส่วนร่วมและกรอบความคิดของตวัแสดง 
  นโยบายมีผลเชิงบวกทางออ้มต่อคุณภาพ                         
  การบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัผา่น  
  ความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์ารกบัสภาพแวดลอ้ม 
  ภายนอก                                    

ทรัพยากรท่ีจบัตอ้งได ้  
- ทรัพยากรทางการเงินน่าจะมีผลเชิงบวกต่อ 
  คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 
 

- ทรัพยากรทางการเงินมีผลเชิงบวกทางออ้มต่อคุณภาพ 
  การบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัผา่นความ 
  พร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั 
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ตารางท่ี 4.30  (ต่อ) 
สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

- โครงสร้างทางกายภาพดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัน่าจะมี    
  ผลเชิงบวกต่อคุณภาพการบริการสาธารณะ 
  ดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 
 
ทรัพยากรท่ีจบัตอ้งไม่ได ้
-  เครือข่ายความร่วมมือขององคก์ารน่าจะมี  
   ผลเชิงบวกต่อคุณภาพการบริการ 
   สาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 
- ความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัและ 
   การจดัการเทคโนโลยดิีจิทลัขององคก์าร 
   น่าจะมีผลเชิงบวกต่อคุณภาพการบริการ 
   สาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 

  - โครงสร้างทางกายภาพดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัมีผล 
      เชิงบวกทางออ้มต่อคุณภาพการบริการสาธารณะ 
      ดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัผา่นความพร้อมของ 
     กลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั 
 
- เครือข่ายความร่วมมือขององคก์ารมีผลทางตรง 
  เชิงบวกต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ย 
  เทคโนโลยดิีจิทลั   
- ความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัและ                       
  การจดัการเทคโนโลยดิีจิทลัขององคก์ารมีผลเชิง    
  บวกทางออ้มต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ย  
  เทคโนโลยดิีจิทลัผา่นความสมัพนัธ ์    
  ระหว่างองคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก    

- ทรัพยสิ์นทางปัญญาขององคก์ารน่าจะมีผล 
  เชิงบวกต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ย 
  เทคโนโลยดิีจิทลั 
 

- ทรัพยสิ์นทางปัญญาขององคก์ารมีผลเชิงบวก 
  ทางออ้มต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ย 
  เทคโนโลยดิีจิทลัผา่นเครือข่ายความร่วมมือของ 
  องคก์าร  

ปัจจยัพฤติกรรมองคก์าร   
- ภาวะผูน้  าในองคก์ารน่าจะมีผล 
  เชิงบวกต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ย 
  เทคโนโลยดิีจิทลั 
- การสร้างแรงจูงใจขององคก์ารน่าจะมีผล 
  เชิงบวกต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ย 
  เทคโนโลยดิีจิทลั 
 
 
 

 
- ภาวะผูน้  าและการสร้างแรงจูงใจขององคก์าร       
  มีผลเชิงบวกทางออ้มต่อคุณภาพการบริการ     
  สาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัผา่น 
  ความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์ารกบั 
  สภาพแวดลอ้มภายนอก  
 (รวมตวัแปรภาวะผูน้  าและการสร้างแรงจูงใจเป็น  
 ภาวะผูน้  าและการสร้างแรงจูงใจขององคก์าร         
 เน่ืองจากมีความสมัพนัธก์นัสูงและเป็นพฤติกรรม 
 องคก์ารท่ีมีผลต่อผลการปฏิบติังานขององคก์าร)  
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ตารางท่ี 4.30  (ต่อ) 
สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจยัภายนอกองคก์าร 
- ความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์ารกบัสภาพแวดลอ้ม 
  ภายนอกน่าจะมีผลเชิงบวกต่อคุณภาพการบริการ
สาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 
- ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั 
  น่าจะมีผลเชิงบวกต่อคุณภาพการบริการ 
  สาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 
- ความชดัเจนและความต่อเน่ืองของนโยบายน่าจะมีผล        

  เชิงบวกต่อความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้น 
  เทคโนโลยดิีจิทลั     
- การมีส่วนร่วมและกรอบความคิดของตวัแสดง
นโยบายน่าจะมีผลเชิงบวกต่อความสมัพนัธร์ะหว่าง
องคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก    

 
- ความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์ารกบัสภาพแวดลอ้ม 
  ภายนอกมีผลเชิงบวกทางตรงต่อคุณภาพ                
  การบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 
- ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลย ี
  ดิจิทลัมีผลเชิงบวกทางตรงต่อคุณภาพ                        
  การบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 
- ความชดัเจนและความต่อเน่ืองของนโยบายม ี    
  ผลเชิงบวกต่อความพร้อมของ    
  กลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั        
- การมีส่วนร่วมและกรอบความคิดของตวัแสดง   
  นโยบายมีผลเชิงบวกต่อความสมัพนัธร์ะหว่าง 
  องคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก 

- ทรัพยากรทางการเงินน่าจะมีผลเชิงบวกต่อความพร้อม 

  ของกลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั     
- โครงสร้างทางกายภาพดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัน่าจะมี   
  ผลเชิงบวกต่อความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้น 
  เทคโนโลยดิีจิทลั 
 - ความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัและ                                
   การจดัการเทคโนโลยดิีจิทลัขององคก์ารน่าจะมีผล 
   เชิงบวกต่อความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์ารกบั 
   สภาพแวดลอ้มภายนอก 
- ทรัพยสิ์นทางปัญญาขององคก์ารน่าจะมีผลเชิงบวกต่อ 
  เครือข่ายความร่วมมือขององคก์าร          
- ภาวะผูน้  าในองคก์ารน่าจะมีผลเชิงบวกต่อ          
  ความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์ารกบัสภาพแวดลอ้ม 
  ภายนอก 

- ทรัพยากรทางการเงินมีผลเชิงบวกต่อความพร้อม 

  ของกลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั             
- โครงสร้างทางกายภาพดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั 
  มีผลเชิงบวกต่อความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้น 
  เทคโนโลยดิีจิทลั 
- ความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัและการ 
  จดัการเทคโนโลยดิีจิทลัขององคก์ารมีผลเชิงบวก 
  ต่อความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์ารกบั 
  สภาพแวดลอ้มภายนอก   
- ทรัพยสิ์นทางปัญญาขององคก์ารมีผลเชิงบวกต่อ 
  เครือข่ายความร่วมมือขององคก์าร 
- ภาวะผูน้  าและการสร้างแรงจูงใจขององคก์าร         
  มีผลเชิงบวกต่อความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์ารกบั 
  สภาพแวดลอ้มภายนอก 
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ตารางท่ี 4.30  (ต่อ) 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
- การสร้างแรงจูงใจน่าจะมีผลเชิงบวกต่อความสมัพนัธ ์
  ระหว่างองคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก                   

 

 
 จากตารางท่ี 4.30 ผลการศึกษาสนบัสนุนสมมติฐานท่ีว่า ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลยี
ดิจิทลั ความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก เครือข่ายความร่วมมือขององคก์าร ภาวะผูน้  า
และการสร้างแรงจูงใจขององคก์าร  โครงสร้างทางกายภาพดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั ความชดัเจนและความต่อเน่ือง
ของนโยบาย ความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัและการจดัการเทคโนโลยดิีจิทลัขององคก์าร ทรัพยากรทาง
การเงิน การมีส่วนร่วมและกรอบความคิดของตวัแสดงนโยบาย และทรัพยสิ์นทางปัญญามีผลเชิงบวกทางตรง
หรือทางอ้อมต่อคุณภาพการบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษา และสรุปผล                      
การทดสอบตวัแบบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษาไดต้ามภาพท่ี 4.1  
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ในท่ีน้ี 
POLICY   =     ความชดัเจนและความต่อเน่ืองของนโยบาย   
MINDSET  =     การมีส่วนร่วมและกรอบความคิดของตวัแสดงนโยบาย   

