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บทท่ี 3 
  

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 
 

ในบทท่ี 3 จะน ำเสนอรูปแบบกำรวจิยั ประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่ง ประเภทของขอ้มลูและวธีิกำรเกบ็
รวบรวมขอ้มลู เคร่ืองมือกำรวิจยัและกำรทดสอบเคร่ืองมือกำรวิจยั และกำรวิเครำะห์ขอ้มลู  
 
3.1  รูปแบบกำรวิจยั   

กำรวิจยัคร้ังน้ีเป็นกำรวิจยัเชิงปริมำณ (quantitative research) และกำรวิจยัเชิงคุณภำพ (qualitative 
research) ซ่ึงเป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณในลักษณะของกำรวิจัย เชิงส ำรวจแบบไม่ทดลอง (non-
experimental research) รูปแบบกำรวิจยัแบบตดัขวำง (cross-sectional design) และกำรวิจยัเชิงคุณภำพ
ซ่ึงเป็นกำรศึกษำปรำกฎกำรณ์ทำงสงัคมจำกสภำพแวดลอ้ม   เนน้กำรศึกษำขอ้มูลดำ้นควำมรู้สึกนึกคิด 
ค่ำนิยมหรืออุดมกำรณ์  ไม่เน้นกำรใชส้ถิติตวัเลขในกำรวิเครำะห์ขอ้มูล (นงลกัษณ์ วิรัชชยั และคณะ, 
2552) โดยใชแ้บบสอบถำมค ำถำมปลำยเปิด และกำรสัมภำษณ์เชิงลึก เหตุผลท่ีใชก้ำรวิจยัเชิงปริมำณ
และกำรวิจัยเชิงคุณภำพทั้ ง 2 รูปแบบ เน่ืองจำกแม้ว่ำกำรวิจัยเชิงปริมำณจะได้ข้อมูลท่ีสำมำรถ
เปรียบเทียบโดยสถิติได ้และสรุปผลไดง่้ำย แต่มีขอ้จ  ำกดั คือ ไม่ลึกซ้ึง ครอบคลุม ซ่ึงกำรสัมภำษณ์เชิง
ลึกเป็นกระบวนกำรหำขอ้เท็จจริงทำงสงัคมท่ีลึกซ้ึง และผลกำรศึกษำสำมำรถน ำไปช่วยเสริมกำรวิจยัเชิง
ปริมำณไดโ้ดยกำรอธิบำยประเด็นท่ีไม่อำจคน้พบได้ในกำรวิจยัเชิงปริมำณ (สุชำติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ ์
และกรรณิกำร์ สุขเกษม, 2547, น. 161)  

 

3.2  ประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่ง 
  

ในกำรวิจัยคร้ังน้ี  หน่วยวิเครำะห์ คือ องค์กำร (สถำบันอุดมศึกษำ)  ซ่ึงข้อมูลจำกเว็บไซต์
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ เมื่อวนัท่ี 12 มีนำคม 2560 มีสถำบันอุดมศึกษำ จ  ำนวน 156 แห่ง 
(ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ, 2560) และมีกำรปิดกิจกำร 1 แห่งระหว่ำงกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ประชำกรท่ีศึกษำจึงเป็นสถำบนัอุดมศึกษำ จ ำนวน 155 แห่ง (ภำคผนวก ก) ทั้งน้ี กลุ่มประชำกรดงักล่ำวมี
บริบทแตกต่ำงกนั ท ำใหผ้ลกำรศึกษำน ำไปใชไ้ดก้วำ้งขวำง และกำรศึกษำคร้ังน้ีศึกษำประชำกรทั้งหมด
โดยไม่สุ่มตวัอยำ่ง  ดงันั้น กลุ่มตวัอยำ่ง คือ ประชำกรทั้งหมด 155 แห่ง  ส ำหรับประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่ง
ส ำหรับกำรตอบวตัถุประสงค์แต่ละขอ้มีรำยละเอียดดงัน้ี 
                3.2.1 วตัถุประสงค์ข้อท่ี 1 ศึกษำคุณภำพกำรบริกำรสำธำรณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของ
สถำบนัอุดมศึกษำ ประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่ง คือ สถำบนัอุดมศึกษำ ซ่ึงดำ้นผลกำรปฏิบติังำนขององคก์ำร 
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ผูบ้ริหำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูงของสถำบันอุดมศึกษำเป็นผูใ้ห้ข้อมูลในแบบสอบถำม 
สถำบันละ 1 คน และด้ำนคุณภำพของเว็บไซต์  ใช้ผลกำรจัดล  ำดับ Webometrics Ranking of World 
Universities ปี ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) 
 3.2.2 วตัถุประสงค์ข้อท่ี 2 สร้ำงตัวแบบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยส ำคัญท่ีมีผลต่อ
คุณภำพกำรบริกำรสำธำรณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถำบนัอุดมศึกษำจำกมุมมองนโยบำยสำธำรณะ
และกำรจดักำรเชิงกลยทุธ์ และ 3 ทดสอบตวัแบบควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงปัจจยัส ำคญัท่ีมีผลต่อคุณภำพ
กำรบริกำรสำธำรณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของสถำบันอุดมศึกษำ  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง คือ 
สถำบนัอุดมศึกษำ ซ่ึงผูบ้ริหำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศระดบัสูงของสถำบนัอุดมศึกษำเป็นผูใ้ห้ขอ้มลูใน
แบบสอบถำม สถำบนัละ 1 คน  
       3.2.3 วตัถุประสงค์ข้อท่ี 4 วิเครำะห์เง่ือนไขท่ีสนับสนุนปัจจัยส ำคัญมีผลต่อคุณภำพ                      
กำรบริกำรสำธำรณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของสถำบันอุดมศึกษำ  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง คือ 
สถำบนัอุดมศึกษำ ซ่ึงผูบ้ริหำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศระดบัสูงของสถำบนัอุดมศึกษำเป็นผูใ้ห้ขอ้มลูใน
แบบสอบถำม (ปลำยเปิด)  และกำรสมัภำษณ์ ผูใ้หข้อ้มลูส ำคญั จ  ำนวน  5 คน ดงัน้ี 
  1) กรณีสถำบันอุดมศึกษำ คัดเลือกแบบเจำะจงหรืออิงจุดมุ่งหมำย ซ่ึงเกณฑ ์                        
กำรคดัเลือก ไดแ้ก่ (1) ผูบ้ริหำรเทคโนโลยสีำรสนเทศระดบัสูงของสถำบนัอุดมศึกษำท่ีไดค้ะแนนจำก
กำรจดัล  ำดบั Webometrics Ranking of World Universities ในปีค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) สูงสุด 3 อนัดบั
แรกของสถำบนัอุดมศึกษำรัฐและสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน (2) ผูบ้ริหำรเทคโนโลยสีำรสนเทศระดบัสูง
ของสถำบันอุดมศึกษำเต็มใจและให้ควำมร่วมมือในกำรสัมภำษณ์  และยินดีถ่ำยทอดข้อมูลตรงตำม
วตัถุประสงคข์องกำรวิจยั ทั้งน้ี จำกเกณฑด์งักล่ำวมีผูใ้หข้อ้มลูหลกัจำกสถำบนัอุดมศึกษำ จ ำนวน 4 คน 
  (2) กรณีองค์กำรกลำงท่ีเก่ียวข้อง คดัเลือกแบบเจำะจงหรืออิงจุดมุ่งหมำย ซ่ึงเกณฑ์                  
กำรคดัเลือก ไดแ้ก่ (1) ผูบ้ริหำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำคุณภำพ
กำรบริกำรสำธำรณะด้วยเทคโนโลยีดิ จิทัลของสถำบันอุดมศึกษำ (2) ผูบ้ ริหำรเต็มใจและให ้                   
ควำมร่วมมือในกำรสมัภำษณ์ และยนิดีถ่ำยทอดขอ้มลูตรงตำมวตัถุประสงคข์องกำรวิจยั ทั้งน้ี จำกเกณฑ์
ดงักล่ำวมีผูใ้หข้อ้มลูหลกัจำกองคก์ำรกลำงท่ีเก่ียวขอ้ง จ  ำนวน 1 คน 
                    
3.3  ประเภทของขอ้มูลและวิธีกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรศึกษำ  ประกอบดว้ย ขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ ซ่ึงขอ้มูลปฐมภูมิเก็บ
รวบรวมขอ้มูลภำคสนำม คือ กำรใชแ้บบสอบถำมและกำรสมัภำษณ์แบบเชิงลึก  และขอ้มูลทุติยภูมิ ได้
เก็บรวบรวมจำกเอกสำรต่ำงๆของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและสถำบนัอุดมศึกษำ และ 
Webometrics Ranking of World Universities ซ่ึงข้อมูล กลุ่มตัวอย่ำง/ผูใ้ห้ข้อมูล วิธีกำรเก็บรวบรวม
ขอ้มูล และสถำนท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลส ำหรับกำรตอบวตัถุประสงค์แต่ละขอ้สรุปไดต้ำมตำรำงท่ี 3.1 
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ตำรำงท่ี 3.1   ประเภทของขอ้มลู กลุ่มตวัอยำ่ง/ผูใ้หข้อ้มลู วิธีกำรเก็บรวบรวมขอ้มลู  และสถำนท่ี             
กำรเก็บรวบรวมขอ้มลู 

ประเภทของขอ้มลู กลุ่มตวัอยำ่ง/ผูใ้หข้อ้มลู
ส ำคญั 

วิธีกำรเก็บรวบรวม
ขอ้มลู 

สถำนท่ีกำรเก็บ
รวบรวมขอ้มลู 

-ขอ้มลูเชิงปริมำณเก่ียวกบั
วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 คุณภำพ
กำรบริกำรสำธำรณะดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัดำ้นผล            
กำรปฏิบติังำนขององคก์ำร         
และวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 และ
3 กำรสร้ำงและกำรทดสอบ   
ตวัแบบควำมสัมพนัธร์ะหว่ำง
ปัจจยัส ำคญัท่ีมีผลต่อคุณภำพ
กำรบริกำรสำธำรณะดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลั  
-ขอ้มลูเชิงปริมำณเก่ียวกบั
วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 คุณภำพ
กำรบริกำรสำธำรณะดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัดำ้นคุณภำพ
ของเวบ็ไซต ์
 
 
 
 
 
ขอ้มลูเชิงคุณภำพเก่ียวกบั
วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 4               
กำรวิเครำะห์เง่ือนไขท่ี
สนบัสนุนปัจจยัส ำคญัมีผลต่อ  

- สถำบนัอุดมศึกษำ ซ่ึง
ผูบ้ริหำรดำ้นเทคโนโลยี
สำรสนเทศระดบัสูงของ
สถำบนัอุดมศึกษำเป็นผูใ้ห้
ขอ้มลู               

- กำรใช้
แบบสอบถำม 
(ปลำยปิด)                        
 
 
 
 
 
 
 
 
- กำรเก็บขอ้มลูจำก
เวบ็ไซต ์

Webometrics 
Ranking of World 
Universities ปี ค.ศ. 
2017 (พ.ศ.2560) 
 
 
 
 
- กำรใช้
แบบสอบถำม 
(ปลำยเปิด)                       
 

- สถำบนั 
อุดมศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เวบ็ไซต ์

Webometrics 
Ranking of 
World 
Universities 

 

 
 
