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สถาบนัอุดมศึกษา  155 แห่ง  
ล าดบั ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา ประเภท หมายเหตุ 

1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ    

2 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ   

3 มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ   

4 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ   

5 มหาวิทยาลยัทกัษิณ มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ   

6 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ   

7 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ   

8 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ   

9 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ   

10 มหาวิทยาลยับูรพา มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ   

11 มหาวิทยาลยัพะเยา มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ   

12 มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ   

13 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ   
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ล าดบั ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา ประเภท หมายเหตุ 
14 มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ   

15 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ   

16 มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ   

17 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ   

18 มหาวิทยาลยัศิลปากร มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ   

19 มหาวิทยาลยัสวนดุสิต มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ   

20 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ   

21 ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ  

22 สถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ  

23 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ   

24 มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์ มหาวิทยาลยัของรัฐ    

25 มหาวิทยาลยันครพนม มหาวิทยาลยัของรัฐ   

26 มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัของรัฐ   
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ล าดบั ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา ประเภท หมายเหตุ 
27 มหาวิทยาลยันเรศวร มหาวิทยาลยัของรัฐ   

28 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาวิทยาลยัของรัฐ   

29 มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ มหาวิทยาลยัของรัฐ เปล่ียนเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ 5 พฤษภาคม 2560 
30 มหาวิทยาลยัรามค าแหง มหาวิทยาลยัของรัฐ   

31 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช มหาวิทยาลยัของรัฐ   

32 มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี มหาวิทยาลยัของรัฐ   

33 สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั มหาวิทยาลยัของรัฐ   

34 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลยัของรัฐ   

35 สถาบนัวิทยาลยัชุมชน มหาวิทยาลยัของรัฐ   

36 มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี มหาวิทยาลยัราชภฏั    

37 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร มหาวิทยาลยัราชภฏั   

38 มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม มหาวิทยาลยัราชภฏั   

39 มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูม ิ มหาวิทยาลยัราชภฏั   

40 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย มหาวิทยาลยัราชภฏั   
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ล าดบั ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา ประเภท หมายเหตุ 
41 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัราชภฏั   

42 มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี มหาวิทยาลยัราชภฏั   

43 มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี มหาวิทยาลยัราชภฏั   

44 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม มหาวิทยาลยัราชภฏั   

45 มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา มหาวิทยาลยัราชภฏั   

46 มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช มหาวิทยาลยัราชภฏั   

47 มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ มหาวิทยาลยัราชภฏั   

48 มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา มหาวิทยาลยัราชภฏั   

49 มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏั   

50 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร มหาวิทยาลยัราชภฏั   

51 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา มหาวิทยาลยัราชภฏั   

52 มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม มหาวิทยาลยัราชภฏั   

53 มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  มหาวิทยาลยัราชภฏั   

54 มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลยัราชภฏั   
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ล าดบั ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา ประเภท หมายเหตุ 
55 มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ มหาวิทยาลยัราชภฏั   

56 มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม มหาวิทยาลยัราชภฏั   

57 มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา มหาวิทยาลยัราชภฏั   

58 มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ มหาวิทยาลยัราชภฏั   

59 มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั   

60 มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี มหาวิทยาลยัราชภฏั   

61 มหาวิทยาลยัราชภฏัล  าปาง มหาวิทยาลยัราชภฏั   

62 มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย มหาวิทยาลยัราชภฏั   

63 มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์ มหาวิทยาลยัราชภฏั   

64 มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ มหาวิทยาลยัราชภฏั   

65 มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร มหาวิทยาลยัราชภฏั   

66 มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา มหาวิทยาลยัราชภฏั   

67 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา มหาวิทยาลยัราชภฏั   
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ล าดบั ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา ประเภท หมายเหตุ 
68 มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎธ์านี มหาวิทยาลยัราชภฏั   

69 มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั   

70 มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง มหาวิทยาลยัราชภฏั   

71 มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี มหาวิทยาลยัราชภฏั   

72 มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์ มหาวิทยาลยัราชภฏั   

73 มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี มหาวิทยาลยัราชภฏั   

74 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล    

75 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล   

76 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล   

77 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล   

78 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล   

79 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล   

80 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล   
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ล าดบั ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา ประเภท หมายเหตุ 
81 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล   