  MONEY   =     ทรัพยากรทางการเงิน 
  INFRASTRUCTURE =     โครงสร้างทางกายภาพดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั 
  NETWORK  =     เครือข่ายความร่วมมือขององคก์าร 
  KNOWLEDGE  =     ความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัและ 
            การจดัการเทคโนโลยเีทคโนโลยดิีจิทลัขององคก์าร  
  PROPERTY  =     ทรัพยสิ์นทางปัญญาขององคก์าร 
  LEADMOTIVE  =     ภาวะผูน้  าและการสร้างแรงจูงใจขององคก์าร      
  RELATION  =     ความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก  
  TARGET  =     ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั 
  QOS   =     คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา 

ภาพท่ี 4.1  ตวัแบบความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา 

 
KNOWLEDGE 

LEADMOTIVE  

POLICY 
 

 

NETWORK       QOS 

  
RELATION 

PROPERTY  

MINDSET  
  

+ 0.57  

  
TARGET MONEY 

INFRA 
STRUCTURE

ฎชาฎEE 

+0.38  

+0.49  

+0.32  

+0.18  

+0.49  

+ 0.66  

+0.64 

+0.52  

+0.82  
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 ตวัแบบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษาในภาพท่ี 4.1 แสดงให้เห็นว่า  ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะ
ดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษาบางตวัมีผลเชิงบวกทางตรง บางตวัมีผลเชิงบวกทางออ้มต่อคุณภาพ                  
การบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั กล่าวคือ ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัมีผลเชิง
บวกทางตรงต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ความสมัพนัธร์ะหว่าง
องค์การกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกซ่ึงมีผลเชิงบวกทางตรงต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทัลไม่แตกต่างกันมากนัก และสุดท้าย คือ เครือข่ายความร่วมมือขององค์การ ในขณะท่ีภาวะผูน้  าและ                  
การสร้างแรงจูงใจขององคก์ารมีผลเชิงบวกทางออ้มต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของ
สถาบนัอุดมศึกษาผา่นความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกสูงท่ีสุด  รองลงมาคือโครงสร้าง
ทางกายภาพดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัมีผลเชิงบวกทางออ้มต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั
ของสถาบนัอุดมศึกษาผา่นความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั ความชดัเจนและความต่อเน่ือง
ของนโยบายมีผลเชิงบวกทางออ้มต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา
ผา่นความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั ความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัและการจดัการ
เทคโนโลยีดิจิทลัขององคก์ารมีผลเชิงบวกทางออ้มต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของ
สถาบนัอุดมศึกษาผา่นความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก  ทรัพยากรทางการเงินมีผลเชิง
บวกทางออ้มต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษาผา่นความพร้อมของ
กลุ่มเป้าหมายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การมีส่วนร่วมและกรอบความคิดของตัวแสดงนโยบายมีผล เชิงบวก
ทางออ้มต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษาผา่นความสัมพนัธร์ะหว่าง
องค์การกับสภาพแวดลอ้มภายนอก และทรัพยสิ์นทางปัญญามีผลเชิงบวกทางออ้มต่อคุณภาพการบริการ
สาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษาผา่นเครือข่ายความร่วมมือขององคก์าร  

ดังนั้น  การเพ่ิมคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษา ควรให้
ความส าคญักบัปัจจยัภายนอกองคก์าร ไดแ้ก่  ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั ความสมัพนัธ์
ระหว่างองค์การกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก และการพฒันาปัจจยัทรัพยากรท่ีจับตอ้งไม่ได ้ได้แก่ เครือข่าย                 
ความร่วมมือขององค์การมากท่ีสุดและให้ความส าคัญกับภาวะผูน้  าและการสร้างแรงจูงใจขององค์การ 
โครงสร้างทางกายภาพดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั ความชดัเจนและความต่อเน่ืองของนโยบาย ความรู้และทกัษะดา้น
เทคโนโลยดิีจิทลัและการจดัการเทคโนโลยีดิจิทลัขององคก์าร ทรัพยากรทางการเงิน การมีส่วนร่วมและกรอบ
ความคิดของตวัแสดงนโยบาย และทรัพยสิ์นทางปัญญาขององคก์าร 
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4.4  การวิเคราะห์เง่ือนไขท่ีสนับสนุนปัจจยัส าคญัมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะ
ดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา  

เพื่อตอบวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 4 วิเคราะห์เง่ือนไขท่ีสนับสนุนปัจจัยส าคญัมีผลต่อคุณภาพการบริการ
สาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษาดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมขอ้มลูจาก
การสมัภาษณ์เชิงลึก ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ  านวน 1 คน และผูบ้ริหาร
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูงสถาบนัอุดมศึกษาท่ีไดค้ะแนนจากการจดัล  าดบั Webometrics Ranking of 
World Universities ในปีค .ศ.  2017 (พ.ศ.  2560)  สูงสุด  3  อันดับแรกของสถาบันอุดมศึกษารัฐและ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน จ านวน 4 คน และแบบสอบถามปลายเปิดผูบ้ริหารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสูง
สถาบันอุดมศึกษา จ านวน  66 คน ผูว้ิจัยได้จัดเก็บข้อมูล ใส่รหัส แยกแยะข้อมูล โดยอาศยักรอบแนวคิด
การศึกษาเป็นพ้ืนฐานในการพฒันาแนวเร่ือง และสรุปผลการวิเคราะห์ พบว่า  เง่ือนไขท่ีสนบัสนุนปัจจยัส าคญัมี
ผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษา  ได้แก่ ความช านาญ ความ
ตอ้งการ วิสยัทศัน์ของผูบ้ริหาร การเปล่ียนแปลงและวาระด ารงต าแหน่งของผูบ้ริหาร การส่งต่อนโยบาย ความ
หลากหลายบุคลากร ประเภทและขนาดของสถาบนัอุดมศึกษา ภาวะผูน้  าในองคก์าร กรอบความคิดของตวัแสดง
นโยบาย  ค่าใชจ่้ายดา้นเทคโนโลยี  ขอ้จ  ากดัดา้นทรัพยากร การสร้างแรงจูงใจขององค์การ   ทรัพยากรทาง
การเงิน การมีทรัพยสิ์นทางปัญญา  ขอ้จ  ากดัดา้นลิขสิทธ์ิและการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา การต่อตา้นการ
เปล่ียนแปลง และอายขุองกลุ่มเป้าหมาย  ซ่ึงเง่ือนไขดงักล่าวสนบัสนุนปัจจยัส าคญัต่างๆท่ีมีผลต่อคุณภาพการบ
ริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา  ดงัน้ี 