 
- สถำบนัอุดมศึกษำโดยใช้
ผลกำรจดัล  ำดบัคุณภำพ
เวบ็ไซตจ์ำก Webometrics 
Ranking of World 
Universities ซ่ึงไดท้ ำ
หนงัสือขออนุญำตเรียน Mr. 
Isidro F. Aguillo, Editor 
Rankings Web และไดรั้บ
หนงัสือตอบกลบัยนิยอมให้
ใชข้อ้มลู 
- สถำบนัอุดมศึกษำ ซ่ึง
ผูบ้ริหำรดำ้นเทคโนโลยี
สำรสนเทศระดบัสูงของ
สถำบนัอุดมศึกษำเป็นผูใ้ห ้ 

- สถำบนั 
อุดมศึกษำ 
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ตำรำงท่ี 3.1   ประเภทของขอ้มลู กลุ่มตวัอยำ่ง/ผูใ้หข้อ้มลู วิธีกำรเก็บรวบรวมขอ้มลู  และสถำนท่ี             
กำรเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 

ประเภทของขอ้มลู กลุ่มตวัอยำ่ง/ผูใ้หข้อ้มลูส ำคญั วิธีกำรเก็บ
รวบรวม
ขอ้มลู 

สถำนท่ีกำรเก็บ
รวบรวมขอ้มลู 

คุณภำพกำรบริกำรสำธำรณะดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัของ
สถำบนัอุดมศึกษำ ปัญหำและ
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัคุณภำพ     
กำรบริกำรสำธำรณะดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัและปัจจยัส ำคญั
ท่ีมผีลต่อคุณภำพกำรบริกำร
สำธำรณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั
ของสถำบนัอุดมศึกษำ 

ขอ้มลูในแบบสอบถำม 
(ปลำยเปิด)                                        
-สถำบนัอุดมศึกษำ ซ่ึงผูบ้ริหำร
ดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ
ระดบัสูงของสถำบนัอุดมศึกษำ
ท่ีไดค้ะแนนจำกกำรจดัล  ำดบั 
Webometrics Ranking of 
World Universities ในปี ค.ศ. 
2017 (พ.ศ. 2560) สูงสุด 3 
อนัดบัแรกของสถำบนั 
อุดมศึกษำรัฐ และสถำบนั 
อุดมศึกษำเอกชน เป็นผูใ้ห้
ขอ้มลูส ำคญัในกำรสมัภำษณ์ 
และส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศกึษำ ซ่ึงผูบ้ริหำร
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร                   
กำรอุดมศกึษำท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรพฒันำคุณภำพกำรบริกำร
สำธำรณะดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลัของสถำบนัอุดมศึกษำ
เป็นผูใ้หข้อ้มลูส ำคญัใน               
กำรสมัภำษณ์ 

- กำร
สมัภำษณ์
โดยใชแ้บบ
สมัภำษณ์
แบบก่ึง
โครงสร้ำง 

- สถำบนั 
อุดมศึกษำและ
ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร
กำรอุดมศกึษำ 
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3.4 เคร่ืองมือกำรวิจยัและกำรตรวจสอบเคร่ืองมือกำรวิจยั 
เคร่ืองมือกำรวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1-4  ของกำรวิจัย  คือ  แบบสอบถำม และเคร่ืองมือ                      

กำรวิจยัเพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 4  คือ แบบสมัภำษณ์  ดงัน้ี 
                 3.4.1  แบบสอบถำม   เพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1-4  ของกำรวิจยั  เคร่ืองมือกำรวิจยัจึงเป็น 
แบบสอบถำมแบบมีโครงสร้ำง (structured questionnaires)   ซ่ึงสร้ำงข้ึนบนพ้ืนฐำนของแนวคิด ทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้ง ขอ้ค ำถำมเป็นขอ้มลูท่ีเป็นจริงและควำมคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถำม แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ  
  ส่วนท่ี 1  ขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัสถำบนัอุดมศกึษำ  
 ส่วนท่ี 2  ขอ้มลูปัจจยัส ำคญัท่ีมีผลต่อคุณภำพกำรบริกำรสำธำรณะดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลัของสถำบนัอุดมศึกษำ  
 ส่วนท่ี 3  ปัจจัยส ำคัญท่ีมีผลต่อคุณภำพกำรบริกำรสำธำรณะด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทลัของสถำบนัอุดมศึกษำ 
 ส่วนท่ี 4   คุณภำพกำรบริกำรสำธำรณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัดำ้นผลกำรปฏิบติั 
งำนขององคก์ำร  
 ส่วนท่ี 5  ปัญหำและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักำรบริกำรสำธำรณะดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลั  
 3.4.2  นิยำมปฏิบติักำรและตวัช้ีวดั 
   Babbie (2001,p.124) ได้กล่ำวว่ำ  “กำรให้นิยำมปฏิบัติกำรเป็นกระบวนกำรสร้ำง
ตวัช้ีวดั ซ่ึงงำนวิจยัต่ำง ๆ จะมีตวัช้ีวดัท่ีแตกต่ำงกนั และกำรวดัเป็นกระบวนกำรแปลงนำมธรรมหรือ
กรอบแนวคิดใหเ้ป็นตวัแปรท่ีเป็นรูปธรรม” ซ่ึงกำรวิจยัในคร้ังน้ีไดก้  ำหนดนิยำมปฏิบติักำรและตวัช้ีวดั
จำกเอกสำรและงำนวิจยัเก่ียวขอ้ง ตำมตำรำงท่ี 3.2 
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ตำรำงท่ี 3.2  ตวัแปร นิยำมศพัท ์นิยำมปฏิบติักำร และตวัช้ีวดั  

ตวัแปร นิยำมศพัท ์ นิยำมปฏิบติักำร ตวัช้ีวดั 

ตวัแปรตำม  

คุณภำพ :                  
กำรบริกำร
สำธำรณะดว้ย              
เทคโนโลยดิีจิทลั 

- คุณภำพของบริกำรที่
ส่งมอบผ่ำนเวบ็ไซต ์ 
(Halaris and others, 
2007, pp. 378-401)   

- คุณภำพกำรบริกำรที่ส่ง
มอบผำ่นเวบ็ไซตข์อง
สถำบนัอุดมศึกษำ  

- คุณภำพของเวบ็ไซต ์                            
- ผลกำรปฏิบติังำนขององคก์ำร 

คุณภำพของ
เวบ็ไซต ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผล                            
กำรปฏิบติังำน 
ขององคก์ำร 
 

- ขอ้มูลและ                            
กำรบริกำรสำธำรณะ
ผ่ำนอินเทอร์เน็ต
สอดคลอ้งกบัมำตรฐำน
ที่ก  ำหนด (The 
Western Norway 
Research Institute 
quoted in  Halaris and 
others, 2007, pp. 378-
401) 
 
 
 
 
 
 
- ผลกำรปฏิบติังำนจำก 
ประสิทธิผล คือ ระดบั
กำรบรรลุวตัถุประสงค์
และประสิทธิภำพ คือ 
ระดบักำรลดกำรใช้
ทรัพยำกรเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงค ์(Murdick, 
1986, p. 596; ทิพวรรณ 
หล่อสุวรรณรัตน,์ 2547 
ก, น. 259-264) 

- สำรสนเทศและกำรบริกำร
ผ่ำนเวบ็ไซตข์อง
สถำบนัอุดมศึกษำ 
สอดคลอ้งกบัเกณฑท์ี่ไดรั้บ
กำรจดัล  ำดบัจำก 
Webometrics Ranking of 
World Universities  ปี ค.ศ. 
2017 (พ.ศ. 2560) ซ่ึงเกณฑ์
ประกอบดว้ย 1) กำรปรำกฎ
ตวับนอนิเทอร์เน็ต 
(presence) (2) ผลกระทบ
กำรอำ้งองิ (impact)                     
(3) กำรวดัปริมำณกำรเกบ็
ขอ้มูลงำนวิจยัที่เผยแพร่ 
(openness) และ (4) ควำม
เป็นเลิศ (excellence) 
- ระดบัประสิทธิผลและ
ประสิทธิภำพของ                       
กำรบริกำรสำธำรณะดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัของ
สถำบนัอุดมศึกษำ 
 
 
 
 
 
 

- ผลคุณภำพเวบ็ไซตจ์ำก                           
กำรจดัล  ำดบัจำก Webometrics  
Ranking of World Universities ค.ศ. 
2017 (พ.ศ.2560)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระดบักำรเพิ่มข้ึนของผลิตภำพ                          
กำรบริกำร (ส่วนที่ 4 ขอ้ 1-4) 
- ระดบักำรเพิ่มข้ึนของกำรใชบ้ริกำร 
(ส่วนที่ 4 ขอ้ 5) 
- ระดบักำรเขำ้ถึงบริกำรไดท้ัว่ถึงและ
สะดวกยิง่ข้ึน (ส่วนท่ี 4 ขอ้ 6)                                     
- ระดบักำรเพิ่มควำมเท่ำเทียมกนัใน              
กำรใชบ้ริกำรทำงกำรศึกษำ (ปรับจำก
ไพรัช ธชัชยัพงษ ์และพิเชษฐ ดุรงค
เวโรจน,์  2541, น. 16) (ส่วนที่ 4 ขอ้ 7)    
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ตำรำงท่ี 3.2  (ต่อ) 

ตวัแปร นิยำมศพัท ์ นิยำมปฏิบติักำร ตวัช้ีวดั 

   - ระดบักำรลดลงของขอ้ร้องเรียน
เกี่ยวกบัคุณภำพกำรบริกำร (ส่วนที่ 4 
ขอ้ 8)                                                                    
- ระดบักำรเพิ่มข้ึนของกำรตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้ริกำร (ส่วนที่ 
4 ขอ้ 9)                                                        
- ระดบัควำมปลอดภยัของกำรบริกำร 
(ส่วนที่ 4 ขอ้ 10)                                                    
- ระดบักำรลดขั้นตอนกำรบริกำรที่
ไม่จ ำเป็น (ส่วนที่ 4 ขอ้ 11)                                                                                               
- ระดบัควำมสะดวกในกำรบริกำร 
(ส่วนที่ 4 ขอ้ 12)                                                                     
- ระดบักำรลดระยะเวลำในกำรบริกำร 
(ปรับจำก Apiwan Dejnaronk, 2000, p. 54; 
Lalida Chuayruk, 2006)   (ส่วนที่ 4 ขอ้ 
13)                                             - 
ระดบักำรลดตน้ทุนค่ำใชจ่้ำยใน                   
กำรบริกำร (ปรับจำก Apiwan 
Dejnaronk, 2000, p. 54 ; Lalida 
Chuayruk, 2006;  Supavadee 
Nontakao, 2003, p. 232 ) (ส่วนที่ 4 ขอ้ 
14-16)                                                      
- ระดบักำรใหผ้ลตอบแทนที่คุม้ค่ำแก่  
กำรลงทุน (ส่วนที่ 4 ขอ้ 17)                                      
- ระดบักำรลดบุคลำกรในกำรบริกำร 
(ส่วนที่ 4 ขอ้ 18)                                                                           
- ระดบักำรเพิ่มผลกำรปฏิบติังำน
โดยรวมของสถำบนัอุดมศึกษำ              
(ส่วนที่ 4 ขอ้ 19) 
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ตำรำงท่ี 3.2 (ต่อ) 

ตวัแปร นิยำมศพัท ์ นิยำมปฏิบติักำร ตวัช้ีวดั 

ตวัแปรอิสระ: ปัจจยัที่มีผลต่อคุณภำพกำรบริกำรสำธำรณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 

ปัจจยัสืบ
เน่ืองจำก              
กำรก  ำหนด
นโยบำย 

   