82 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล   

83 มหาวิทยาลยักรุงเทพ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีเลิกกิจการระหว่างเก็บรวบรวม
ขอ้มลู คือ มหาวิทยาลยัเอเชียน 

84 มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

85 มหาวิทยาลยักรุงเทพสุวรรณภูม ิ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

86 มหาวิทยาลยัการจดัการและเทคโนโลยอีีสเทิร์น สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

87 มหาวิทยาลยัเกริก สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

88 มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

89 มหาวิทยาลยัคริสเตียน สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

90 มหาวิทยาลยัเจา้พระยา สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

91 มหาวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

92 มหาวิทยาลยัชินวตัร สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

93 มหาวิทยาลยัเซนตจ์อห์น สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   
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ล าดบั ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา ประเภท หมายเหตุ 
94 มหาวิทยาลยัตาปี สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

95 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

96 มหาวิทยาลยัธนบุรี สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

97 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

98 มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

99 มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม่ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

100 มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

101 มหาวิทยาลยันานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

102 มหาวิทยาลยัเนชัน่ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

103 มหาวิทยาลยัปทุมธานี สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

104 มหาวิทยาลยัพายพั สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

105 มหาวิทยาลยัพิษณุโลก สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

106 มหาวิทยาลยัฟาฏอนี สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

107 มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   
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ล าดบั ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา ประเภท หมายเหตุ 
108 มหาวิทยาลยัภาคกลาง สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

109 มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

110 มหาวิทยาลยัรังสิต สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

111 มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

112 มหาวิทยาลยัราชธานี สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

113 มหาวิทยาลยัราชพฤกษ ์ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

114 มหาวิทยาลยัวงษช์วลิตกุล สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

115 มหาวิทยาลยัเวบ็สเตอร์(ประเทศไทย) สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

116 มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น  สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

117 มหาวิทยาลยัศรีปทุม สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

118 มหาวิทยาลยัสยาม สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

119 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

120 มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

121 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   
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ล าดบั ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา ประเภท หมายเหตุ 
122 มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

123 มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

124 มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

125 สถาบนักนัตนา สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

126 สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

127 สถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

128 สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

129 สถาบนัเทคโนโลยยีานยนตม์หาชยั สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

130 สถาบนัเทคโนโลยแีห่งสุวรรณภูม ิ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

131 สถาบนัเทคโนโลยแีห่งอโยธยา สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

132 สถาบนัรัชตภ์าคย ์ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

133 สถาบนัวิทยสิริเมธี สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

134 สถาบนัวิทยาการจดัการแห่งแปซิฟิค สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

135 สถาบนัอาศรมศิลป์ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   
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ล าดบั ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา ประเภท หมายเหตุ 
136 วิทยาลยัเฉลิมกาญจนาระยอง สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

137 วิทยาลยัเชียงราย สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

138 วิทยาลยัเซนตห์ลุยส์ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

139 วิทยาลยัเซาธอี์สทบ์างกอก สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

140 วิทยาลยัดุสิตธานี สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

141 วิทยาลยัทองสุข สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

142 วิทยาลยัเทคโนโลยจิีตรลดา สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

143 วิทยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

144 วิทยาลยัเทคโนโลยภีาคใต ้ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

145 วิทยาลยัเทคโนโลยสียาม สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

146 วิทยาลยันครราชสีมา สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

147 วิทยาลยันานาชาติเซนตเ์ทเรซา สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

148 วิทยาลยับณัฑิตเอเซีย สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

149 วิทยาลยัพิชญบณัฑิต สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   
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ล าดบั ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา ประเภท หมายเหตุ 
150 วิทยาลยัพุทธศาสนานานาชาติ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

151 วิทยาลยันอร์ทเทิร์น สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

152 วิทยาลยัศรีโสภณ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

153 วิทยาลยัสนัตพล สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

154 วิทยาลยัแสงธรรม สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

155 วิทยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   
 

ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2560, มีนาคม), จาก http://www.mua.go.th/ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
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การตรวจเคร่ืองมือการวิจยั 

1. รองศาสตราจารย ์ดร. เฉลิมพงศ ์มีสมนยั 
กศ.บ. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
สส.ด. (การบริหารสงัคม) ธรรมศาสตร์ 
รองศาสตราจารยป์ระจ าสาขาวิชาวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