 
1) ความชดัเจนและความต่อเน่ืองของนโยบาย     

ผลการศึกษา  พบว่า ความชดัเจนและความต่อเน่ืองของนโยบายเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อ 
คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา เน่ืองจากนโยบายการบริการสาธารณะ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีชัดเจนส่งผลต่อการสนับสนุนทรัพยากรของผูบ้ริหาร การสนับสนุนการพฒันา                            
การบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัใหป้ระสบความส าเร็จ  ตวัอยา่งความชดัเจนของนโยบายการบริการ
สาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทลัจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคัญ  เช่น การก าหนดเป้าหมายสถาบนัมุ่งสู่  

anytime anywhere anydevice  การก าหนดเป้าหมายการน าเทคโนโลยดิีจิทลัมาใชใ้นการเรียนการสอนวิชาต่างๆ 
ในสัดส่วน 2 : 1 กล่าวคือ การเรียนการสอนปกติ 2 ชั่วโมงการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอิกส์  1 ชั่วโมง                 
การก าหนดเป้าหมายพฒันาเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัไปสู่ enterprise it เป็นตน้ ส าหรับความต่อเน่ืองของ 
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นโยบายเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั เน่ืองจากการบริการ
สาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัตอ้งมีการส่งไมต่้อกนัและเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานต่างๆในสถาบนั  
      เ ง่ือนไขท่ีสนับสนุนความชัดเจนและความต่อเน่ืองของนโยบายมีความส าคัญต่อคุณภาพ                        
การบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั  ไดแ้ก่  ความช านาญ ความตอ้งการ วิสัยทศัน์ การเปล่ียนแปลงและ
วาระการด ารงต าแหน่งของผูบ้ริหาร และการส่งต่อนโยบาย  (alignment) ตวัอยา่งความคิดเห็นของผูใ้หข้อ้มลูใน
แบบสอบถาม เช่น “การเปล่ียนผูบ้ริหารท าใหน้โยบายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศไดรั้บการละเลย เกิดจาก                   
ความถนดัและความตอ้งการในการพฒันาของผูบ้ริหาร มองขา้มเทคโนโลยี” “ปัญหาการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหาร
ระดบัสูงและการมีวิสัยทศัน์ในเทคโนโลยีดิจิทลั”เป็นตน้ ประกอบกบัผลการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั พบว่า 
หากนโยบายมีความชดัเจนและต่อเน่ือง แต่ไม่ไดรั้บการส่งต่อไปสู่หน่วยงานต่างๆก็ไม่เกิดการพฒันาคุณภาพ
การบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั ดงัท่ีผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 4 (2561) กล่าวว่า “การขบัเคล่ือน it มนัไม่ได้
ใชแ้ต่นโยบาย มนัตอ้ง alignment กนัหมด มนัตอ้งไปแนวทางเดียวกนัหมด ถา้นโยบายเป็นแบบน้ี แลว้มองเห็น
ความส าคญัอยา่งน้ีมนัก็ไปกนัได”้  อย่างไรก็ตาม สถาบนัอุดมศึกษาส่วนหน่ึงไม่มีวาระการด ารงต าแหน่งผูบ้ริ
หารและผูบ้ริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสูงท าใหค้วามต่อเน่ืองของนโยบายไม่มีผลทางตรงต่อคุณภาพการ
บริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ดงัผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 4 กล่าวว่า “ไม่มีวาระ 
เอกชนไม่มีอะไรแบบรัฐ” 
 

2) การมีส่วนร่วมและกรอบความคิดของตวัแสดงนโยบาย  
ผลการศึกษา  พบว่า การมีส่วนร่วมและกรอบความคิดของตวัแสดงนโยบายเป็นปัจจยัท่ีมี 

ความส าคญัต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา เน่ืองจากการพฒันา      
การบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลข้ึนอยู่ก ับความร่วมมือของทุกฝ่าย  หากฝ่ายต่างๆขาดทักษะ                         
ความเขา้ใจและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (it literacy) หรือมองว่าการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั
เป็นการเพ่ิมภาระงาน จะเป็นอุปสรรคต่อการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนั และการบริการ
สาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษามีปัญหาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมและกรอบความคิดหรือ
การต่อตา้นของตวัแสดงนโยบายบางส่วน เช่น  คณาจารยไ์ม่ใหค้วามร่วมมือในการบริการการเรียนการสอนทาง
อิเล็กทรอนิกส์  เป็นตน้  อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั สถาบนัอุดมศึกษาให้ความส าคญักบั
การมีส่วนร่วมพอสมควรผ่านการให้ขอ้มูล ขอ้เสนอแนะ และการเขา้ร่วมวางแผนยุทธศาสตร์จากประชาคม
สถาบนั ผูใ้ช ้และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย  

   เง่ือนไขท่ีสนบัสนุนการมีส่วนร่วมและกรอบความคิดของตวัแสดงนโยบายมีความส าคญัต่อคุณภาพ
การบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล คือ ความหลากหลายบุคลากร  กล่าวคือ ผูใ้ห้ข้อมูลได้แสดง                            
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ความคิดเห็นในแบบสอบถามว่า “การจดัการภายในองคก์รมีทั้งคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ การเขา้ถึงการบริการดว้ย
เทคโนโลยีดิจิทัลย่อมแตกต่างกนั คนเก่าๆ ขาดการพฒันาเน่ืองจากไม่เห็นความส าคญั” สอดคลอ้งกับผูใ้ห้
สัมภาษณ์คนท่ี 1 กล่าวถึงสาเหตุของการท่ีประชาคมสถาบนับางส่วนมีความเช่ือค่านิยมไม่สนับสนุนการน า
เทคโนโลยดิีจิทลัมาใชใ้นการบริการว่า “ส่วนมากจะเป็นบุคลากรระดบัอาวุโส (senior)…เป็นเร่ืองของอาย”ุ  

 
3) ทรัพยากรทางการเงิน  

ทรัพยากรทางการเงินเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยี 
ดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษา เน่ืองจากการพฒันาการบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทลัจ  าเป็นตอ้งใช้
งบประมาณจ านวนมาก ด าเนินการหลายระยะ (phase) ประกอบกบัสถาบนัอุดมศึกษาไม่ได้ผลิตหรือพฒันา
เทคโนโลยีดิจิทลัทุกอย่างเอง มีเพียงสถาบนัอุดมศึกษาบางแห่งท่ีพฒันาซอฟต์แวร์บางส่วนเองบา้ง รวมทั้งมี
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการบ ารุงรักษาในระยะยาว ดงันั้น สถาบนัอุดมศึกษาหลายแห่งจึงมีปัญหาเก่ียวกบัทรัพยากร
ทางการเงิน 

     เง่ือนไขท่ีสนบัสนุนทรัพยากรทางการเงินเป็นปัจจยัส าคญัมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลั ไดแ้ก่ ประเภทและขนาดของสถาบนัอุดมศึกษา ภาวะผูน้  าในองคก์าร  กรอบความคิดของตวั
แสดงนโยบาย  และค่าใชจ่้ายดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเภทและขนาดของสถาบนัอุดมศึกษา 
ขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณของสถาบนัอุดมศึกษาบางประเภท บางขนาดโดยเฉพาะ 

อยา่งยิง่สถาบนัอุดมศึกษาขนาดเลก็ เช่น วิทยาลยัชุมชน สถาบนัการศึกษาเอกชนจะมีทรัพยากรทางการเงินจ ากดั 
ดงัท่ีผูใ้หข้อ้มลูไดแ้สดงความคิดเห็นในแบบสอบถามว่า  

       “การลงทุนดา้นเทคโนโลยตีอ้งใชง้บประมาณสูงซ่ึงวิทยาลยัชุมชนเป็น 
สถาบนัท่ีรับงบประมาณจากราชการ 100% จึงไม่เพียงพอต่อการพฒันา โดยเงินท่ีไดจ้ากผูเ้รียน (ค่าลงทะเบียน) 
เพียงหน่วยกิตละ 25 บาท จึงอาจไม่เพียงพอต่อการลงทุน” 