ควำมชดัเจน
และควำม
ต่อเน่ืองของ
นโยบำย 

กำรน ำนโยบำยไปปฏิบติั
จะตอ้งมีกำรก  ำหนดกรอบ
และมำตรฐำนของ
นโยบำยอยำ่งชดัเจน 
ประกอบดว้ย ตวัช้ีวดั                 
กำรปฏิบติัตำมนโยบำย
เพื่อประโยชนใ์นกำรมอบ 
หมำยงำน กำรก ำหนด
ภำรกิจและควำมรับผิด 
ชอบ และกำรจดัระบบ                     
กำรประเมินผล                  
กำรปฏิบติังำน (Van 
Meter and Van Horn, 
1975, pp. 447-448) 

ควำมชดัเจน ควำมต่อเน่ือง
ของวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหำ
สำระของนโยบำย                           
กำรบริกำรสำธำรณะดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัของ
สถำบนัอุดมศึกษำ และ
ผลกระทบของนโยบำยจำก                                    
กำรเปลีย่นแปลงผูบ้ริหำร
สถำบนั 

- ระดบัควำมชดัเจนของวตัถปุระสงค์
และเน้ือหำสำระของนโยบำยกำรบริกำร
ดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั (ส่วนที่ 3 ขอ้ 1)                     
- ระดบัควำมชดัเจนของตวัช้ีวดัและ
ผูรั้บผิดชอบนโยบำยกำรบริกำรดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลั (ส่วนที ่3 ขอ้ 2)                                 
- ระดบัผลกระทบของนโยบำยจำก                    
กำรเปลีย่นแปลงผูบ้ริหำร (ส่วนที ่3ขอ้ 
3)                                                                               
- ระดบัควำมต่อเน่ืองของนโยบำย
บริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั (ส่วนที่ 3
ขอ้ 4) 

 

กำรมีส่วน
ร่วมและ
กรอบ
ควำมคิดของ
ตวัแสดง
นโยบำย 

 กำรมีส่วนร่วมใน                    
กำรแสดง                             
ควำมคิดเหน็และ                   
กำรตดัสินใจก ำหนด
นโยบำย และควำมเช่ือมัน่ 
ควำมคำดหวงั ทศันคติ 
ค่ำนิยมเกี่ยวกบักำรน ำ
เทคโนโลยดิีจิทลัมำใชใ้น
กำรบริกำรสำธำรณะของ
ประชำคมสถำบนั 

- ระดบัของกำรมีส่วนร่วมในกำรแสดง
ควำมคิดเหน็เกี่ยวกบันโยบำยกำรบริกำร
ดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถำบนั(ส่วนที ่
3 ขอ้ 5)                                                                   
- ระดบัของกำรมีส่วนร่วมใน                         
กำรตดัสินใจเกี่ยวกบันโยบำยกำรบริกำร
ดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถำบนั(ส่วนที ่
3 ขอ้ 6)                                                                  
- ระดบัของควำมเช่ือมัน่ กำรมีทศันคติที่ดี 
และควำมคำดหวงัต่อกำรน ำเทคโนโลยี
ดิจิทลัมำใชใ้นกำรบริกำรสำธำรณะของ
สถำบนั (ส่วนที ่3 ขอ้ 7,8)                                               
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ตำรำงท่ี 3.2  (ต่อ) 

ตวัแปร นิยำมศพัท ์ นิยำมปฏิบติักำร ตวัช้ีวดั 

   - ระดบัควำมสอดคลอ้งกบัควำมเช่ือ
หรือค่ำนิยมของประชำคมสถำบนั         
(ส่วนที ่3 ขอ้ 9)                                                                       
- ระดบักำรต่อตำ้นกำรน ำเทคโนโลยี
ดิจิทลัมำใชใ้นกำรบริกำรของประชำคม
สถำบนั (ส่วนที ่3 ขอ้ 10) 

ทรัพยำกรที่
จบัตอ้งได ้

 

- จ  ำนวนทรัพยำกร
กำรเงิน และ
สินทรัพยอ์ื่นซ่ึงได้
จดัสรร (ปรับจำก 
Van Horn and Van 
Meter, 1975, pp. 
447-448; Mahoney 
and Pandian, 1992 
quoted in  
Michalisin, 1996, 
p. 11) 

  

- ทรัพยำกร
กำรเงิน 

เงินในกำรจำ้งบุคลำกร             
กำรพฒันำ กำรบริหำร กำรติดตำม 
และกำรด ำเนินกำรเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงค(์Mazmanian and 
Sabatier, 1982, p. 542) 

- ควำมพอเพียงควำมทนัเวลำ 
และควำมคล่องตวัของ                    
กำรจดัสรรงบประมำณใน  
กำรบริกำรสำธำรณะดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัของสถำบนั   

- ควำมพอเพยีงของงบประมำณ 
(ปรับจำก Yinyon Seniwong Na 
Ayudhya, 2001 ; Lalida Chuayruk, 
2006)      
(ส่วนที ่3 ขอ้ 11-15)      
- ควำมทนัเวลำและควำมคลอ่งตวั
ของกระบวนกำรจดัสรรงบประมำณ 
(ปรับจำก Yinyon Seniwong Na 
Ayudhya, 2001; Lalida Chuayruk, 
2006)  (ส่วนที่ 3 ขอ้ 16-17)                                                                                                     
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ตำรำงท่ี 3.2  (ต่อ) 

ตวัแปร นิยำมศพัท ์ นิยำมปฏิบติักำร ตวัช้ีวดั 

-โครงสร้ำงทำง
กำยภำพดำ้น
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

- ลกัษณะทำงกำยภำพ
ซ่ึงช่วยในกำรไดม้ำ กำร 
ด ำเนินกำร กำรเกบ็
รักษำ กำรแพร่ กระจำย  
และกำรใชส้ำรสนเทศ  
ฮำร์ดแวร์ ซอฟต ์แวร์ 
และบุคลำกรสนบัสนุน
ดำ้นเทคโนโลย ี    

-  ควำมพอเพียงและ                         
ควำมเป็นปัจจุบนัของ
ฮำร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์  และ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ                  
ควำมพร้อมใชข้องระบบ
สำรสนเทศ และควำม
พอเพียงของบุคลำกร
สนบัสนุนดำ้นเทคโนโลยี
ในกำรใหบ้ริกำรดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัของสถำบนั 

- ควำมพอเพียงของคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบกำรบริกำรดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลั ทรัพยำกรสำรสนเทศ
ทำงอิเลก็ทรอนิกส์ และบุคลำกร
สนบัสนุนดำ้นเทคโนโลย ี(ปรับจำก 
Yinyon Seniwong Na Ayudhya, 2001; 
Lalida Chuayruk, 2006) (ส่วนที่ 3 ขอ้ 
18-21)                                                                      
- จ ำนวนโครงกำรพฒันำระบบ                        
กำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั (ส่วนที ่
2 ขอ้ 6.1)                                                                     
- ควำมเป็นปัจจุบนัของคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบงำนกำรบริกำร
ดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั และทรัพยำกร
สำรสนเทศทำงอิเลก็ทรอนิกส์ (ส่วนที ่3 
ขอ้ 22-24)                                                              
- ควำมพร้อมใชข้องระบบสำรสนเทศ
(ส่วนที ่3 ขอ้ 25-27)                                                   
- จ ำนวนบุคลำกรสนบัสนุนดำ้น
เทคโนโลย ี(ส่วนที่ 1 ขอ้ 3)     

ทรัพยำกรที่จบั
ตอ้งไม่ได ้

-    

- เครือข่ำย            
ควำมร่วมมือ
ขององคก์ำร 

- กำรร่วมมือของกบั
องคก์ำรต่ำงๆเพื่อ
ผลประโยชน์ร่วมกนั            
(ปรับจำก Cohen and 
Vijverberg, 1980, p. 
390) 

- ควำมพอเพยีงของ                      
กำรร่วมมือระหวำ่ง
สถำบนัอุดมศึกษำกบั
องคก์ำรต่ำงๆ เพือ่ประโยชน์
ในกำรบริกำรดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลั ไดแ้ก ่   
กำรพฒันำระบบกำรบริกำร 
กำรพฒันำบุคลำกรและ             
กำรแลกเปลี่ยนทรัพยำกร  
รวมทั้งกำรสนบัสนุน                   

- จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือซ่ึงเป็น
ประโยชน์ต่อกำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลั (ปรับจำก Bhubate, 2000) (ส่วนที่ 
1 ขอ้ 1)                                                               
- จ ำนวนขอ้ตกลงที่ท  ำกบัองคก์ำรอื่นซ่ึง
เป็นประโยชน์ต่อกำรบริกำรดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลั (ส่วนที ่1 ขอ้ 2)                            
- จ ำนวนของกำรเขำ้ร่วมโครงกำรหรือ
ติดต่อกบับุคคลในเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
(ปรับจำก Bhubate, 2000)  
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ตำรำงท่ี 3.2  (ต่อ) 

ตวัแปร นิยำมศพัท ์ นิยำมปฏิบติักำร ตวัช้ีวดั 

  กำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลัของเครือขำ่ยตำ่งๆ                  

(ส่วนที ่1 ขอ้ 3-5)                                                              
-ระดบักำรสนบัสนุนกำรบริกำรดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัของเครือขำ่ย                          
ควำมร่วมมือในประเทศและต่ำงประเทศ
(ส่วนที ่3 ขอ้ 28-29)                                                     
- ควำมพอเพียงของเครือข่ำย                          
ควำมร่วมมือในประเทศและ
ต่ำงประเทศ (ส่วนที ่3 ขอ้ 30-31)     

- ควำมรู้และ
ทกัษะดำ้น
เทคโนโลยี
ดิจิทลัและ                
กำรจดักำร 
เทคโนโลยี
ดิจิทลั 

- ควำมรู้แบบชดัแจง้
และไม่ชดัแจง้เกี่ยวกบั
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 
(Bassellier and others, 
2001 quoted in Jeffers, 
2003) 

-ควำมพอเพียงของควำมรู้
และทกัษะของบุคลำกร 
และควำมพอเพียงของ               
กำรจดัโครงกำรหรือ
กิจกรรมกำรพฒันำควำมรู้
และทกัษะเกี่ยวกบั
เทคโนโลยดิีจิทลัและ      
กำรจดักำรเทคโนโลยดิีจิทลั
ของสถำบนัอุดมศึกษำ 

- จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมกำรพฒันำ
ควำมรู้และทกัษะดำ้นเทคโนโลยดิีจิทลั
ที่สถำบนัอุดมศึกษำด ำเนินกำร (ส่วนที ่2
ขอ้ 6.2)                                                                
- ระดบัควำมเช่ียวชำญดำ้นเทคโนโลยี
ของสถำบนั (ส่วนที ่3 ขอ้ 32)                                   
- ระดบัควำมรู้และทกัษะของบุคลำกร
เกี่ยวกบัเทคโนโลยดิีจิทลัในดำ้นต่ำงๆ 
ไดแ้ก่ ฮำร์ดแวร์ ระบบกำรบริกำรดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลั เครือขำ่ย และ                  
กำรใชส่ื้อดิจิทลั (ส่วนที่ 3 ขอ้ 33-36)                      
- ระดบัควำมรู้และทกัษะของบุคลำกร
เกี่ยวกบักำรจดักำรเทคโนโลยดิีจิทลั 
(ปรับจำก Syler, 2003, pp.139-140; Ray 
and others, 2004, p. 30) (ส่วนที่ 3 ขอ้ 
37-39)                                                                          
-ระดบัควำมพอเพียงของกำรจดั
โครงกำรพฒันำควำมรู้และทกัษะของ
บุคลำกรเกี่ยวกบัเทคโนโลยดิีจิทลัและ
กำรจดักำรเทคโนโลยดิีจิทลั (ส่วนที่ 3
ขอ้ 40)    

- ทรัพยสิ์นทำง
ปัญญำ 

- ผลงำนที่เกิดจำก                  
กำรคิดคน้                                
กำรประดิษฐ์                         