2. รองศาสตราจารย ์ดร.วลยัวชัร รอดชมพ ู
Bachelor of Education in Non-formal Education Chulalongkorn University Bangkok, Thailand  
Master of Education in Audio-visual Chulalongkorn University Bangkok, Thailand   
Doctoral Degree in Learning Technology New Mexico State University Las Cruces, USA 
รองศาสตราจารยป์ระจ าส านกัเทคโนโลยกีารศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เจษฎา นกนอ้ย 
บริหารธุรกิจบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
รัฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจ าคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฃ 
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สาขาวิชาวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ต าบล
บางพดู อ  าเภอปากเกร็ด   จงัหวดันนทบุรี 

 

     26   เมษายน 2560 

  
เร่ือง  ขอเรียนเชิญตรวจคุณภาพแบบสอบถาม 

เรียน   

                   ดว้ยงานวิจยั เร่ือง คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัและปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพการ
บริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทัลของสถาบนัอุดมศึกษาจากมุมมองนโยบายสาธารณะและการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ ซ่ึงไดรั้บทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี พ.ศ. 2560   มีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษา
คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา สร้างตวัแบบความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจัยส าคญัท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษาจากมุมมอง
นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์  ทดสอบตัวแบบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อ
คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา และวิเคราะห์เง่ือนไขท่ีสนับสนุน
ปัจจยัส าคญัมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา  
                   ในการน้ี ผูว้จิยัจึงขอเรียนเชิญท่านตรวจคุณภาพแบบสอบถามงานวิจยั ซ่ึงมีความส าคญัและเป็น
ประโยชน์ต่องานวิจยัดงักล่าวเป็นอยา่งยิง่ 

     ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าจะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านและขอขอบพระคุณมา   ณ  โอกาสน้ี  

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                                          ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ลกัษณา ศิริวรรณ 
                                                                           อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาวิทยาการจดัการ                                                                      
                                                                                    มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

                                                                                           หวัหนา้โครงการวิจยั  
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สาขาวิชาวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ต าบล
บางพดู อ  าเภอปากเกร็ด   จงัหวดันนทบุรี 

10   สิงหาคม   2560 

เร่ือง  ขอเรียนเชิญตอบแบบสอบถามงานวิจยั   

เรียน  ผูบ้ริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสูงของสถาบนัอุดมศึกษา  

                   ดว้ยงานวิจยั เร่ือง คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัและปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพการ
บริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทัลของสถาบนัอุดมศึกษาจากมุมมองนโยบายสาธารณะและการจัดการ
เชิงกลยุทธ์  ซ่ึงไดรั้บทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี พ.ศ. 2560   มีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษา
คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา สร้างตวัแบบความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจัยส าคญัท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษาจากมุมมอง
นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์  ทดสอบตัวแบบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อ
คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา และวิเคราะห์เง่ือนไขท่ีสนับสนุน
ปัจจยัส าคญัมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา  
                   ในการน้ี  ผู ้วิจัย จึงขอเรียนเชิญท่านในฐานะผู ้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของ
สถาบนัอุดมศึกษา ตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั
ของสถาบนัอุดมศึกษา ซ่ึงมีความส าคญัและเป็นประโยชน์ต่องานวิจยัดงักล่าวเป็นอยา่งยิง่  

     ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่าจะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านและขอขอบพระคุณอยา่งสูงมา  ณ  โอกาสน้ี  

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                                          ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ลกัษณา ศิริวรรณ 
                                                                            อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาวิทยาการจดัการ  
                                                                                     มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
                                                                                           หวัหนา้โครงการวิจยั  
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สาขาวิชาวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ต าบล
บางพดู อ  าเภอปากเกร็ด   จงัหวดันนทบุรี 

 29 ธนัวาคม 2560 

 เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ใหส้มัภาษณ์ 

เรียน    

                   ดว้ยงานวิจยั เร่ือง  คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัและปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพ
การบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษาจากมุมมองนโยบายสาธารณะและการจดัการ
เชิงกลยุทธ์ ซ่ึงได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี พ.ศ. 2560   มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา 2) สร้างตวัแบบความสมัพนัธร์ะหว่าง
ปัจจัยส าคญัท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษาจากมุมมอง
นโยบายสาธารณะและการจดัการเชิงกลยุทธ์ 3) ทดสอบตวัแบบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อ
คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา และ 4) วิเคราะห์เง่ือนไขท่ีสนับสนุน
ปัจจยัส าคญัมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา  
                   ในการน้ี ผูว้ิจัยจึงขอเรียนเชิญท่านในฐานะผูบ้ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูงให้สัมภาษณ์
เก่ียวกับวตัถุประสงค์ข้อท่ี 4) เง่ือนไขท่ีสนับสนุนปัจจัยส าคัญมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา ซ่ึงมีความส าคญัและเป็นประโยชน์ต่องานวิจยัดงักล่าวเป็นอย่างยิ่ง  

     ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าจะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านและขอขอบพระคุณมา   ณ  โอกาสน้ี 
                                                                                          

      ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                                           ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ลกัษณา ศิริวรรณ 
                                                                           อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาวิทยาการจดัการ                                                                      
                                                                                    มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

                                                                                           หวัหนา้โครงการวิจยั  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค   
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แบบสอบถามผูบ้ริหารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสูง 
เร่ือง คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัและปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการ

สาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา 
จากมุมมองนโยบายสาธารณะและการจดัการเชิงกลยทุธ ์

ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยั เร่ือง  คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ย
เทคโนโลยีดิ จิทัลและปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิ จิทัลของ
สถาบันอุดมศึกษาจากมุมมองนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์โดยอาจารย ์ดร.ลกัษณา                         
ศิริวรรณ  ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของ
สถาบันอุดมศึกษา สร้างตัวแบบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการ
สาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษาจากมุมมองนโยบายสาธารณะและการจดัการ
เชิงกลยทุธ์ ทดสอบตวัแบบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะ
ดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา และวิเคราะห์เง่ือนไขท่ีสนับสนุนปัจจยัส าคญัมีผลต่อ
คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา โดยมิไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ประเมินผลสถาบนัอุดมศึกษาของท่านแต่อยา่งใด และเน่ืองจากท่านในฐานะท่ีมีบทบาทส าคญัในการ
น าเทคโนโลยดิีจิทลัมาใชใ้นการบริการสาธารณะของสถาบนัอุดมศึกษา ดงันั้น  ความร่วมมือของท่าน
ในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี จึงมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง 
ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากท่านจะน าเสนอเชิงสถิติในภาพรวม ไม่ไดน้ าเสนอเป็นรายสถาบนั 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามทุกขอ้ ซ่ึง
แบบสอบถามน้ี ประกอบดว้ย 5 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1  ขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัสถาบนัอุดมศึกษา 
 ส่วนท่ี 2   ขอ้มลูปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั
ของสถาบนัอุดมศึกษา 
 ส่วนท่ี 3  ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 
 ส่วนท่ี 4  คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัดา้นผลการปฏิบติังาน
ขององคก์าร  
 ส่วนท่ี 5  ปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั  
 

ขอขอบพระคุณอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ลกัษณา  ศิริวรรรณ หวัหนา้โครงการวิจยั 
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นิยามศพัท์ 
               เน่ืองจากศพัท์บางค าอาจมีความหมายแตกต่างกันส าหรับแต่ละบุคคล ผูว้ิจัยจึงได้
นิยามศพัทใ์นแบบสอบถามดงัน้ี  
                - ผูบ้ริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสูง (chief information officer : CIO) หมายถึง 
ผูท่ี้มีอ  านาจหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในสถาบนัอุดมศึกษา 
ซ่ึงหมายรวมถึงการดูแลเก่ียวกบัมาตรฐาน กฎเกณฑ ์โครงสร้าง งบประมาณ กระบวนการใหค้วามรู้
บุคลากรของหน่วยงานสารสนเทศ โดย CIO เป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าแก่ผูบ้ริหารสูงสุดขององค์การ 
(chief executive office : CEO) เก่ียวกบัการพฒันาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมา
ใชใ้หบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษาประสบความส าเร็จตามนโยบายของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีก  าหนดไว  ้
 - บุคลากร หมายถึง คณาจารย ์นกัวิจยั และเจา้หนา้ท่ีของสถาบนัอุดมศึกษา  

- ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบท่ี
ใหบ้ริการผา่นเวบ็ไซต ์เช่น ฐานขอ้มลูออนไลน์ e-book e-documents และ e-journals  เป็นตน้ 
 - การบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั หมายถึง การจดัหา และส่งมอบบริการ
สาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อสร้างคุณค่าแก่ผูใ้ชบ้ริการสถาบนัอุดมศึกษา ไดแ้ก่ การบริการ
การเรียนการสอน การบริการฝึกอบรม การบริการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ การบริการให้ค  าปรึกษา 
การบริการสืบคน้และดาวน์โหลดทรัพยากรสารสนเทศ และการบริการวิชาการแก่สงัคมอ่ืนๆ 
                -  เครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศ หมายถึง ความร่วมมือทั้งท่ีเป็นทางการและไม่
เป็นทางการระหว่างสถาบนัอุดมศึกษากบัหน่วยงานต่าง ๆในประเทศ เพื่อประโยชน์ในการบริการ
สาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั เช่น สมาคมวิชาชีพหรือชมรมสถาบนัอุดมศึกษา เครือข่ายห้องสมุด
ในประเทศไทย (ThaiLIS) ข่ายงานห้องสมุดภูมิภาค  Journal Link และสมาคมเครือข่ายไทยเพื่อ                 
การศึกษาวิจยั (Thailand Research Education Network Association, ThaiREN)  เป็นตน้ 
                -  เครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศ หมายถึง ความร่วมมือทั้งท่ีเป็นทางการและไม่
เป็นทางการระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับหน่วยงานต่าง ๆ ในต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ใน                          
การบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  เช่น เครือข่าย GRIN สหรัฐอเมริกา  เครือข่าย
สถาบนัอุดมศึกษาต่างประเทศ เป็นตน้ 
 - ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเกิดจากการคิดค้น     
การประดิษฐ์ การสร้างสรรค์ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย  ซ่ึงได้รับการปกป้องใน
รูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคา้ และสิทธิบตัร 
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 - ลิขสิทธ์ิ หมายถึง สิทธิท่ีจะกระท าการใดๆเก่ียวกบัผลงานท่ีผูส้ร้างสรรค์ได้ริเร่ิมโดย                  
การใช้สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์โดยไม่
ลอกเลียนแบบงานของผูอ่ื้น ผูส้ร้างสรรคจ์ะไดรั้บความคุม้ครองทนัทีโดยไม่ตอ้งจดทะเบียน  
 - เคร่ืองหมายการค้า หมายถึง เคร่ืองหมายท่ีเก่ียวข้องกับสินคา้ เพื่อแสดงว่าสินคา้ท่ีใช้
เคร่ืองหมายนั้นแตกต่างไปจากสินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายการคา้อ่ืน  
 - สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือส าคัญท่ีรัฐออกให้เพื่อคุม้ครองการประดิษฐ์ การออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์หรือผลิตภณัฑอ์รรถประโยชน์ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 - คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั หมายถึง คุณภาพการบริการท่ีส่งมอบ
ผา่นเวบ็ไซตข์องสถาบนัอุดมศึกษา ไดแ้ก่ คุณภาพของเวบ็ไซต ์และผลการปฏิบติังานขององคก์าร 
 - ผลการปฏิบัติงานขององค์การ หมายถึง ระดบัประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ     
การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา 
 - คุณภาพของเว็บไซต์  หมายถึง สารสนเทศและการบริการผ่านเว็บไซต์ของ
สถาบัน อุดมศึกษาตาม เกณฑ์ ท่ี ได้ รับ ก ารจัดอันดับ จาก  Webometrics Ranking of World 
Universities มหาวิทยาลยัโลก รอบปี ค.ศ. 2017 (ล่าสุด)   
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ส่วนท่ี 1 : ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถาบนัอุดมศึกษา 

ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย √  หรือกรอกค าตอบท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
1. ประเภทของสถาบนัอุดมศึกษาของท่าน  
   มหาวิทยาลยัของรัฐ  
   มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ  
   มหาวิทยาลยัราชภฎั  
   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล     
   สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน     
   อ่ืนๆ โปรดระบุ………………………สงักดั……………………….. 
 
2. จ านวนนกัศึกษาของสถาบนัในปัจจุบนั……..................คน 
 
3. บุคลากรสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยขีองสถาบนั   จ  านวน…………. คน 
 
4. สถาบนัอุดมศึกษาของท่านไดใ้หบ้ริการผา่นเวบ็ไซตเ์ป็นเวลา………. ปี 
 
5. การบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัในปัจจุบนั (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  
   การบริการการเรียนการสอน    
   การบริการฝึกอบรม    
   การบริการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์    
   การบริการใหค้  าปรึกษา      
   การบริการสืบคน้และดาวน์โหลด  
   อ่ืนๆ โปรดระบุ .............................................................................................. 
  