       “สถาบนัอุดมศึกษาภาคเอกชนยงัขาดงบประมาณในการสนบัสนุนการบริการดว้ย 
เทคโนโลยดิีจิทลั” 
          “วิทยาลยัเป็นเอกชนจึงมีงบประมาณจ ากดั” 
          “สถาบนัการศึกษาขนาดเล็ก มีขอ้จ  ากดัเร่ืองการบริหารจดัการ และการบริการ
สารสนเทศ งบประมาณ ทรัพยากร และบุคลากร ในขณะท่ีการบริการเทคโนโลยดิีจิทลัเป็นส่ิงท าเป็นอย่างยิง่
ส าหรับสถาบนัการศึกษา อีกทั้งเป็นตวับ่งช้ีส าคญัในการรับรองการประกนัคุณภาพสถาบนัการศึกษา” 
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   สอดคลอ้งกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกลุ่มตัวอย่าง ผูใ้ห้
สมัภาษณ์คนท่ี 1 (2561) กล่าวถึงแหล่งท่ีมาของทรัพยากรทางการเงินว่า “เป็นงบประมาณของมหาวิทยาลยั อยา่ง
เดียวส่วนใหญ่ก็จะมาจากค่าลงทะเบียนของเด็กแค่นั้น…แหล่งเดียว เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ รายไดเ้รามาจาก                  
การลงทะเบียน…ถา้พดูจริง ๆ ก็ไม่พอ แต่เราก็จะตอ้งท าไปในส่ิงท่ีเรามี” 

(2) ภาวะผูน้  าในองคก์าร  
ภาวะผูน้  าในองคก์ารเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีสนบัสนุนทรัพยากรทางการเงินมีผลต่อ 

คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั ดงัท่ีผูใ้หข้อ้มลูไดแ้สดงความคิดเห็นในแบบสอบถามว่า  
         “ผูบ้ริหารระดับสูงอายุมากไม่เข้าใจการให้บริการส่ือดิจิทัล /การบ ารุงรักษา/                                  
การผลิตฯลฯ เลยไม่สนับสนุนงบประมาณตลอดทั้ งปี ได้งบประมาณด าเนินการทั้ งห้องสมุดและศูนย์
คอมพิวเตอร์จ  านวน 9 ลา้นบาท ซ่ึงไม่เพียงพอทั้งมหาวิทยาลยั” 
          “งบประมาณไม่ค่อยเพียงพอและก็อนุมติัชา้ ไม่ค่อยกลา้ตดัสินใจในการลงทุน 
ผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน์ทางดา้นเทคโนโลยค่ีอนขา้งต ่า ไม่ทนัสมยั จึงท าใหก้ารพฒันา การสนบัสนุนต่างๆ ค่อนขา้ง
ชา้” 

(3) กรอบความคิดของตวัแสดงนโยบาย  
กรอบความคิดของตวัแสดงนโยบายเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีสนบัสนุนทรัพยากรทาง 

การเงินมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ดังท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นใน
แบบสอบถามว่า 
                “เทคโนโลยีดิ จิทัลของสถาบันอุดมศึกษาถูกมองเห็นว่าไม่ส าคัญจึงได้รับ                                    
การสนบัสนุนทางดา้นงบประมาณ บุคลากร หรือดา้นอ่ืนๆ นอ้ยและไม่เพียงพอ” 

(4) ค่าใชจ่้ายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ค่าใชจ่้ายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในปัจจุบนัเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีสนบัสนุน 

ทรัพยากรทางการเงินมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั ดงัผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 4 กล่าว
ว่า “นโยบายของเราคือไม่จ่ายเพ่ิม เพียงแต่โชคดีท่ีเทคโนโลยีมนัถูกลง ฉะนั้น เราจ่ายเงินเท่าเดิมทุกปีแต่ 
bandwidth เราไดเ้ยอะข้ึนทุกปี”    
 

4) โครงสร้างทางกายภาพดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั             
ผลการศึกษา  พบว่า โครงสร้างทางกายภาพดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อ 

คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา เน่ืองจากหากโครงสร้างทางกายภาพ
ดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั เช่น เครือข่าย อุปกรณ์การเก็บขอ้มูล โปรแกรม เป็นตน้ มีปริมาณและคุณภาพดีจะท าให้                  
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การบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัดีดว้ย  ซ่ึงโครงสร้างทางกายภาพดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัของหน่วยงาน
ภายในสถาบนัตอ้งมีความสอดคลอ้งเช่ือมโยงกนัทั้งสถาบนั 
     เ ง่ือนไขท่ีสนับสนุนโครงสร้างทางกายภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีความส าคัญต่อคุณภาพ                              
การบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัคือ ประเภทและขนาดของสถาบนัอุดมศึกษา ซ่ึงในแบบสอบถาม
ปลายเปิดผูใ้ห้ขอ้มูลกล่าวถึงขอ้จ  ากดัของสถาบนัอุดมศึกษาบางประเภทโดยเฉพาะอย่างยิง่สถาบนัอุดมศึกษา
ขนาดเล็กว่า “สถาบันการศึกษาขนาดเล็ก มีข้อจ  ากัดเร่ืองการบริหารจัดการ และการบริการสารสนเทศ 
งบประมาณ ทรัพยากร และบุคลากร ในขณะท่ีการบริการเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่ิงท าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
สถาบันการศึกษา อีกทั้งเป็นตวับ่งช้ีส าคญัในการรับรองการประกนัคุณภาพสถาบนัการศึกษา” นอกจากน้ี 
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนไดรั้บการสนับสนุนจากภาครัฐจ ากดั ดงัท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 1 (2561) กล่าวว่า “คือ
เอกชนก็จะไดก้ารสนบัสนุนจากภาครัฐเท่ากบัศนูย ์  ในเร่ืองของโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพราะฉะนั้น ทุกอยา่งเราจะตอ้งลงทุนเองหมด”   

5) เครือข่ายความร่วมมือขององคก์าร     
ผลการศึกษา  พบว่า เครือข่ายความร่วมมือขององคก์ารเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อคุณภาพ       

การบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่เครือข่าย Digital University 
Forum ซ่ึงเป็นเครือข่ายความร่วมมืออยา่งไม่เป็นทางการของสถาบนัอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน มีการประชุม
กันทุก 2 เดือน โดยเปล่ียนเวทีการประชุมและเจ้าภาพ ซ่ึงการเข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือท าให้
สถาบนัอุดมศึกษาต่างๆไดแ้ลกเปล่ียนความรู้และทรัพยากรต่างๆ ต่อรองกบัผูจ้ดัหา และพฒันาการบริการดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัไดม้ากข้ึน  เช่น การวดัและการพฒันาทกัษะความเขา้ใจและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ( it 
literacy) ของบุคลากรของสถาบนัอุดมศึกษา การสร้างแนวปฏิบติัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ   (it guidelines)          
การเรียนรู้ความส าเร็จหรือความลม้เหลวของสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนและการร่วมกนัก าหนดทิศทางการพฒันา
เทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษาในอนาคต และการแบ่งปัน software เช่น learning management system 
เป็นตน้  รวมทั้งการเขา้รับการอบรมเก่ียวกบัการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสมาชิกในเครือข่าย 
Uninet เป็นตน้ 
      เง่ือนไขท่ีสนบัสนุนเครือข่ายความร่วมมือขององคก์ารมคีวามส าคญัต่อคุณภาพการบริการ 
สาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั คือ ขอ้จ  ากดัดา้นทรัพยากร ดงัท่ีผูใ้หข้อ้มลูน าเสนอว่า 
  “เครือข่ายความร่วมมือในดา้นน้ีมีความจ าเป็นอย่างมาก ส าหรับสถาบนัท่ีมีขอ้จ  ากดัหรือขาด
แคลนทรัพยากรท่ีจ  าเป็น เพื่อสามารถให้การบริการไดใ้นระดบัท่ีเหมาะสมและเพียงพอส าหรับบุคลากรหรือ
ผูใ้ชบ้ริการ”  
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6) ความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัและการจดัการเทคโนโลยดิีจิทลัขององคก์าร  
ผลการศึกษา  พบว่า ความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัและการจดัการเทคโนโลยดิีจิทลัเป็น 

ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา  เน่ืองจาก                 
การเปล่ียนแปลงสถาบนัสู่ดิจิทลั (digital transformation) ไม่ไดเ้ปล่ียนเพียงระบบหรือเปล่ียนเทคโนโลย ีแต่คนก็
ต้องเปล่ียน และหากบุคลากรมีทักษะความเขา้ใจและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( it literacy) ดีจะท าให้                 
การพฒันาการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัง่ายข้ึน ซ่ึงทกัษะดงักล่าวของบุคลากรโดยเฉพาะอยา่งยิง่
คณาจารยข้ึ์นอยู่กบัสาขาวิชาดว้ย เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์จะมีทกัษะดงักล่าวพอสมควร  เป็นตน้ ส าหรับ                       
การพฒันาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันอุดมศึกษามี                      
การฝึกอบรม เช่น การพฒันาความรู้และทกัษะเก่ียวกบัการเรียนการสอนทางอิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) ทิศทาง
ของเทคโนโลย ีกฎเกณฑ ์ศีลธรรม กฎหมาย หรือวาระเร่งด่วนในแต่ละปี  เป็นตน้ และบางสถาบนัมีการก าหนด
ตวัช้ีวดัการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัแก่บุคลากรในสถาบนั  

       เง่ือนไขท่ีสนบัสนุนความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัและการจดัการเทคโนโลยีดิจิทลัของ 
องค์การมีความส าคญัต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั คือ การสร้างแรงจูงใจขององคก์าร
และทรัพยากรทางเงิน ซ่ึงผูใ้หข้อ้มลูสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มตวัอยา่งไดใ้หค้วามคิดเห็นในแบบสอบถามว่า  
         “คุณภาพและศกัยภาพของบุคลากรสายเทคโนโลยีดิจิทลัในสถาบนัอุดมศึกษาส่วนใหญ่
ค่อนขา้งดอ้ยกว่าองคก์ารเอกชนซ่ึงสอดคลอ้งกบัค่าตอบแทนและสวสัดิการของบุคลากรในสถาบนัอุดมศึกษาท่ี
ดอ้ยกว่าองคก์ารเอกชน ดงันั้น คนเก่งส่วนใหญ่จะเขา้สู่ภาคเอกชนแทบทั้งส้ิน” 
        “ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญสูงและปัจจยัท่ีสนบัสนุนใหบุ้คลากรไม่เปล่ียนงาน” 

        นอกจากน้ี ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 1 (2561) กล่าวว่า “เราก็มีงบประมาณดา้นบุคลากรจ ากดั  
หลาย ๆ งานเราก็ตอ้งจดัจา้งภายนอก (outsource) ไปก็ตอ้งมาติดเร่ืองงบประมาณค่าใชจ่้ายอีก ฉะนั้น ส่ิงท่ีเราคือ 
การด าเนินการก็จ  ากดัอยูต่รงน้ี ก็มีขอ้จ  ากดั”   
 

7) ทรัพยสิ์นทางปัญญาขององคก์าร 
ผลการศึกษา  พบว่า ทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อคุณภาพการบริการสาธารณะ 

ดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา  และเง่ือนไขท่ีสนับสนุนทรัพยสิ์นทางปัญญามีความส าคญัต่อ
คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั ไดแ้ก่ การมีทรัพยสิ์นทางปัญญา และขอ้จ ากดัดา้นลิขสิทธ์ิ
และการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา  

1) การมีทรัพยสิ์นทางปัญญา สถาบนัอุดมศึกษายงัมีทรัพยสิ์นทางปัญญานอ้ยหรือไม่ไดจ้ด 
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ทรัพยสิ์นทางปัญญา ดงัผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 1 (2561) กล่าวว่า “ทรัพยสิ์นทางปัญญาเราก็ยงัไม่ไดจ้ดอะไร ไม่มี”  
เช่นเดียวกับผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 3 (2561) ได้กล่าวว่า “ปัจจุบันส่วนใหญ่ application ท่ีเราท าไม่ค่อยได้จด
ทรัพยสิ์นทางปัญญาส่วนใหญ่จะจดทางดา้นงานวิจยั งานวิชาการมากกว่า  เพราะอยา่งตวั CourseVille ท่ีท าเช่ือ
ว่าไม่ไดจ้ดทรัพยสิ์นทางปัญญา” 

2) ขอ้จ ากดัดา้นลิขสิทธ์ิและการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา ผูใ้หข้อ้มลูไดก้ล่าวถึงใน 
แบบสอบถามปลายเปิดว่า  “ขอ้จ ากดัดา้นลิขสิทธ์ิและการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา ท าใหก้ารพฒันาฐานขอ้มลู
เป็นไปไดช้า้” 
 

8) ภาวะผูน้  าในองค์การ 
ผลการศึกษา  พบว่า ภาวะผูน้  าในองคก์ารเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อคุณภาพการบริการสาธารณะ 

ดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั  เน่ืองจากการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัตอ้งใชท้รัพยากรทางการเงินค่อนขา้ง
สูงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งจริงจงัจากผูบ้ริหารระดบัสูงซ่ึงเป็นแรงผลกัดนัส าคญัให้การพฒันางาน
บริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัประสบความส าเร็จ นอกจากน้ี ภาวะผูน้  าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
ระดบัสูงมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั เน่ืองจากการพฒันาการบริการสาธารณะ
ดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงกระบวนการและบุคลากร  และบางส่วนตอ้งใชแ้นวทางบนลง
ล่าง (top-down) ในการขบัเคล่ือนการพฒันาการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั   
        เง่ือนไขท่ีสนบัสนุนภาวะผูน้  ามีความส าคญัต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั
ของสถาบนัอุดมศึกษา  คือ การต่อตา้นการเปล่ียนแปลง  ดงัท่ีผูใ้ห้สมัภาษณ์คนท่ี 3 (2561) กล่าวว่า “ภาวะผูน้  า
ตอ้งมี เพราะการเปล่ียนแปลงหลาย ๆ อยา่งมนัจะตอ้งมีคนต่อตา้น และถา้ผูน้  าไม่เล่นดว้ยมนัจะล าบาก”   
 

9) การสร้างแรงจูงใจขององค์การ 
ผลการศึกษา  พบว่า การสร้างแรงจูงใจขององคก์ารเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อคุณภาพการบริการ 

สาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั  เน่ืองจากการสร้างแรงจูงใจ เช่น  การสร้างการมีส่วนร่วม การท าใหก้ารบริการ
สาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัเป็นส่วนหน่ึงของภาระงาน  และการจดัสรรค่าตอบแทนและสวสัดิการ เป็นตน้ 
ท าใหบุ้คลากรรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของทีมในการผลกัดนัเร่ืองดงักล่าวและไม่รู้สึกเป็นงานฝาก  อยา่งไรก็ตาม ผูใ้ห้
สมัภาษณ์บางส่วนกล่าวถึงการสร้างแรงจูงใจไม่มีความส าคญัหรือมีไม่มากนกัต่อคุณภาพการบริการสาธารณะ
ดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษาเน่ืองจากเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารและบุคลากร   

เง่ือนไขท่ีสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจมีความส าคญัต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ย  
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เทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา  คือ ทรัพยากรทางการเงิน  ดงัท่ีผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 4 (2561) กล่าวว่าถึง
การสร้างแรงจูงใจขององค์การว่าไม่มีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัเน่ืองจากไม่มี
ทรัพยากรทางการเงิน “ไม่มีผล…อตัราการเติบโตของจ านวนเด็กหรืออะไรในเอกชนมนัยาก เพราะฉะนั้น เร่ือง
ของการข้ึนเงินเดือน ค่าตอบแทน แรงจูงใจ พวกน้ีแทบไม่มีอยูแ่ลว้ อตัราข้ึนเงินเดือนน้ีแทบจะไม่ข้ึน” 
 

10) ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก   
ผลการศึกษา  พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างสถาบนัอุดมศกึษากบัสภาพแวดลอ้มภายนอกเป็น 

ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั กล่าวคือ ความสัมพนัธ์ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับสภาพแวดล้อมภายนอกด้านนโยบายของรัฐเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อคุณภาพ                             
การบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทัลเน่ืองจากสถาบนัอุดมศึกษาน านโยบายของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นโยบายการศึกษาหรือนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นขอ้มูลในการก าหนดทิศทาง
สถาบนัและสนับสนุนให้สถาบนัมีตน้ทุนการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัน้อยลงหรือใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรร่วมกันได้  เช่น นโยบายการเช่ือมโยงฐานข้อมูล  นโยบายการสนับสนุนดา้นเครือข่ายและ
ทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆจากส่วนกลาง เป็นตน้  ความสัมพนัธ์ระหว่างสถาบนัอุดมศึกษา
กับสภาพแวดลอ้มภายนอกด้านเทคโนโลยีเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคัญต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ย
เทคโนโลยีดิจิทัล  เน่ืองจากความก้าวหน้าและทิศทางของเทคโนโลยีมีผลต่อการบริการสาธารณะด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถาบันอุดมศึกษา 
ตวัอยา่งเช่น การประยกุตใ์ชแ้นวคิด digital id กบัสถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสะดวกและความง่ายในการท า
ธุรกรรมต่างๆของสถาบนั ลดการใชก้ระดาษ เอกสารจ านวนมาก และการช าระค่าธรรมเนียมดว้ยเงินสด ส าหรับ
ความสัมพนัธ์ระหว่างสถาบนัอุดมศึกษากบัสภาพแวดลอ้มภายนอกดา้นสังคมเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อ
คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั เน่ืองจากการเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ ประชากรวยัเรียนและ
ค่านิยมการเรียนในหอ้งเรียนท่ีลดลง ส่งผลต่อการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันาการเรียนการสอนดว้ยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สอดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้ม
ดงักล่าว 

 เง่ือนไขท่ีสนบัสนุนความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก มีความส าคญั 
ต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา  คือ ประเภทของสถาบนัอุดมศึกษา  
ดังท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 4 (2561) ได้กล่าวถึงสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เก่ียวกับการให้ความส าคัญกับ
สภาพแวดลอ้มภายนอกนอ้ยกว่าสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐว่า “มหาวิทยาลยัเอกชนน้ี ตอ้งบอกก่อนว่าเราไม่ไดมี้
งบตรงน้ีเยอะ ฉะนั้น แผนต่าง ๆ  โดยส่วนใหญ่มนัไม่สามารถท่ีจะท าเชิงรุกได ้ท่ีจะตอ้งพฒันาให้มีเทคโนโลยี
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ใหม่ ๆ หรือมีอะไรท่ีมนัเกิดเป็นความตอ้งการของเรา ซ่ึงจะไม่เหมือนกับของรัฐบาลท่ีสามารถของบจาก
ส่วนกลางได ้ฉะนั้น ของเราโดยส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองของการบ ารุงรักษา เพ่ือให้ระบบสามารถ run ไปไดต้าม
ความตอ้งการ ณ เวลานั้น ๆ…เด็กท่ีเขา้มาเรียนก็ลดลง พอเด็กเขา้เรียนลดลง รายไดก้็ลดลง พอรายไดล้ดลงเราไม่
สามารถท่ีจะหางบไดเ้ยอะท่ีจะมาลงทุนทางดา้น it เหมือนเม่ือก่อน ฉะนั้น งานส่วนใหญ่ก็คือ maintain ระบบ
เดิมแลว้แกปั้ญหาไป” 
 

11) ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั 
                     ผลการศึกษา  พบว่า  ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นปัจจัยท่ีมี
ความส าคญัต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั โดยสถาบนัอุดมศึกษามีการเตรียมความพร้อม
เก่ียวกับโครงสร้างทางกายภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผูใ้ช้บริการกลุ่มเป้าหมาย  เช่น ห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์  และบางสถาบนัมีการจดัสรรอุปกรณ์ดิจิทลัหรือจดัท าขอ้ตกลง 
(mou) กบัธุรกิจเอกชนเพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการกลุ่มเป้าหมายของสถาบนัไดรั้บส่วนลดอุปกรณ์หรือค่าธรรมเนียมการ
ใชบ้ริการอุปกรณ์ดิจิทลัส่วนบุคคล  ส าหรับความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้นทกัษะความเขา้ใจและการใช้
เทคโนโลยี (it literacy)  เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อคุณภาพการบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เน่ืองจากการมีโครงสร้างทางกายดา้นเทคโนโลยีดิทลัท่ีดีแต่ผูใ้ชบ้ริการขาดความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยี
ดิจิทลัก็ไม่สามารถใชบ้ริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัใหเ้กิดประโยชน์ ดงันั้น สถาบนัอุดมศึกษาจึงเตรียม
ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายผา่นการวดัและการพฒันาทกัษะความเขา้ใจและการใชเ้ทคโนโลย ี(it literacy)    

      เง่ือนไขท่ีสนับสนุนความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั มีความส าคญัต่อ  
คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา  คือ อายุของกลุ่มเป้าหมาย  ดงัท่ีผูใ้ห้
สัมภาษณ์คนท่ี 4 (2561) กล่าวถึงความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายว่า “ผมว่าเด๋ียวน้ีมนัเป็นธรรมดาของเด็กยคุน้ี ท่ี
จะมีอุปกรณ์ อย่าง smart phone หรืออะไรพวกน้ีก็เข้าได้หมด ไม่มีปัญหาอะไร…ผมว่าเด็กยุคน้ีเป็น digital 
native หมดแลว้ เกิดมาก็ใชก้นัเป็นแลว้” 
 นอกจากน้ี ผลการศึกษาจากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ  านวน 1 คน 
และผูบ้ริหารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสูงสถาบนัอุดมศึกษาท่ีไดค้ะแนนจากการจดัล  าดบั Webometrics 
Ranking of World Universities ในปีค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) สูงสุด 3 อนัดบัแรกของสถาบนัอุดมศึกษารัฐและ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จ านวน 4 คน และจากค าถามปลายเปิดในแบบสอบถามผูบ้ริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดบัสูงซ่ึงมีผูต้อบค าถามปลายเปิด จ  านวน 66 คน  พบปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัคุณภาพ               
การบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัจจัยส าคัญ ท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษาตามตารางท่ี 4.31        
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ตารางท่ี 4.31 ปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัจจัย
ส าคญัท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา   

ประเด็น ปัญหา จ านวน
ความ
คิดเห็น 
(คน) 

ขอ้เสนอแนะ จ านวน
ความ
คิดเห็น 
(คน) 

คุณภาพ                 
การบริการ
สาธารณะดว้ย
เทคโนโลยี
ดิจิทลั 

- ขาดการวดัคุณภาพของเวบ็ไซต์
โดยตรง 
 
 
 
 
- ขอ้มลูไม่ถกูตอ้งตรงตามความเป็น
จริง 
- ขาดประสิทธิภาพในการบริการ 
ใชท้รัพยากรมาก เน่ืองจากความทบั
ซอ้นของการผลิตการบริการ 
ขอ้ก  าหนด ระเบียบขั้นตอนมาก  
- ไม่ ส าม า รถตอบสนองความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ท่ี
หลากหลายหรือดึงดูดความสนใจ
ของผูใ้ชบ้ริการ 
- สารสนเทศในเวบ็ไซตไ์ม่เป็น
ปัจจุบนั 

1 
 
 
 
 
 
1 
 
4 
 
 
 
3 
 
 
 
1 

- การส่งเสริมคุณภาพ
เวบ็ไซตแ์ละขอ้มลูอ่ืนๆให้
เป็นไปตามเกณฑก์ารจดั
อนัดบั Webometrics 
Ranking of World 
Universities 
- ตรวจสอบขอ้มลูก่อนการ
เผยแพร่ทุกคร้ัง 
- หากมีความทบัซอ้นควร
เอ้ือต่อการท างานของ
ผูป้ฏิบติังานใหม้าก 
 