-ควำมพอเพียงและ                    
กำรสนบัสนุนกำรบริกำร
ดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัจำก 

- จ  ำนวนผลงำนที่เป็นลิขสิทธ์ิของ
สถำบนั(ส่วนที ่2 ขอ้ 7.1)                                          
- จ  ำนวนผลงำนที่เป็นเคร่ืองหมำยกำรคำ้ 
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ตำรำงท่ี 3.3  (ต่อ) 

ตวัแปร นิยำมศพัท ์ นิยำมปฏิบติักำร ตวัช้ีวดั 

 กำรสร้ำงสรรค ์และ
ไดรั้บควำมคุม้ครอง
ตำมกฎหมำย 
(กระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและ                        
กำรส่ือสำร, 2559, น.ผ 
8)   

ผลงำนของ
สถำบนัอุดมศึกษำที่เกิดจำก
คิดคน้ กำรประดิษฐ์                           
กำรสร้ำงสรรค ์และไดรั้บ              
ควำมคุม้ครองตำมกฎหมำย
ซ่ึงไดรั้บกำรปกป้องใน
รูปแบบต่ำงๆ ไดแ้ก่ 
ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมำยกำรคำ้ 
และสิทธิบตัร 

ของสถำบนั (ส่วนที่ 2 ขอ้ 7.2)                                
- จ ำนวนผลงำนที่ไดรั้บสิทธิบตัรของ
สถำบนั (ส่วนที่ 2 ขอ้ 7.3)                                                                     
- ระดบัของกำรสนบัสนุนกำรบริกำรดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัของทรัพยสิ์นทำง
ปัญญำ (ส่วนที ่3 ขอ้ 41)                                            
- ระดบัของควำมพอเพียงของทรัพยสิ์น
ทำงปัญญำต่อกำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลั (ส่วนที่ 3 ขอ้ 42) 

ปัจจยัพฤติกรรม
องคก์ำร 

   

- ภำวะผูน้  ำใน
องคก์ำร 

กระบวนกำรอิทธิพล
ทำงสังคมที่บุคคลหน่ึง
ตั้งใจใชอ้ิทธิพลต่อผูอ้ื่น  
เพื่อใหป้ฏิบติักิจกรรม
ต่ำง ๆ ตำมที่ก  ำหนด 

-กำรก ำหนดทศิทำง                       
กำรเปิดกวำ้งและรับฟัง
ควำมคิดเหน็ กำรเป็น
ตน้แบบ  กำรสนบัสนุน             
กำรพฒันำระบบกำรบริกำร 
ควำมรู้ ทกัษะ ทศันคติของ
บุคลำกรอยำ่งเป็นรูปธรรม                  
กำรเช่ือมโยงหน่วยงำน
ภำยใน กำรเขำ้ร่วมประชุม 
กำรติดตำม แกไ้ขปัญหำ
อุปสรรค และจดักำร             
ควำมขดัแยง้ของผูบ้ริหำร
สถำบนัอุดมศึกษำ                 

- ระดบัควำมชดัเจนของทิศทำง                       
กำรบริกำรสำธำรณะดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลัของสถำบนั (ส่วนที่ 3 ขอ้ 43)                        
- ระดบักำรเปิดกวำ้งและรับฟัง                   
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกบัทิศทำง                         
กำรพฒันำกำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลั(ส่วนที่ 3 ขอ้ 44)                                                        
- ระดบักำรเป็นตน้แบบในกำรบริกำร
ศึกษำดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของผูบ้ริหำร
(ส่วนที่ 3 ขอ้ 45)                                                              
- ระดบักำรสนบัสนุนกำรพฒันำระบบ 
กำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั (ส่วนที่ 
3 ขอ้ 46)                                                                     
- ระดบักำรสนบัสนุนกำรพฒันำควำมรู้ 
ทกัษะ ทศันคติของบุคลำกรดำ้น
เทคโนโลยดิีจิทลั (ส่วนที่ 3 ขอ้ 47)                           
- ระดบักำรเช่ือมโยงบูรณำกำร
หน่วยงำนภำยในในกำรบริกำรดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลั (ส่วนที่ 3 ขอ้ 48)                                                    
- ระดบัควำมสม ่ำเสมอในกำรเขำ้ร่วม
ประชุมเกี่ยวกบักำรบริกำรดว้ย  
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ตำรำงท่ี 3.3  (ต่อ) 

ตวัแปร นิยำมศพัท ์ นิยำมปฏิบติักำร ตวัช้ีวดั 

   เทคโนโลยดิีจิทลั (ส่วนที่ 3 ขอ้ 49)                            
- ระดบักำรติดตำม แกไ้ขปัญหำอุปสรรค
และจดักำรควำมขดัแยง้เกี่ยวกบักำรน ำ
เทคโนโลยดิีจิทลัมำใชใ้นกำรบริกำร 
(ส่วนที่ 3 ขอ้ 50) 

-กำรสร้ำง
แรงจูงใจของ
องคก์ำร 

- กำรโนม้น ำให้
บุคลำกรเกิดแรงจูงใจที่
จะมีพฤติกรรมไปใน
ทิศทำงใดทศิทำงหน่ึง  
โดยเป็นพฤติกรรมที่มี
เป้ำหมำย  และแรงจูงใจ
จะท ำใหบุ้คคลใช ้               
ควำมพยำยำมของตน 
เพื่อใหพ้ฤติกรรม
ดงักล่ำวสัมฤทธิผลตำม
เป้ำหมำย 

- ควำมเหมำะสม                      
ควำมพอเพียงของ
ค่ำตอบแทน ควำมกำ้วหนำ้
ในงำน  และควำมสอดคลอ้ง
ของส่ิงจูงใจต่ำงๆท่ีใช้
ผลกัดนัใหบุ้คลำกรน ำ
เทคโนโลยดิีจิทลัมำใชใ้น
กำรบริกำรสำธำรณะกบั
ควำมตอ้งกำรของบุคลำกร  

- ระดบัควำมเหมำะสมของคำ่ตอบแทนที่
เกี่ยวขอ้งกบักำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลั (ส่วนที่ 3 ขอ้ 51)                                         
- ระดบัควำมกำ้วหนำ้ในงำนของ
บุคลำกรจำกกำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลั (ส่วนที่ 3 ขอ้ 52)                                                     
- ระดบัควำมพอเพยีงของกำรจดัสรร
ส่ิงจูงใจในกำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลั (ส่วนที่ 3 ขอ้ 53)                                 
- ระดบัควำมสอดคลอ้งของส่ิงจูงใจใน
กำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลักบั     
ควำมตอ้งกำรของบุคลำกร (ส่วนที่ 3 ขอ้ 
54)                                                                          
- ระดบัควำมมุ่งมัน่ของบุคลำกรใน                  
กำรน ำเทคโนโลยดิีจิทลัมำใชใ้น                       
กำรบริกำร (ส่วนที ่3 ขอ้ 55)  

ปัจจยัภำยนอก
องคก์ำร 

   

ควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงองคก์ำร
และสภำพ 
แวดลอ้ม
ภำยนอก 

- ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่ง
องคก์ำรกบั
สภำพแวดลอ้มภำยนอก
ดำ้นกำรเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมวฒันธรรม 
เทคโนโลย ีผูรั้บบริกำร
และกำรแข่งขนั (Van 
Meter and Van Horn, 
1975, pp. 447-448;  

ควำมสอดคลอ้งระหวำ่ง                
กำรบริกำรสำธำรณะดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัของ
สถำบนัอุดมศึกษำกบั
นโยบำยของรัฐบำลและ
กฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง สภำพ 
เศรษฐกิจ คำ่นิยมของสังคม 
ควำมกำ้วหนำ้และ                   
ควำมหลำกหลำยทำง 

- กำรบริกำรสำธำรณะดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลัขององคก์ำรสอดคลอ้งกบันโยบำย
ของรัฐบำลและกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้ง     
(ส่วนที่ 3 ขอ้ 56)                                                           
- กำรบริกำรสำธำรณะดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลัขององคก์ำรสอดคลอ้งกบัสภำพ 
เศรษฐกิจ (ส่วนที ่3 ขอ้ 57)                                    
- กำรบริกำรสำธำรณะดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลัขององคก์ำรสอดคลอ้งกบั                  
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ตำรำงท่ี 3.3  (ต่อ) 

ตวัแปร นิยำมศพัท ์ นิยำมปฏิบติักำร ตวัช้ีวดั 

 Porter, 1980) เทคโนโลย ีควำมตอ้งกำร
ของผูรั้บบริกำร สภำพ                   
กำรแข่งขนัของ
สถำบนัอุดมศึกษำ กำรสร้ำง
ควำมสัมพนัธ์ที่ดีหรือกำรท ำ
สัญญำระยะยำวกบักบัผู ้
จดัหำ และกำรน ำปัจจยั
สภำพแวดลอ้มมำใชใ้น              
กำรก ำหนดทศิทำง                     
กำรบริกำรสำธำรณะดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลั 

ค่ำนิยมของสังคม (ส่วนที่ 3 ขอ้ 58)                         
- กำรบริกำรสำธำรณะดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลัขององคก์ำรสอดคลอ้งกบั
ควำมกำ้วหนำ้และควำมหลำกหลำยทำง 
เทคโนโลย ี(ส่วนที่ 3 ขอ้ 59)                                  
- กำรบริกำรสำธำรณะดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลัขององคก์ำรสอดคลอ้งกบั                   
ควำมตอ้งกำรของผูรั้บบริกำร (ส่วนที ่3 
ขอ้ 60)                                                                    
- กำรบริกำรสำธำรณะดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลัขององคก์ำรสอดคลอ้งกบัสภำพ
กำรแข่งขนัของสถำบนัอุดมศกึษำทั้งใน
และต่ำงประเทศ (ส่วนที ่3 ขอ้ 61)                              
- กำรด ำเนินงำนบริกำรดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลัของสถำบนัมีกำรสร้ำง
ควำมสัมพนัธ์ที่ดีหรือกำรท ำสัญญำระยะ
ยำวกบัผูจ้ดัหำต่ำงๆ (suppliers) (ส่วนที ่3 
ขอ้ 62)                                                                     
- สถำบนัน ำปัจจยัสภำพแวดลอ้ม
ภำยนอกมำใชใ้นกำรก ำหนดทิศทำง                  
กำรบริกำรสำธำรณะดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลั (ส่วนที่ 3 ขอ้ 63) 

ควำมพร้อมของ
กลุ่มเป้ำหมำย
ดำ้นเทคโนโลยี
ดิจิทลั 

- ควำมพร้อมของ
กลุ่มเป้ำหมำยดำ้น
ทกัษะ ทศันคติ และ
ทรัพยำกรในกำรใช้
เทคโนโลยดิีจิทลั 

- ควำมพอเพยีงของทกัษะ
ดำ้นเทคโนโลยดิีจิทลั               
ควำมเช่ือมัน่และทศันคติท่ีดี 
ควำมตอ้งกำรใชบ้ริกำร
ควำมพร้อมดำ้นอุปกรณ์ 
ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึง 
และควำมร่วมมือของ
ผูใ้ชบ้ริกำร รวมทั้ง                  
ควำมพอเพียงของ                        
กำรสนบัสนุนอุปกรณ์                   