6. จ านวนการเขา้ใชบ้ริการผา่นเวบ็ไซตโ์ดยเฉล่ีย........................คร้ังต่อวนั 
 
7. จ านวนขอ้ร้องเรียนจากผูใ้ชบ้ริการเก่ียวกบัการบริการผา่นเวบ็ไซต…์……เร่ืองต่อปี 
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ส่วนท่ี 2 : ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของ
สถาบนัอุดมศึกษา 

ค าช้ีแจง เติมเลขลงในช่องท่ีตรงกบัขอ้มลูขององคก์ารของท่านในปัจจุบนัมากท่ีสุด 

ค าถาม 
จ านวนเครือข่าย/                

ขอ้ตกลง 
1. การเขา้ร่วมเครือข่าย  
1.1  เครือข่ายในประเทศ  
1.2  เครือข่ายต่างประเทศ  
2. การลงนามขอ้ตกลงกบัองคก์ารอ่ืน  
2.1  หน่วยงานในประเทศ   
2.2  หน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ เช่น UNESCO   
       และสถาบนัอุดมศึกษาในต่างประเทศ เป็นตน้  

ค าถาม จ านวนคร้ังโดยเฉล่ียต่อปี 
3. การเขา้ร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมกบัเครือข่ายต่างๆ  
3.1  เครือข่ายในประเทศ  
3.2  เครือข่ายต่างประเทศ  
4. การติดต่อกบัสมาชิกในเครือข่ายเดียวกนั  
4.1  เครือข่ายในประเทศ  
4.2  เครือข่ายต่างประเทศ  

ค าถาม จ านวนโครงการโดย
เฉล่ียต่อปี 

5. การเขา้ร่วมโครงการกบัเครือข่ายต่างๆ   
5.1 โครงการพฒันาระบบการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัหรือการจดัหา

และแลกเปล่ียนทรัพยากรสารสนเทศ                       
 

5.2 โครงการพฒันาบุคลากรเก่ียวกบัการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 
เช่น การพฒันาการเรียนการสอนออนไลน์ การพฒันาบทเรียน
ออนไลน์ Thai MOOC การสมัมนาวิชาการพฒันาการเรียนการสอน 
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ค าถาม จ านวนโครงการโดย
เฉล่ียต่อปี 

ดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั เป็นตน้  
6. การจดัท าโครงการพฒันาเทคโนโลยดิีจิทลั  
6.1  โครงการพฒันาระบบการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั เช่น ระบบ
การเรียนการสอนทางอิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) ระบบการสอบทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-testing) เป็นตน้ 

 

6.2  โครงการพฒันาความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัแก่บุคลากร 
เช่น การใช ้social media  และ cloud computing เป็นตน้ 

 

6.3  โครงการพฒันาความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัแก่
ผูใ้ชบ้ริการ เช่น การพฒันาความรู้และทกัษะการใช ้virtual classroom 
การใช ้application ของสถาบนั การใช ้social media แก่นกัศึกษาหรือ
ผูใ้ชบ้ริการจากโครงการบริการสงัคมต่างๆของสถาบนั เป็นตน้ 

 

ค าถาม จ านวนช้ิน/เร่ือง  
7. ทรัพยสิ์นทางปัญญาของสถาบนั  
7.1 จ านวนผลงานท่ีเป็นลิขสิทธ์ิของสถาบนั  
7.2 จ านวนผลงานท่ีเป็นเคร่ืองหมายการคา้ของสถาบนั  
7.3 จ านวนผลงานท่ีไดรั้บสิทธิบตัรตามท่ีกฎหมายก าหนด  
 
หมายเหตุ ขอ้มลู ณ วนัท่ีกรอกแบบสอบถาม  
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ส่วนท่ี 3 ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั 

ค าช้ีแจง  ท าเคร่ืองหมาย / ในช่องท่ีท่านคิดว่าตรงกบัความเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงขอ้ละช่อง 

ขอ้ ค าถาม 

เห็น
ดว้ย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดว้ย
มาก 

เห็น
ดว้ย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย
ท่ีสุด 

1. 
นโยบายการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของ
สถาบนัมีวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาชดัเจน     

 

2. 
นโยบายการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัมี
ตวัช้ีวดัและผูรั้บผดิชอบชดัเจน     

 

3. 

การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารสถาบนัส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินนโยบายการบริการดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลัของสถาบนั     

 

4. 
นโยบายการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของ
สถาบนัมีความต่อเน่ือง     

 

5. 

ประชาคมสถาบนัมีส่วนร่วมในการแสดง              
ความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบายการบริการดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนั     

 

6. 

ประชาคมสถาบนัมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
เก่ียวกบันโยบายการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั
ของสถาบนั     

 

7. 

ประชาคมสถาบนัมีความเช่ือมัน่และทศันคติท่ีดี
ต่อการน าเทคโนโลยดิีจิทลัมาใชใ้นการบริการ
ของสถาบนั     

 

8.  
ประชาคมสถาบนัมีความหวงัว่าการน า
เทคโนโลยดิีจิทลัมาใชใ้นการบริการจะท าใหผ้ล     
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ขอ้ ค าถาม 

เห็น
ดว้ย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดว้ย
มาก 

เห็น
ดว้ย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย
ท่ีสุด 

 การด าเนินงานของสถาบนัเพ่ิมข้ึน      

9. 

การน าเทคโนโลยดิีจิทลัมาใชใ้นการบริการ
ขดัแยง้กบัความเช่ือหรือค่านิยมของประชาคม
สถาบนั      

10. 

ประชาคมสถาบนัมีการต่อตา้นการน า        
เทคโนโลยดิีจิทลัมาใชใ้นการบริการของ             
สถาบนั      

11. 

สถาบนัมีงบประมาณเพียงพอในการพฒันา
ระบบการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั เช่น             
การจดัซ้ือฮารดแ์วร์ ซอฟแวร์เพ่ือพฒันา                   
การบริการการเรียนการสอนผา่นทางเวบ็ไซต ์
เป็นตน้      

12. 

สถาบนัมีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินงาน
และบ ารุงรักษาระบบการบริการดว้ย               
เทคโนโลยดิีจิทลั เช่น การจดัซ้ือทรัพยากร                       
สารสนเทศใหม่ การปรับปรุงเวบ็ไซตใ์หม่                                   
เป็นตน้      

13. 

สถาบนัมีงบประมาณเพียงพอในการจดัหา
บุคลากรรับผดิชอบดูแลระบบการบริการดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลั                                                                                                     

14. 

สถาบนัมีงบประมาณเพียงพอในการพฒันา 
บุคลากรใหม้ีความรู้และทกัษะใน                      
การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั      

15. สถาบนัไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ       
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ขอ้ ค าถาม 

เห็น
ดว้ย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดว้ย
มาก 

เห็น
ดว้ย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย
ท่ีสุด 

 
โครงการการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัจาก
แหล่งเงินทุนต่างๆ      

16. 
การเบิกจ่ายงบประมาณเก่ียวกบัการบริการดว้ย   
เทคโนโลยดิีจิทลัล่าชา้ ไม่ทนักบัความตอ้งการ                                  

17.  
กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณเก่ียวกบั                 
การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัมีขั้นตอนมาก      

18. 
สถาบนัมีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพียงพอ
ต่อการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั            

19. 
สถาบนัมีระบบการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั
เพียงพอ      

20. 

สถาบนัมีทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอต่อ               
การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั เช่น ฐานขอ้มลู
ออนไลน์ E-Book  E-Documents  และ E-
Journals เป็นตน้      

21. 

สถาบนัมีบุคลากรสนบัสนุนดา้นเทคโนโลย ี
เพียงพอต่อการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั เช่น 
บุคลากรวเิคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ช่าง
เทคนิค เป็นตน้                    

22. 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเป็นรุ่นท่ีเหมาะ 
สมกบัการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัในปัจจุบนั      

23. 
ระบบการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัเหมาะสม
กบัการใชง้านในปัจจุบนั      

24. 
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีใหบ้ริการดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลัมีความเป็นปัจจุบนั         
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ขอ้ ค าถาม 

เห็น
ดว้ย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดว้ย
มาก 

เห็น
ดว้ย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย
ท่ีสุด 

25. 

ผูม้ีสิทธิเขา้ถึงสามารถใชร้ะบบการบริการดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัไดทุ้กเวลา เช่น การเขา้ใช ้e-
learning ของนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนในวิชานั้น       

26. 

ผูม้ีสิทธิเขา้ถึงสามารถใชร้ะบบการบริการดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัไดทุ้กสถานท่ี เช่น                
การขอรับค าปรึกษาจากท่ีบา้นของผูเ้รียนใน
ระบบเปิดส าหรับมหาชน (MOOC) เป็นตน้       

27. 
ระบบการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั ขดัขอ้ง 
(downtime) เสมอ      

28. 