- ส ารวจความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มต่างๆเพื่อ
น ามาใชใ้นการออกแบบ        
การบริการ  
- ใหค้วามส าคญักบั                  
การส่ือสารและการตลาด
มากข้ึน เช่น data analytics 
ในการวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีจะ
เป็นประโยชน์ใน                    
การท าการตลาด หรือ                   

2 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
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ตารางท่ี 4.31 (ต่อ) 
ประเด็น ปัญหา จ านวน

ความ
คิดเห็น 
(คน) 

ขอ้เสนอแนะ จ านวน
ความ
คิดเห็น 
(คน) 

   การบริหารจดัการการเรียน
การสอนใหม้ีคุณภาพมาก
ข้ึน 
- ขอ้เสนอแนะ
ระดบัประเทศเช่น ศกึษา
เทคโนโลยใีหดี้ ก่อนท่ีจะน า
เทคโนโลยมีาใช ้digital 
transformation พิจารณา
ภาพรวมและเลือกน าดิจิทลั
มาใชเ้ป็นส่วน ๆ ไป   

 
 
 
 
1 

รวม 9  7 
ความชดัเจน
และความ
ต่อเน่ืองของ
นโยบาย     

- ไม่มีนโยบายหรือนโยบายไม่
ชดัเจน 

3 - ก าหนดนโยบายอย่ า ง
ชดัเจน 

6 

รวม 3  6 

การมีส่วนร่วม
และกรอบความ 
คิดของตวัแสดง
นโยบาย 

- บุคลากรมีทัศนคติ ท่ีไม่ ดี ต่อ                    
การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 

1 - ผูบ้ริหารสนบัสนุน ช้ีแจง้ 
- จดัอบรมหรือสร้างทศันคติ
ของผูใ้หบ้ริการ 
- บุคลากรใหค้วามร่วมมือ 

2 
2 
 
1 

รวม 1  5 
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ตารางท่ี 4.31 (ต่อ) 
ประเด็น ปัญหา จ านวน

ความ
คิดเห็น 
(คน) 

ขอ้เสนอแนะ จ านวน
ความ
คิดเห็น 
(คน) 

ทรัพยากรทาง
การเงิน 

- ทรัพยากรทางการเงินไม่เพียงพอ 
- การเบิกจ่ายงบประมาณขาด
ประสิทธิภาพ 

11 
1 

- รัฐบาลสนบัสนุน
งบประมาณ 
- สถาบนัอุดมศึกษาขอ
งบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 
สนบัสนุนงบประมาณ หา
งบประมาณจากแหล่งอ่ืน 
ใช ้open source หรือใช้
เทคโนโลยใีนการลดตน้ทุน              
- สถาบนัอุดมศึกษาติดตาม               
การใชจ่้ายงบประมาณ                
การพฒันาดา้นเทคโนโลยี
ของหน่วยงานภายในอยา่ง
ต่อเน่ือง 

4 
 
5 
 
 
 
 
 
1 

รวม 12  10 
โครงสร้าง
ทางกายภาพ
ดา้น
เทคโนโลยี
ดิจิทลั             

- คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ไม่เพียงพอ  
- คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ไมเ่ป็นปัจจุบนั  
- ขอ้จ ากดัของกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัซ้ือคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 
- ความไมพ่ร้อมใชข้องระบบ
เครือข่าย 
 

3 
 
2 
 
2 
 
 
6 
 

 

- จดัหาอุปกรณ์เครือข่ายให้
เพียงพอ เป็นปัจจุบนั 
รวดเร็ว 
- สรรหาบุคลากรใหบ้ริการ
ดา้นเทคโนโลยท่ีีเพียงพอ 
- บูรณาการระบบงาน ใช้
ฐานขอ้มลูกลางเดียวกนั
อยา่งถกูตอ้ง และ real time 
- แบ่งปันทรัพยากร
สารสนเทศ 

2 
 
 
3 
 
4 
 
 
1 
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ตารางท่ี 4.31 (ต่อ) 
ประเด็น ปัญหา จ านวน

ความ
คิดเห็น 
(คน) 

ขอ้เสนอแนะ จ านวน
ความ
คิดเห็น 
(คน) 

 - บุคลากรใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยี
ไม่เพียงพอ 
- ระบบงานไม่เช่ือมโยงกนั 
- ความล่าชา้ในการพฒันาระบบ 
- ระบบมีคุณค่าต่อผูบ้ริหารนอ้ย 
- ทรัพยากรสารสนเทศขาด                     
การแบ่งปัน 
- ทรัพยากรสารสนเทศไม่เป็น
ปัจจุบนั 
- ทรัพยากรสารสนเทศขาดรูปแบบ
การใชป้ระโยชน ์

6 
 
5 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 
 

  

 รวม 29  10 
เครือข่าย                
ความร่วมมือ
ขององคก์าร     

- ขาดการบูรณาการ ประสานงาน
หรือมีเครือข่ายระหว่างองคก์าร 
- ไม่มีการหาความตอ้งการ
สารสนเทศของสถาบนัอุดมศึกษา
ประเภทต่างๆ 
 

4 
 
1 

- สร้างความร่วมมือระหว่าง
สถาบนัอุดมศึกษาใหม้าก
ข้ึนและแบ่งปันแนวปฏิบติัท่ี
ดี (best practice)  
- หาความตอ้งการ
สารสนเทศของ
สถาบนัอุดมศึกษาประเภท
ต่างๆ วางแผนการด าเนิน 
การอยา่งเป็นระบบ เพื่อให้
เกิดการท างานอยา่งเป็น
ระบบ ไม่ซ ้าซอ้น ต่อเน่ือง 

4 
 
 
 
2 
 
 

รวม 5  6 



155 
 

 

ตารางท่ี 4.31 (ต่อ) 
ประเด็น ปัญหา จ านวน

ความ
คิดเห็น 
(คน) 

ขอ้เสนอแนะ จ านวน
ความ
คิดเห็น 
(คน) 

ความรู้และ
ทกัษะดา้น
เทคโนโลยี
ดิจิทลัและ
การจดัการ
เทคโนโลยี
ดิจิทลัของ
องคก์าร 

- ขาดบุคลากรท่ีมคีวามรู้และทกัษะ
ดา้นเทคโนโลย ี
- ขาดการพฒันาความรู้และทกัษะ
ดา้นเทคโนโลย ี
 

4 
 
5 

- สนบัสนุนการพฒันา
บุคลากรใหม้ีความรู้และ
ทกัษะดา้นเทคโนโลยอียา่ง
ต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบนั 
- สนบัสนุนงบประมาณตาม
ความเช่ียวชาญของบุคลากร 
- จดัจา้งภายนอก 
(outsource) แทนท่ีจะใช้
บุคลากรภายใน 
- มีระบบการวดัความรู้และ
ทกัษะดา้นเทคโนโลยฯี 

6 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 

รวม 9  9 
ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาของ
องคก์าร 

- มีทรัพยสิ์นทางปัญญานอ้ยหรือ
ไม่ไดจ้ดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
- ขอ้จ ากดัดา้นลิขสิทธ์ิและการ
ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา ท าให้
การพฒันาฐานขอ้มลูเป็นไปไดช้า้ 

1 
 
1 

  

รวม 2   
ภาวะผูน้  าใน
องคก์าร 

- ผูบ้ริหารขาดความรู้ ทกัษะ หรือ
วิสยัทศัน ์
 

10 - ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญั 
สนบัสนุนและเป็น
แบบอยา่งท่ีดี 
- ประชาคมสถาบนัให้
ความส าคญั สะทอ้นปัญหา
ใหผู้บ้ริหาร 