-ระดบัทกัษะดำ้นเทคโนโลยดิีจิทลัของ
ผูใ้ชบ้ริกำร (ส่วนที่ 3 ขอ้ 64)                                    
-ระดบัควำมเช่ือมัน่และทศันคติที่ดีต่อ
กำรใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัของผูใ้ชบ้ริกำร 
(ส่วนที่ 3 ขอ้ 65)                                                                        
- ระดบัควำมตอ้งกำรใชบ้ริกำรผ่ำนส่ือ
ดิจิทลั (ส่วนที่ 3 ขอ้ 66)                                              
- ระดบัควำมพร้อมดำ้นอุปกรณ์ใน                   
กำรใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัของผูใ้ชบ้ริกำร 
(ส่วนที่ 3 ขอ้ 67)                                                      
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ตำรำงท่ี 3.3  (ต่อ) 

ตวัแปร นิยำมศพัท ์ นิยำมปฏิบติักำร ตวัช้ีวดั 

  กำรพฒันำทกัษะและ
ทศันคติดำ้นเทคโนโลยี
ดิจิทลัแก่ผูใ้ชบ้ริกำรของ
สถำบนัอุดมศึกษำ 

- ระดบัควำมสำมำรถของผูใ้ชบ้ริกำรใน
กำรเขำ้ถึงกำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลั (ส่วนที่ 3 ขอ้ 68)                                           
- ระดบัควำมร่วมมือของผูใ้ชบ้ริกำรใน
กำรใชบ้ริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั(ส่วน
ที่ 3 ขอ้ 69)                                                                
- ระดบัควำมพอเพยีงของกำรสนบัสนุน
อุปกรณ์เทคโนโลยสี ำหรับผูใ้ชบ้ริกำร 
(ส่วนที่ 3 ขอ้ 70)                                                  
- ระดบัควำมพอเพยีงของกำรพฒันำ
ทกัษะและทศันคติดำ้นเทคโนโลยดิีจิทลั
แก่ผูใ้ชบ้ริกำร (ส่วนที่ 3 ขอ้ 71)                             
- จ ำนวนโครงกำรพฒันำทกัษะกำรใช้
บริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัแก่
ผูใ้ชบ้ริกำร (ส่วนที ่2 ขอ้ 6.3)     

 

3.4.3  แบบสมัภำษณ์ เพื่อตอบวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 4 เพื่อศึกษำเง่ือนไขท่ีสนับสนุนปัจจยั
ส ำคญัมีผลต่อคุณภำพกำรบริกำรสำธำรณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถำบนัอุดมศึกษำ และช่วยเสริม
ในประเด็นท่ีไม่อำจคน้พบไดจ้ำกกำรวิจยัเชิงปริมำณ  จึงเป็นกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึกควำมคิดเห็น
ของผูบ้ริหำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูงของสถำบันอุดมศึกษำและผูบ้ริหำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  ซ่ึงเปิดกวำ้งและอิสระดว้ยแบบสมัภำษณ์ท่ีเป็นขอ้ค ำถำมแบบปลำยเปิด 
(open-ended question)  โครงสร้ำงของแบบสมัภำษณ์ ประกอบดว้ย 3 ส่วน  ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 คุณภำพกำรบริกำรสำธำรณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถำบนัอุดมศึกษำ 
ส่วนท่ี 2 เง่ือนไขท่ีสนบัสนุนปัจจยัส ำคญัมีผลต่อคุณภำพกำรบริกำรสำธำรณะดว้ย

เทคโนโลยดิีจิทลัของสถำบนัอุดมศึกษำ 
ส่วนท่ี 3 ปัญหำของกำรบริกำรสำธำรณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัและขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุง

คุณภำพกำรบริกำรสำธำรณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถำบนัอุดมศึกษำ 
ทั้ ง น้ี  แม้ว่ ำผู ้วิ จัยได้จัดท ำแบบสัมภ ำษณ์ ไว้ แต่ในกำรด ำเนินกำรสัมภำษณ์มี                    

ขอ้ค  ำถำมท่ีไม่ไดก้  ำหนดไวก่้อน เพื่อใหผู้ถ้กูสมัภำษณ์มีโอกำสแสดงควำมคิดเห็นท่ีกวำ้งขวำงและลึกซ้ึง
ยิ่งข้ึน รวมทั้ งได้ทรำบข้อมูลอย่ำงละเอียดเก่ียวกับเง่ือนไขท่ีสนับสนุนปัจจัยส ำคัญมีผลต่อคุณภำพ                     
กำรบริกำรสำธำรณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถำบนัอุดมศึกษำ 
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3.4.4  กำรตรวจสอบเคร่ืองมือกำรวิจยั 
1)  ควำมตรงตำมเน้ือหำ (content validity)  

ควำมตรงตำมเน้ือหำ คือ ขอ้ค ำถำมของตวัแปรอิสระและตวัแปรตำมม ี
เน้ือหำครอบคลุมส่ิงท่ีตอ้งกำรวดัตำมวตัถุประสงค์ของกำรวิจยั ซ่ึงหลงัจำกสร้ำงแบบสอบถำมจำกแนวคิด 
ทฤษฎี และงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้องแล้ว ผูว้ิจัยน ำแบบสอบถำมไปให้ผูท้รงคุณวุฒิพิจำรณำ  ได้แก่ รอง
ศำสตรำจำรย ์ดร. เฉลิมพงศ ์มีสมนัย รองศำสตรำจำรย ์ดร.วลยัวชัร รอดชมภู และผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร. 
เจษฎำ นกนอ้ย (ภำคผนวก ข) ซ่ึงค่ำควำมสอดคลอ้งของวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหำ  (Index of Item-Objective 
Congruence: IOC) ทุกขอ้ค ำถำมมีค่ำมำกกว่ำ 0.5 และผูว้ิจยัได้น ำขอ้สังเกตเพ่ิมเติมจำกผูท้รงคุณวุฒิมำ
ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถำมให้กระชบั ชดัเจน และครอบคลุมนิยำมปฏิบติักำร ตวัช้ีวดัของตวัแปรต่ำง  ๆ
ดงัน้ี  

(1) กำรเพ่ิมเติมนิยำมศพัทข์องเครือข่ำยควำมร่วมมือภำยในประเทศใน 
นิยำมศพัท์ให้คลอบคลุมถึงสมำคมเครือข่ำยไทยเพื่อกำรศึกษำวิจยั (Thailand Research Education Network 
Association, ThaiREN)  

(2) กำรเพ่ิมเติมส่วนท่ี 1 ขอ้ท่ี 7 กำรบริกำรสำธำรณะดว้ยเทคโนโลย ี
ดิจิทลัของสถำบนัในปัจจุบนั  ใหค้รอบคลุมกำรบริกำรวิชำกำรแก่สงัคมอ่ืนๆ 

(3) กำรเพ่ิมเติมส่วนท่ี 2 ขอ้ท่ี 5.2  เพ่ิมตวัอยำ่ง คือ กำรพฒันำกำรเรียน 
กำรสอนออนไลน์  

(4) กำรเพ่ิมเติม ขอ้ท่ี 6.2  เพ่ิมตวัอยำ่ง คือ กำรใช ้social media  และ  
cloud computing  

(5) กำรเพ่ิมเติม ขอ้ท่ี 6.3 เพ่ิมตวัอยำ่ง คือ กำรพฒันำควำมรู้และทกัษะ             
กำรใช ้virtual classroom  กำรใช ้social media แก่นักศึกษำหรือผูใ้ชบ้ริกำรจำกโครงกำรบริกำรสงัคมต่ำงๆ
ของสถำบนั  

(6) กำรปรับค ำท่ีใชส่้วนท่ี 3 ขอ้ท่ี 8 และส่วนท่ี 4 ขอ้ท่ี   จำก ‘ผล                        
กำรปฏิบติังำน’ เป็น ‘ผลกำรด ำเนินงำน’  

(7) กำรเพ่ิมเติมส่วนท่ี 4 ขอ้ท่ี 10 กำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของ 
สถำบนัมีควำมปลอดภยั   
 2) ควำมตรงเชิงมโนทศัน์ (construct validity)   
   ควำมตรงเชิงมโนทศัน์ คือ ระดบัท่ีขอ้ค  ำถำมแต่ละขอ้สมัพนัธก์บัขอ้ 
ค ำถำมอ่ืนอยำ่งคงเสน้คงวำในแต่ละตวัแปร ทดสอบดว้ยกำรวเิครำะห์ปัจจยัเพื่อกำรยนืยนั (confirm factor 
analysis)  ซ่ึงกำรวิเครำะห์ปัจจยั (factor analysis) มีวตัถุประสงค ์คือ กำรยนืยนัควำมถกูตอ้งของมำตรวดั 
(สุชำต ประสิทธิสินธุ,์ 2548, น. 463-467) เป็นเทคนิคท่ีจะช่วยใหผู้ว้ิจยัไดท้  ำกำรวิเครำะห์ในเบ้ืองตน้ว่ำ ขอ้
ค  ำถำมของตวัแปรเหล่ำนั้นสอดคลอ้งกนัจริงหรือไม่ และขอ้ค ำถำมท่ีบรรจุในมำตรวดัหน่ึงๆ เกำะกลุ่ม
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กันมำกน้อยเพียงใด  เน่ืองจำกในกำรสร้ำงแบบสอบถำมแมว้่ำผูว้ิจัยต้องกำรสร้ำงข้อค ำถำมให้มี                 
ควำมสอดคลอ้งและวดัในส่ิงเดียวกันก็ตำม  แต่อำจไม่เป็นไปตำมท่ีคำดไว ้ ซ่ึงเกณฑ์ในกำรคดัเลือก
มำตรวดั คือ factor loading ไม่นอ้ยกว่ำ 0.30  
   ก่อนกำรวิเครำะห์ปัจจัยมีกำรตรวจสอบข้อสมมติหรือเง่ือนไข                      
กำรวิเครำะห์ปัจจยัก่อน ไดแ้ก่ (1) ตวัแปรทุกตวัตอ้งมีกำรวดัระดบัช่วงหรืออตัรำส่วน หรือค่ำเป็น 1 หรือ 
0  (2) กำรศึกษำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงตวัแปรในเมตริกควำมสมัพนัธ ์(correlation matrix)  เพื่อพิจำรณำ
ว่ำมีตัวแปรใดหรือข้อค ำถำมใดไม่มีควำมสัมพันธ์กับตัวแปรหรือข้อค ำถำมอ่ืนๆหรือไม่ ซ่ึงผล                            
กำรวิเครำะห์จะช่วยยนืยนัว่ำตวัแปรอิสระและตวัแปรตำมมีองคป์ระกอบตำมท่ีคำดหมำยไว ้และหำกขอ้
ค ำถำมมีกำรเกำะกลุ่มกนั (load) ตำมปัจจยัท่ีคำดหมำยไว ้เป็นกำรยืนยนัควำมเท่ียงตรงของมำตรวดัใน
แง่ของมโนทศัน์  
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ตำรำงท่ี 3.3   ผลกำรวิเครำะห์ควำมตรงเชิงมโนทศัน ์
  
ท่ี ตวัแปร ขอ้ค ำถำม Factor 

Component 
Extract 

1 ควำมชดัเจนและ
ควำมต่อเน่ืองของ
นโยบำย 

-นโยบำยกำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถำบนั
มีวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหำชดัเจน 

0.91 

  - นโยบำยกำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัมีตวัช้ีวดั
และผูรั้บผดิชอบชดัเจน 

0.89 

  - นโยบำยกำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของ
สถำบนัมีควำมต่อเน่ือง 

0.79 

  Eigenvalue 2.25 
  % of Variance 75.06 

 
2 กำรมีส่วนร่วม

และกรอบ
ควำมคิดของตวั
แสดงนโยบำย   

- ประชำคมสถำบนัมีส่วนร่วมในกำรแสดง                      
ควำมคิดเห็นเก่ียวกบันโยบำย 