7 
 
 
4 
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ตารางท่ี 4.31 (ต่อ) 
ประเด็น ปัญหา จ านวน

ความ
คิดเห็น 
(คน) 

ขอ้เสนอแนะ จ านวน
ความ
คิดเห็น 
(คน) 

 รวม 10  11 
การสร้าง
แรงจูงใจของ
องคก์าร 

- ขาดส่ิงจูงใจบุคลากรท่ีมี                       
ความเช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยใีห้
ปฏิบติังานในสถาบนั 

5 - หาปัจจยัสวสัดิการและ
อ่ืนๆเพื่อดึงดูดคนเก่งสาย
เทคโนโลยดิีจิทลั 
- ก าหนดความกา้วหนา้ใน
อาชีพเป็นแรงจูงใจใน                
การท างาน 

1 
 
 
1 

 รวม 5  2 
ความสมัพนัธ์
ระหว่าง
องคก์ารกบั
สภาพ 
แวดลอ้ม
ภายนอก 

- กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งไม่เป็น
ปัจจุบนั  
- เทคโนโลยดิีจิทลัเปล่ียนแปลงเร็ว 
และความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี
ท าใหบุ้คลากรปรับตวัไม่ทนั 
- ภยัคุกคามมีเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ 
- ผูใ้ชบ้ริการตอ้งการขอ้มลูรวดเร็ว 
ไม่ซบัซอ้น เขา้ใจง่าย และเช่ือถือได  ้

2 
 
3 
 
 
1 
1 

 

- รัฐบาลก าหนดนโยบายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยี
ดิจิทลัใหช้ดัเจน 
- มีระบบมาตรฐานกลาง
ของรัฐ 

1 
 
 
1 

รวม 7  2 
ความพร้อม
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ดา้น
เทคโนโลยี
ดิจิทลั 

- กลุ่มเป้าหมายขาดความรู้
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
ดิจิทลั 
- กลุ่มเป้าหมายใชบ้ริการไดทุ้กท่ีทุก
เวลาเฉพาะบางคน 

3 
 
 
2 

- สนบัสนุน ประชาสมัพนัธ ์
อบรมกลุ่มเป้าหมาย 
- ออกแบบระบบใหใ้ชง้าน
ไดง่้าย 
- วดัผลก่อนการพฒันา
กลุ่มเป้าหมาย 

3 
 
1 
 
1 

รวม 5  5 
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จากตาราง ท่ี  4.31 ปัญหาเ ก่ี ยวกับ คุณภาพการบริการสาธารณะด้วย เทคโนโลยี ดิ จิทัล ของ
สถาบนัอุดมศึกษา  พบว่า ขาดประสิทธิภาพในการบริการ ใชท้รัพยากรมาก เน่ืองจากความทบัซอ้นของการผลิต
การบริการ ข้อก  าหนด ระเบียบขั้นตอนมากท่ีสุด ปัญหาเก่ียวกับปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการ
สาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา พบว่า ปัจจยัความชดัเจนและความต่อเน่ืองของนโยบายมี
ปัญหาไม่มีนโยบายหรือนโยบายไม่ชัดเจน ปัจจัยการมีส่วนร่วมและกรอบความคิดของตวัแสดงนโยบายมี
ปัญหาบุคลากรมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ปัจจัยทรัพยากรทางการเงินมีปัญหา
ทรัพยากรทางการเงินไม่เพียงพอ ปัจจยัโครงสร้างทางกายภาพดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัมีปัญหาความไม่พร้อมใช้
ของระบบเครือข่ายและบุคลากรใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยไีม่เพียงพอ ปัจจยัเครือข่ายความร่วมมือขององคก์ารมี
ปัญหาขาดการบูรณาการ ประสานงานหรือมีเครือข่ายระหว่างองคก์าร ปัจจยัความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยี
ดิจิทลัและการจดัการเทคโนโลยีเทคโนโลยีดิจิทลัขององค์การมีปัญหาขาดการพฒันาความรู้และทกัษะด้าน
เทคโนโลย ีปัจจยัทรัพยสิ์นทางปัญญาขององคก์ารมีปัญหามีทรัพยสิ์นทางปัญญานอ้ยหรือไม่ไดจ้ดทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาและขอ้จ ากดัดา้นลิขสิทธ์ิและการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาท าให้การพฒันาฐานขอ้มูลเป็นไปได้ช้า 
ปัจจัยภาวะผูน้  าในองค์การมีปัญหาผูบ้ริหารขาดความรู้ ทักษะ หรือวิสัยทัศน์ ปัจจัยการสร้างแรงจูงใจของ
องค์การมีปัญหาขาดส่ิงจูงใจบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีให้ปฏิบัติงานในสถาบัน ปัจจัย
ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การกับสภาพแวดลอ้มภายนอกมีปัญหา เทคโนโลยีดิจิทัลเปล่ียนแปลงเร็วและ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้บุคลากรปรับตัวไม่ทัน และปัจจัยความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายด้าน
เทคโนโลยดิีจิทลัมีปัญหากลุ่มเป้าหมายขาดความรู้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัมากท่ีสุด 

ในขณะท่ีข้อเสนอแนะเก่ียวกับ คุณภาพการบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล   พบว่า มี
ข้อเสนอแนะให้ส่งเสริมคุณภาพเว็บไซต์และข้อมูลอ่ืนๆให้เป็นไปตามเกณฑ์การจัดอนัดับ Webometrics 
Ranking of World Universities มากท่ีสุด ขอ้เสนอแนะปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา พบว่า ปัจจยัความชดัเจนและความต่อเน่ืองของนโยบายมีขอ้เสนอแนะ
ใหก้  าหนดนโยบายอยา่งชดัเจน ปัจจยัการมีส่วนร่วมและกรอบความคิดของตวัแสดงนโยบายมีขอ้เสนอแนะให้
ผูบ้ริหารสนบัสนุน ช้ีแจง จดัอบรมหรือสร้างทศันคติของผูใ้หบ้ริการ  ปัจจยัทรัพยากรทางการเงินมีขอ้เสนอแนะ
ใหส้ถาบนัอุดมศึกษาของบประมาณอยา่งต่อเน่ือง สนบัสนุนงบประมาณ หางบประมาณจากแหล่งอ่ืน ใช ้open 
source หรือใชเ้ทคโนโลยใีนการลดตน้ทุน  ปัจจยัโครงสร้างทางกายภาพดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัมีขอ้เสนอแนะให้
บูรณาการระบบงาน ใชฐ้านขอ้มูลกลางเดียวกนัอย่างถูกต้องและ real time ปัจจยัเครือข่ายความร่วมมือของ
องค์การมีขอ้เสนอแนะให้สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบนัอุดมศึกษาให้มากข้ึนและแบ่งปันแนวปฏิบติัท่ีดี 
(best practice) ปัจจัยความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการจดัการเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การมี
ข้อเสนอแนะให้สนับสนุนการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะดา้นเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ืองและเป็น
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ปัจจุบนั ปัจจยัภาวะผูน้  าในองคก์ารมีขอ้เสนอแนะให้ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญั สนับสนุน และเป็นแบบอยา่งท่ีดี
ปัจจัยการสร้างแรงจูงใจขององค์การมีข้อเสนอแนะให้หาปัจจัยสวสัดิการและอ่ืนๆเพื่อดึงดูดคนเก่งสาย
เทคโนโลยีดิจิทลัและก าหนดความกา้วหน้าในอาชีพเป็นแรงจูงใจในการท างาน ปัจจยัความสัมพนัธ์ระหว่าง
องคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกมีขอ้เสนอแนะให้รัฐบาลก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยดิีจิทัลให้
ชัดเจนและมีระบบมาตรฐานกลางของรัฐ  และปัจจยัความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัมี
ขอ้เสนอแนะใหส้นบัสนุน ประชาสมัพนัธ ์อบรมกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