0.89  

  - ประชำคมสถำบนัมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบำย 

0.87 

  - ประชำคมสถำบนัมีควำมเช่ือมัน่และทศันคติท่ีดีต่อ                
กำรน ำเทคโนโลยดิีจิทลัมำใชใ้นกำรบริกำร 

0.89 
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ตำรำงท่ี 3.3 (ต่อ) 
ท่ี ตวัแปร ขอ้ค ำถำม Factor 

Component 
Extract 

  - ประชำคมสถำบนัมีควำมหวงัว่ำกำรน ำเทคโนโลยี
ดิจิทลัมำใชใ้นกำรบริกำรจะท ำใหผ้ลกำรปฏิบติังำน
ของสถำบนัเพ่ิมข้ึน  

0.58 

  Eigenvalue 2.68 
  % of Variance 66.88 
3 ทรัพยำกรทำง

กำรเงิน     
- งบประมำณเพียงพอในกำรพฒันำระบบกำรบริกำร
ดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 

0.93 

  - งบประมำณเพียงพอในกำรด ำเนินงำนและ
บ ำรุงรักษำระบบกำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 

0.94 

  - งบประมำณเพียงพอในกำรจดัหำบุคลำกรรับผดิชอบ
ดูแลระบบกำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 

0.92 

  - งบประมำณเพียงพอในกำรพฒันำบุคลำกรใหม้ี
ควำมรู้และทกัษะในกำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 

0.89 

  - ไดรั้บกำรสนบัสนุนงบประมำณโครงกำร                     
กำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัจำกแหล่งเงินทุน
ต่ำงๆ 

0.81 

  Eigenvalue 4.04 
  % of Variance 80.72 
4 โครงสร้ำงทำง

กำยภำพดำ้น
เทคโนโลยดิีจิทลั 

- คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพียงพอต่อ 
กำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั     

0.83 

  - ระบบกำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัเพียงพอ 0.78 
  - ทรัพยำกรสำรสนเทศเพียงพอต่อกำรบริกำรดว้ย

เทคโนโลยดิีจิทลั 
0.76 

  - บุคลำกรสนบัสนุนดำ้นเทคโนโลยเีพียงพอต่อ                  
กำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 

0.71 

  - คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเป็นรุ่นท่ีเหมำะ 
สมกบักำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัในปัจจุบนั 

0.88 
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ตำรำงท่ี 3.3 (ต่อ) 
ท่ี ตวัแปร ขอ้ค ำถำม Factor 

Component 
Extract 

  - ระบบกำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัเหมำะสมกบั
กำรใชง้ำนในปัจจุบนั 

0.84 

  - ทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีใหบ้ริกำรดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลัมีควำมเป็นปัจจุบนั 

0.85 

  - ผูม้ีสิทธิเขำ้ถึงสำมำรถใชร้ะบบกำรบริกำรดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัไดทุ้กเวลำ 

0.54 

  - ผูม้ีสิทธิเขำ้ถึงสำมำรถใชร้ะบบกำรบริกำรดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัไดทุ้กสถำนท่ี 

0.62 

  Eigenvalue 5.24 
  % of Variance 58.23 
5 เครือข่ำย                 

ควำมร่วมมือของ
องคก์ำร 

- เครือข่ำยควำมร่วมมือในประเทศสนบัสนุน                         
กำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 

0.79 

  - เครือข่ำยควำมร่วมมือต่ำงประเทศสนบัสนุน 
กำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 

0.89 

  - เครือข่ำยควำมร่วมมือในประเทศเพียงพอต่อ 
กำรสนบัสนุนกำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 

0.83 

  - เครือข่ำยควำมร่วมมือต่ำงประเทศเพียงพอต่อ                      
กำรสนบัสนุนกำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 

0.86 

  Eigenvalue 2.85 
  % of Variance 71.15 

6 ควำมรู้และทกัษะ
ดำ้นเทคโนโลยี
ดิจิทลัและ 
กำรจดักำร
เทคโนโลยี
เทคโนโลยดิีจิทลั
ขององคก์ำร 

- สถำบนัมีควำมเช่ียวชำญดำ้นเทคโนโลย ี 0.69 
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ตำรำงท่ี 3.3 (ต่อ) 
ท่ี ตวัแปร ขอ้ค ำถำม Factor 

Component 
Extract 

  - บุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมรู้และทกัษะในกำรใช้
ฮำร์ดแวร์ 

0.81 

  - บุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมรู้และทกัษะในกำรใช้
ระบบกำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 

0.85 

  - บุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมรู้และทกัษะในกำรใช้
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 

0.83 

  - บุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมรู้และทกัษะในกำรใชส่ื้อ
ดิจิทลั 

0.77 

  - บุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมรู้เก่ียวกบันโยบำยหรือ                    
กลยทุธด์ำ้นเทคโนโลยดิีจิทลัและผลกระทบของ
เทคโนโลยดิีจิทลัต่อกำรบริกำรของสถำบนั 

0.83 

  - บุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมรู้และทกัษะในกำร
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในกำรบริกำร 

0.87 

  - บุคลำกรสำมำรถส่งมอบบริกำรดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลัไดต้ำมแผน 

0.76 

  - สถำบนัมีกำรจดัโครงกำรพฒันำควำมรู้และทกัษะ
ดำ้นเทคโนโลยดิีจิทลัและกำรจดักำรเทคโนโลยดิีจิทลั
เพียงพอ 

0.81 

  Eigenvalue 5.83 
  % of Variance 64.77 
7 ทรัพยสิ์นทำง

ปัญญำ 
- ผลงำนของสถำบนัท่ีเกิดจำกกำรคิดคน้กำรประดิษฐ ์                   
กำรสร้ำงสรรค ์และไดรั้บควำมคุม้ครองตำมกฎหมำย
สนบัสนุนกำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั    

0.96 

  - สถำบนัมีผลงำนท่ีเกิดจำกกำรคิดคน้กำรประดิษฐ ์                        
กำรสร้ำงสรรค ์และไดรั้บควำมคุม้ครองตำมกฎหมำย
เพียงพอต่อกำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 

0.96 

  Eigenvalue 1.83 
  % of Variance 91.61 
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ตำรำงท่ี 3.3 (ต่อ) 
ท่ี ตวัแปร ขอ้ค ำถำม Factor 

Component 
Extract 

8 ภำวะผูน้  ำใน
องคก์ำร 

- ผูบ้ริหำรระดบัสูงมีวิสยัทศันก์  ำหนดทิศทำงและวำง
แผนกำรพฒันำกำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัได้
อยำ่งชดัเจน 

0.89 

  - ผูบ้ริหำรระดบัสูงเปิดกวำ้งและรับฟัง                       
ควำมคิดเห็นของผูอ่ื้นเก่ียวกบัทิศทำง                       
กำรพฒันำ 

0.86 

  - ผูบ้ริหำรระดบัสูงเป็นตน้แบบในกำรบริกำรดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลั 

0.90 

  - ผูบ้ริหำรระดบัสูงสนบัสนุนกำรพฒันำระบบ                  
กำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 

0.92 

  - ผูบ้ริหำรระดบัสูงใหก้ำรสนบัสนุนกำรพฒันำควำมรู้ 
ทกัษะ ทศันคติดำ้นเทคโนโลยดิีจิทลัแก่บุคลำกร 

0.85 

  - ผูบ้ริหำรระดบัสูงเช่ือมโยงบูรณำกำรหน่วยงำน
ภำยในสถำบนัในกำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 

0.88 

  - ผูบ้ริหำรระดบัสูงเขำ้ร่วมประชุมกำรบริกำรดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัสม ่ำเสมอ 

0.85 

  - ผูบ้ริหำรระดบัสูงติดตำม แกไ้ขปัญหำอุปสรรคและ
จดักำรควำมขดัแยง้เก่ียวกบักำรน ำเทคโนโลยดิีจิทลัมำ
ใชใ้นกำรบริกำร 

0.84 

  Eigenvalue 6.11 
  % of Variance 76.34 
9 กำรสร้ำง

แรงจูงใจของ
องคก์ำร 

- สถำบนัจดัสรรค่ำตอบแทนบุคลำกรเก่ียวกบั                   
กำรบริกำรดว้ยเทคโนโนโลยดิีจิทลัเหมำะสม 
- บุคลำกรสำมำรถกำ้วหนำ้ในงำนไดม้ำกข้ึนจำก                  
กำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 

0.85 
 

0.70 

  - สถำบนัจดัสรรส่ิงจูงใจในกำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลัเพียงพอ 

0.91 
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ตำรำงท่ี 3.3 (ต่อ) 
ท่ี ตวัแปร ขอ้ค ำถำม Factor 

Component 
Extract 

  - สถำบนัจดัสรรส่ิงจูงใจในกำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลัสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของบุคลำกร 

0.89 

  - บุคลำกรมีควำมมุ่งมัน่ในกำรน ำเทคโนโลยดิีจิทลัมำ
ใชใ้นกำรบริกำรอยำ่งต่อเน่ือง 

0.74 

  Eigenvalue 6.11 
  % of Variance 76.34 

10 ควำมสมัพนัธ์
ระหว่ำงองคก์ำร
กบัสภำพ 
แวดลอ้มภำยนอก 

- กำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถำบนั
สอดคลอ้งกบันโยบำยของรัฐบำลและกฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้ง 

0.84 

  - กำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถำบนั
สอดคลอ้งกบัสภำพเศรษฐกิจ 

0.87 

  - กำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถำบนั
สอดคลอ้งกบัค่ำนิยมของสงัคม 

0.86 

  - กำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถำบนั
สอดคลอ้งกบัควำมกำ้วหนำ้และควำมหลำกหลำยทำง
เทคโนโลย ี

0.85 

  - กำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถำบนั
สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้ริกำร 

0.85 

  - กำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถำบนั
สอดคลอ้งกบัสภำพกำรแข่งขนัของสถำบนั 
อุดมศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศในปัจจุบนั 

0.79 

  - กำรด ำเนินงำนบริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของ
สถำบนัมีกำรสร้ำงควำมสมัพนัธท่ี์ดีหรือกำรท ำสญัญำ
ระยะยำวกบัผูจ้ดัหำต่ำงๆ 

0.75 

  - สถำบนัน ำปัจจยัสภำพแวดลอ้มภำยนอกทั้งใน
ปัจจุบนัและอนำคตมำใชใ้นกำรก ำหนดทิศทำง                   
กำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 

0.76 
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ตำรำงท่ี 3.3 (ต่อ) 
ท่ี ตวัแปร ขอ้ค ำถำม Factor 

Component 
Extract 

  Eigenvalue 5.37 
  % of Variance 67.13 

11 ควำมพร้อมของ
กลุ่มเป้ำหมำย
ดำ้นเทคโนโลยี
ดิจิทลั 

- ผูใ้ชบ้ริกำรส่วนใหญ่มีทกัษะดำ้นเทคโนโลยดิีจิทลั
เพียงพอ 
 

0.75 

  - ผูใ้ชบ้ริกำรส่วนใหญ่มีควำมเช่ือมัน่และทศันคติท่ีดี
ต่อกำรบริกำรกำรศึกษำดว้ยเทคโนโลยดิีทลั 

0.80 

  - ผูใ้ชบ้ริกำรส่วนใหญ่มีควำมตอ้งกำรใชบ้ริกำรผำ่น
ส่ือดิจิทลั 

0.65 

  - ผูใ้ชบ้ริกำรมีอุปกรณ์เทคโนโลยสี ำหรับใชบ้ริกำร   0.79 
  - ผูใ้ชบ้ริกำรเขำ้ถึงกำรบริกำรดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 0.86 
  - ผูใ้ชบ้ริกำรใหค้วำมร่วมมือใชบ้ริกำรดว้ยเทคโนโลยี

ดิจิทลั 
0.83 

  - ควำมพอเพียงของกำรสนบัสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยี
แก่ผูใ้ชบ้ริกำร 

0.81 

  - ควำมพอเพียงของกำรพฒันำทกัษะและทศันคติดำ้น
เทคโนโลยดิีจิทลัแก่ผูใ้ชบ้ริกำร 

0.81 

  Eigenvalue 4.96 
  % of Variance 62.05 

12 ผลกำรปฏิบติังำน
ขององคก์ำร 

- กำรเพ่ิมผลงำนดำ้นกำรศึกษำ 
 

0.74 

  - กำรเพ่ิมผลงำนดำ้นกำรวิจยั 0.66 
  - กำรเพ่ิมผลงำนดำ้นกำรบริกำรวิชำกำรแก่สงัคม 0.65 
  - กำรเพ่ิมผลงำนดำ้นกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม 0.69 
  - กำรเพ่ิมจ ำนวนผูใ้ชบ้ริกำร 0.70 
  - ผูใ้ชบ้ริกำรกลุ่มต่ำงๆเขำ้ถึงกำรบริกำรไดท้ัว่ถึงและ

สะดวกยิง่ข้ึน 
0.71 
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ตำรำงท่ี 3.3 (ต่อ) 
ท่ี ตวัแปร ขอ้ค ำถำม Factor 

Component 
Extract 

  - กำรเพ่ิมควำมเท่ำเทียมกนัในกำรใชบ้ริกำรทำง
กำรศึกษำ 

0.72 

  - กำรลดขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภำพกำรบริกำร 0.62 
  - กำรเพ่ิมกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้ริกำร 0.78 
  - ควำมปลอดภยัของกำรบริกำร 0.69 
  - กำรลดขั้นตอนกำรบริกำร 0.80 
  - กระบวนกำรบริกำรสะดวกข้ึน 0.82 
  - กำรลดเวลำเฉล่ียในกำรบริกำร 0.79 
  - กำรลดค่ำใชจ่้ำยในดำ้นกำรจดัหำทรัพยำกร

สำรสนเทศ 
0.77 

  - กำรลดค่ำใชจ่้ำยดำ้นบุคลำกร 0.72 
  - กำรลดตน้ทุนค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำรกำรศกึษำ

โดยรวม 
0.81 

  - ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่ำต่อกำรลงทุน 
- กำรลดจ ำนวนคนในกำรบริกำร 

0.71 
0.66 

  - กำรเพ่ิมผลกำรปฏิบติังำนโดยรวมของสถำบนั 0.72 
  Eigenvalue 10.04 
  % of Variance 52.86 

 
จำกตำรำงท่ี 3.3 ผลกำรวิเครำะห์ควำมตรงเชิงมโนทศัน์ ยนืยนัว่ำตวัแปรอิสระ

และตวัแปรตำมมีองคป์ระกอบตำมท่ีคำดหมำยไว ้และมีค่ำควำมแปรปรวนสะสมระดบัปำนกลำงถึงสูง 
(52.86-91.61) กำรท่ีปัจจยัต่ำงๆสำมำรถอธิบำยขอ้ค ำถำมไดใ้นระดบัปำนกลำงถึงสูงและขอ้ค ำถำมมี       
กำรเกำะกลุ่มกนัตำมปัจจยัท่ีคำดหมำยไว ้ซ่ึงนับว่ำเป็นผลท่ีน่ำพอใจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข้อค ำถำมใน
ปัจจยัทรัพยสิ์นทำงปัญญำและทรัพยำกรทำงกำรเงินมีกำรเกำะกลุ่มในปัจจยัเดียวกนัในระดบัท่ีสูงมำก  
ซ่ึงนบัว่ำเป็นกำรยนืยนัควำมเท่ียงตรงของมำตรวดัในแง่ของมโนทศัน์  
 3)  ควำมเช่ือถือได ้(reliability)  
   ควำมเช่ือถือได ้คือ กำรหำค่ำควำมเช่ือถือไดห้รือควำมเท่ียง เพื่อใชว้ดั
เคร่ืองมือว่ำให้ผลสอดคลอ้งกนัหรือไม่ ในกำรวิจยัคร้ังน้ีใชเ้ทคนิคกำรวดัควำมสอดคลอ้งภำยในชุด
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เดียวกนั (internal consistency) ดว้ยวิธีสมัประสิทธ์ิ Cronbach’s alpha หรือกำรหำค่ำสมัประสิทธ์ิอลัฟำ
ข อ ง ค ร อ น บ ำค  (Cronbach’s alpha coefficient) ซ่ึ ง เป็ น ค่ ำ ท่ี ใ ช้ ว ั ด ค ว ำม เช่ื อ ถื อ ไ ด้  ห รื อ                            
ควำมสอดคลอ้งภำยในของค ำตอบหรือระดับของควำมคงท่ีของมำตรวดั ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงข้อ
ค ำถำมแต่ละขอ้กบัมำตรวดั หำกมีค่ำ 1 แสดงว่ำมีควำมคงท่ีภำยในสมบูรณ์ และหำกมีค่ำ 0 แสดงว่ำไม่มี
ควำมคงท่ีภำยใน และตอ้งมีค่ำไม่ต  ่ำกว่ำ 0.5 จึงอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได ้(สุจิตรำ บุณยรัตพนัธุ์, 2546, 
น.140) ผูว้ิจยัทดสอบควำมเช่ือถือไดก้บักลุ่มประชำกรท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักบัประชำกรจริง (pretest) 
จ  ำนวน 30 ตวัอย่ำง เพื่อเป็นกำรยนืยนัว่ำแบบสอบถำมมีควำมเช่ือถือได ้และมีควำมเหมำะสมส ำหรับ
กำรวิเครำะห์ สรุปไดด้งัน้ี  
 
ตำรำงท่ี 3.4  ผลกำรวิเครำะห์ควำมเช่ือถือได ้ 

มำตรวดั จ ำนวนขอ้
ค ำถำม 

สมัประสิทธ์ิของ                             
ครอนบำค อลัฟำ 

ตวัแปรตำม : คุณภำพกำรบริกำรสำธำรณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 

- ผลกำรปฏิบติังำนขององคก์ำร  19 ขอ้ค ำถำม 0.97 

ตวัแปรอิสระ:   

ปัจจยัสืบเน่ืองจำกกำรก ำหนดนโยบำย   
- ควำมชดัเจนและควำมต่อเน่ืองของนโยบำย   4 ขอ้ค ำถำม 0.89 

- กำรมีส่วนร่วมและกรอบควำมคิดของตวัแสดง
นโยบำย 

6 ขอ้ค ำถำม 0.86 

ปัจจยัทรัพยำกรท่ีจบัตอ้งได ้                                                                                  

- ทรัพยำกรทำงกำรเงิน 7 ขอ้ค ำถำม 0.86 
- โครงสร้ำงทำงกำยภำพดำ้นเทคโนโลยดิีจิทลั 10  ขอ้ค  ำถำม 0.93 
ปัจจยัทรัพยำกรท่ีจบัตอ้งไม่ได ้   
- เครือข่ำยควำมร่วมมือขององคก์ำร  4 ขอ้ค ำถำม 0.96 
- ควำมรู้และทกัษะดำ้นเทคโนโลยดิีจิทลัและ 
  กำรจดักำรเทคโนโลยเีทคโนโลยดิีจิทลัขององคก์ำร  

9 ขอ้ค ำถำม                     0.95 
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ตำรำงท่ี 3.4  (ต่อ) 

มำตรวดั จ ำนวนขอ้
ค ำถำม 

สมัประสิทธ์ิของ                             
ครอนบำค อลัฟำ 

- ทรัพยสิ์นทำงปัญญำขององคก์ำร 2 ขอ้ค ำถำม  0.83 

พฤติกรรมองคก์ำร     
- ภำวะผูน้  ำในองคก์ำร 8 ขอ้ค ำถำม 0.96 
- กำรสร้ำงแรงจูงใจขององคก์ำร 5 ขอ้ค ำถำม 0.82 

ปัจจยัภำยนอกองคก์ำร   
- ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงองคก์ำรกบัสภำพแวดลอ้ม
ภำยนอก 

8 ขอ้ค ำถำม 0.93 

- ควำมพร้อมของกลุ่มเป้ำหมำยดำ้นเทคโนโลยดิีจิทลั 8 ขอ้ค ำถำม  0.96 
   

   จำกตำรำงท่ี 3.4 ข้อค ำถำมในแบบสอบถำมมีค่ำสัมประสิทธ์ิอลัฟำ
ของครอนบำค (Cronbach’s alpha coefficient) อยูร่ะหว่ำง 0.82 ถึง 0.97   ซ่ึงมีค่ำไม่ต ่ำกว่ำ 0.5 จึงอยูใ่น
เกณฑท่ี์ยอมรับได ้ และมำตรวดัมีค่ำสมัประสิทธ์ิอลัฟำค่อนขำ้งสูง ไดแ้ก่ ผลกำรปฏิบติังำนขององคก์ำร 
(0.97) เครือข่ำยควำมร่วมมือขององค์กำร (0.96) ภำวะผูน้  ำในองค์กำร (0.96 ได้ตัดข้อค ำถำม 1 ข้อ) 
ควำมพร้อมของกลุ่มเป้ำหมำยดำ้นเทคโนโลยดิีจิทลั (0.96)  ควำมรู้และทกัษะดำ้นเทคโนโลยดิีจิทลัและ
กำรจดักำรเทคโนโลยีเทคโนโลยีดิจิทลัขององค์กำร (0.95)  โครงสร้ำงทำงกำยภำพด้ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัล (0.93) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์กำรกับสภำพแวดล้อมภำยนอก  (0.93) ควำมชัดเจนและ                   
ควำมต่อเน่ืองของนโยบำย (0.89) กำรมีส่วนร่วมและกรอบควำมคิดของตัวแสดงนโยบำย  (0.86) 
ทรัพยำกรทำงกำรเงิน  (0.86) ทรัพย์สินทำงปัญญำขององค์กำร (0.83) และกำรสร้ำงแรงจูงใจของ
องคก์ำร(0.82) ตำมล ำดบั  
   ดังนั้ น จึงเป็นกำรยืนยนัว่ำแบบสอบถำมมีควำมเช่ือถือได้ และมี                  
ควำมเหมำะสมส ำหรับกำรวิเครำะห์  
  4)  กำรตรวจสอบขอ้มูลแบบ 3 เส้ำ (triangulation)  
   กำรตรวจสอบขอ้มูลแบบ 3 เส้ำในกำรวิจยัคร้ังน้ีเป็นกำรตรวจสอบ
ดำ้นวิธีกำรเก็บรวบรวมขอ้มลู (methodological triangulation) กล่ำวคือ กำรใชว้ิธีกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล
ต่ำงกนั เพื่อรวบรวมขอ้มลูในเร่ืองเดียวกนั เช่น  กำรเก็บรวบรวมขอ้มลูในส่วนของเง่ือนไขท่ีสนับสนุน
ปัจจยัส ำคญัมีผลต่อคุณภำพกำรบริกำรสำธำรณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัจำกแบบสอบถำมปลำยเปิดและ                          
กำรสมัภำษณ์ เป็นตน้ และกำรตรวจสอบขอ้มลูแบบสำมเสำ้ดำ้นขอ้มลู (data triangulation) กล่ำวคือ 
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กำรสมัภำษณ์ผูบ้ริหำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศระดบัสูงของสถำบนัอุดมศึกษำและผูบ้ริหำรส ำนกังำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำขอ้คน้พบในเร่ืองเดียวกนัเหมือนกนัหรือไม่ อยำ่งไร 
      
3.5  กำรวิเครำะห์ขอ้มูล   
  

3.5.1  กำรวิเครำะห์ขอ้มลูเชิงปริมำณ  
 กำรวิเครำะห์ขอ้มลูเชิงปริมำณ คือ กำรทดสอบ กำรวดั และกำรวิเครำะห์โดยใชเ้ทคนิค

ทำงสถิติ ซ่ึงผูว้ิจยัจะด ำเนินกำร ดงัน้ี  
 3.5.1.1  กำรวิเครำะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 เพื่อศึกษำคุณภำพกำรบริกำรสำธำรณะ

ดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถำบนัอุดมศึกษำ กำรวิเครำะห์คุณลกัษณะของกลุ่มตวัอย่ำง และปัจจยัท่ีมีผล
ต่อคุณภำพกำรบริกำรสำธำรณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของสถำบนัอุดมศึกษำด้วยสถิติพรรณนำ ไดแ้ก่ 
ค่ำควำมถ่ี (frequency) ร้อยละ (percentage) ค่ำต ่ำสุด ค่ำสูงสุด ค่ำเฉล่ีย (mean) และค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน 
(standard deviation)  

ทั้ งน้ี  ในส่วนของคุณภำพกำรบริกำรสำธำรณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของ
สถำบันอุดมศึกษำมิติผลกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรและและปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภำพกำรบริกำร
สำธำรณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของสถำบันอุดมศึกษำท่ี ใช้มำตรวดัแบบลิเคิท (likert’s scale) ใน
แบบสอบถำมค่ำคะแนน 1-5   วิเครำะห์โดยกำรรวมคะแนนขอ้ค ำถำมต่ำงๆ เขำ้ดว้ยกนั และถือว่ำมีระดบั
กำรวดัแบบช่วง (ปรับจำก Loiacono and others, 2002)   
            ส ำหรับเกณฑก์ำรแปลควำมหมำยค่ำเฉล่ีย มีดงัน้ี 
   ระดบั   ควำมหมำย 
   4.51-5.00  มำกท่ีสุด 
   3.51-4.50  มำก 
   2.51-3.50   ปำนกลำง 
   1.51-2.50  นอ้ย 
   1.00-1.50   นอ้ยท่ีสุด  
             นอกจำกน้ี  คุณภำพกำรบริกำรสำธำรณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทัลมิติคุณภำพของ
เวบ็ไซตม์ำจำกกำรจดัล  ำดบัจำก Webometrics Ranking of World Universities  ปี ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) จดัท ำ
โดย Cybermetrics Lab (2560, February)  เกณฑป์ระกอบดว้ย 1) กำรปรำกฎตวับนอินเทอร์เน็ต (presence) 
2) ผลกระทบกำรอำ้งอิง (impact) 3) ปริมำณกำรเกบ็ขอ้มลูงำนวจิยัท่ีเผยแพร่ (openness) และ 4) ควำมเป็นเลิศ 
(excellence) เมื่อมีกำรน ำมำวิเครำะห์รวมกับคุณภำพกำรบริกำรสำธำรณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมิติผล                   
กำรปฏิบติังำนขององค์กำรมีกำรเปล่ียนค่ำขอ้มูลหรือเปล่ียนสเกล (recode) จำกล ำดบัท่ีเป็นค่ำคะแนน 1-5 
โดยเกณฑก์ำรแปลควำมหมำยมีดงัน้ี 
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   สถำบนัอุดมศึกษำท่ีมีล  ำดบัท่ี 1-36 ค่ำคะแนน  5 เวบ็ไซตม์ีคุณภำพมำกท่ีสุด 
   สถำบนัอุดมศึกษำท่ีมีล  ำดบัท่ี 37-72 ค่ำคะแนน 4 เวบ็ไซตม์ีคุณภำพมำก 
   สถำบนัอุดมศึกษำท่ีมีล  ำดบัท่ี 73-108 ค่ำคะแนน 3 เวบ็ไซตม์ีคุณภำพปำนกลำง 
   สถำบนัอุดมศึกษำท่ีมีล  ำดบัท่ี 109-144 ค่ำคะแนน 2 เวบ็ไซตม์ีคุณภำพนอ้ย 
   สถำบนัอุดมศึกษำท่ีมีล  ำดบัท่ี 145-180 ค่ำคะแนน 1 เวบ็ไซตม์ีคุณภำพนอ้ยท่ีสุด 

   3.5.1.2 กำรวิเครำะห์ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงคุณลกัษณะทัว่ไปของสถำบนัอุดมศึกษำ และ
คุณภำพกำรบริกำรสำธำรณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั ดว้ยสถิติอนุมำน ไดแ้ก่  

  (1) ที เทส (t-test) เพื่ อ เป รียบ เทียบจ ำนวน เค รือข่ำยและข้อตกลงของ
สถำบันอุดมศึกษำต่ำงประเภทและสถำนท่ีตั้งและเพื่อเปรียบเทียบคุณภำพกำรบริกำรสำธำรณะดว้ย
เทคโนโลยีดิจิทลัของสถำบนัอุดมศึกษำต่ำงประเภทและสถำนท่ีตั้ง ทั้งน้ี อยู่บนพ้ืนฐำนของขอ้ตกลง
เบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยำ่งไดม้ำโดยกำรสุ่มอยำ่งเป็นอิสระ มีกำรแจกแจงปกติ และขอ้มูลอยู่ในระดบั
ช่วงหรืออตัรำส่วน  

  (2) กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว  (one-way anova analysis) เพื่อ
เปรียบเทียบคุณภำพกำรบริกำรสำธำรณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถำบนัอุดมศึกษำขนำดต่ำงๆ ทั้งน้ี 
อยูบ่นพ้ืนฐำนของขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยำ่งมำจำกประชำกรท่ีมีกำรแจกแจงปกติ และขอ้มูล
อยูใ่นระดบัช่วงหรืออตัรำส่วน  

  (3) สหสมัพนัธเ์พียร์สนั (Pearson correlation) เพื่อศึกษำควำมสมัพนัธร์ะหว่ำง
ระยะเวลำกำรให้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์และคุณภำพกำรบริกำรสำธำรณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของ
สถำบนัอุดมศึกษำ ทั้งน้ี อยู่บนพ้ืนฐำนของขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ คือ กำรสุ่มอยำ่งเป็นอิสระจำกประชำกรท่ี 
มีกำรแจกแจงปกติ และขอ้มลูอยูใ่นระดบัช่วงหรืออตัรำส่วน  

3.5.1.3  กำรวิเครำะห์กำรเปรียบเทียบคุณภำพเวบ็ไซตข์องสถำบนัอุดมศึกษำกลุ่มตวัอยำ่ง
ท่ีตอบแบบสอบถำมและสถำบนัอุดมศึกษำท่ีไม่ตอบแบบสอบถำมดว้ยสถิติอนุมำน คือ ทีเทส (t-test) 
เพื่อเปรียบเทียบคุณภำพเว็บไซตข์องสถำบนัอุดมศึกษำกลุ่มตวัอย่ำงท่ีตอบแบบสอบถำมว่ำแตกต่ำงกนั
หรือไม่ อยำ่งไร 

3.5.1.4  ก ำร วิ เค ร ำะ ห์ ค ว ำมสั มพัน ธ์ ระห ว่ ำ งป ระ เภ ท และสถำน ท่ี ตั้ งข อ ง
สถำบนัอุดมศึกษำกบักำรตอบแบบสอบถำมของสถำบนัอุดมศึกษำดว้ยสถิติอนุมำน คือ ไคสแคว ์(chi -
square) เพื่ อวิ เครำะห์ว่ำประเภทและสถำนท่ีตั้ งมีควำมสัมพันธ์กับกำรตอบแบบสอบถำมของ
สถำบนัอุดมศึกษำหรือไม่ อยำ่งไร 

3.5.1.5  กำรวิเครำะห์ เพื่อตอบวตัถุประสงค์ข้อท่ี  2 และ 3 สร้ำงและทดสอบตัวแบบ
ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงปัจจัยส ำคัญท่ีมีผลต่อคุณภำพกำรบริกำรสำธำรณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของ
สถำบันอุดมศึกษำด้วยสถิติอนุมำน คือ กำรวิเครำะห์ถดถอยพหุหรือกำรวิเครำะห์กำรพยำกรณ์พหุคูณ 
(multiple regression analysis) เพื่อวิเครำะห์กำรเปล่ียนแปลงของคุณภำพกำรบริกำรสำธำรณะด้วย



82 

 

 

เทคโนโลยีดิจิทลัว่ำข้ึนอยู่กบักำรเปล่ียนแปลงของปัจจยัส ำคญัใดบำ้ง และกำรวิเครำะห์เส้นทำง (path 
analysis) เพื่อวิเครำะห์ผลทั้ งทำงตรงและทำงอ้อมของปัจจัยส ำคัญท่ีมีผลต่อคุณภำพกำรบริกำร
สำธำรณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถำบนัอุดมศึกษำ 

 
 3.5.2  กำรวิเครำะห์ขอ้มูลเชิงคุณภำพ  
  กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อท่ี  4 วิเครำะห์เง่ือนไขท่ี
สนับสนุนปัจจยัส ำคญัมีผลต่อคุณภำพกำรบริกำรสำธำรณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถำบนัอุดมศึกษำ  
รวมทั้งปัญหำและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัคุณภำพกำรบริกำรสำธำรณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัและปัจจยั
ส ำคัญท่ีมีผลต่อคุณภำพกำรบริกำรสำธำรณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของสถำบันอุดมศึกษำ  จำก
แบบสอบถำมแบบปลำยเปิดและกำรสมัภำษณ์ เป็นกำรวิเครำะห์เชิงเน้ือหำ (content analysis) มีขั้นตอน 
ดงัน้ี             

 3.5.2.1  กำรรวบรวมขอ้มลูจำกแบบสอบปลำยเปิด  กำรถอดเทปและอ่ำนบทสมัภำษณ์ท่ีได้
ถอดเทปแลว้อยำ่งละเอียด และท ำควำมเขำ้ใจเน้ือหำสำระของแบบสอบถำมปลำยเปิดและบทสมัภำษณ์  โดย
ยงัไม่ตีควำม 
 3.5.2.2  กำรจดัแฟ้ม แยกแยะ และจดัหมวดหมูข่อ้มลูท่ีไดจ้ำกแบบสอบถำมปลำยเปิด
และกำรสมัภำษณ์ โดยจดัส่ิงท่ีมีคุณสมบติัคลำ้ยกนัไวใ้นกลุ่มเดียวกนั และมองหำแบบแผนหรือประเด็น
ส ำคญัท่ีปรำกฏข้ึนมำจำกขอ้มลู 
 3.5.2.3  กำรตีควำมหรือแปลควำมหมำยเทียบเคียงระหว่ำงแบบสอบถำมปลำยเปิด                     
บทสมัภำษณ์และเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง  
 3.5.2.4  กำรพฒันำแนวเร่ือง โดยกำรจดักลุ่มองคป์ระกอบของประเด็นต่ำงๆ กำรจดั
โครงสร้ำงควำมสมัพนัธข์ององคป์ระกอบต่ำงๆบนพ้ืนฐำนกำรพิจำรณำว่ำองคป์ระกอบใดเป็นสำเหตุ
และเป็นผล ควำมมำก่อนหลงั 
 3.5.2.5 กำรแกไ้ขแนวเร่ืองแลว้สรุปเป็นผลกำรศึกษำในรูปกำรพรรณนำ ภำพ หรือตำรำง 
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