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศของสถาบนั
สนบัสนุนการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของ
สถาบนั เช่น การแลกเปล่ียนทรัพยากร 
สารสนเทศ อ านาจการต่อรองกบัผูจ้ดัหา                     
และการพฒันาบุคลากร  เป็นตน้      

29. 

เครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศของสถาบนั
สนบัสนุนการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของ
สถาบนั เช่น การสนบัสนุนทรัพยากรทางการเงิน 
การพฒันาบุคลากร เป็นตน้      

30. 
สถาบนัมีเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ
เพียงพอต่อการสนบัสนุนการบริการดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนั      

31. 
สถาบนัมีเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศ
เพียงพอต่อการสนบัสนุนการบริการดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนั      
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ขอ้ ค าถาม 

เห็น
ดว้ย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดว้ย
มาก 

เห็น
ดว้ย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย
ท่ีสุด 

32. สถาบนัมีความเช่ียวชาญดา้นเทคโนโลย ี      

33. 

บุคลากรส่วนใหญ่ของสถาบนัมีความรู้และ
ทกัษะในการใชฮ้าร์ดแวร์ต่างๆ เช่น เคร่ืองคอม 
พิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองกวาดภาพ เป็นตน้      

34. 

บุคลากรส่วนใหญ่มคีวามรู้และทกัษะในการใช้
ระบบการบริการการศกึษาดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 
เช่น ระบบ e-learning e-training e-library                     
e-journal และ e-research เป็นตน้      

35. 
บุคลากรส่วนใหญ่มคีวามรู้และทกัษะในการใช้
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์      

36. 
บุคลากรส่วนใหญ่มคีวามรู้และทกัษะในการใช้
ส่ือดิจิทลั      

37. 

บุคลากรส่วนใหญ่มคีวามรู้เก่ียวกบันโยบายหรือ
กลยทุธด์า้นเทคโนโลยดิีจิทลัและผลกระทบของ
เทคโนโลยดิีจิทลัต่อการบริการของ
สถาบนัอุดมศึกษา      

38. 

บุคลากรส่วนใหญ่มคีวามรู้และทกัษะใน                      
การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในการบริการ
ของสถาบนั ไดแ้ก่ การบริการการเรียนการสอน 
การบริการฝึกอบรม การบริการเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ ์การบริการใหค้  าปรึกษา                
การบริการสืบคน้และดาวน์โหลดทรัพยากร
สารสนเทศ และการบริการวิชาการแก่สงัคมอ่ืนๆ      
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ขอ้ ค าถาม 

เห็น
ดว้ย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดว้ย
มาก 

เห็น
ดว้ย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย
ท่ีสุด 

39.  

บุคลากรสามารถส่งมอบบริการดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลัไดต้ามแผนของสถาบนั เช่น การจดัการ
เรียนการสอนทางอิเลก็ทรอนิกส์ไดต้ามเป้าหมาย
แต่ละปี เป็นตน้      

40. 
สถาบนัมีการจดัโครงการพฒันาความรู้และ
ทกัษะดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัและการจดัการ
เทคโนโลยดิีจิทลัเพียงพอ      

41. 

ผลงานของสถาบนัท่ีเกิดจากการคิดคน้                       
การประดิษฐ ์การสร้างสรรค ์และไดรั้บ                  
ความคุม้ครองตามกฎหมาย  (ลิขสิทธ์ิ 
เคร่ืองหมายการคา้ สิทธิบตัร) ช่วยสนบัสนุน                 
การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั      

42. 

สถาบนัมีผลงานท่ีเกิดจากการคิดคน้การประดิษฐ ์
การสร้างสรรค ์และไดรั้บความคุม้ครองตาม
กฎหมายเพียงพอต่อการบริการดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลั เช่น ผลงานทางวิชาการของคณาจารยซ่ึ์ง
เผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตข์องสถาบนั เป็นตน้      

43. 

ผูบ้ริหารระดบัสูงมีวิสยัทศัน์ สามารถก าหนด
ทิศทางและวางแผนการพฒันาการบริการดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัไดอ้ยา่งชดัเจน      

44. 

ผูบ้ริหารระดบัสูงเปิดกวา้งและรับฟัง                          
ความคิดเห็นของผูอ่ื้นเก่ียวกบัทิศทาง                       
การพฒันาการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั      
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45. 
ผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นตน้แบบในการบริการ
การศึกษาดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั      

46. 
ผูบ้ริหารระดบัสูงใหก้ารสนบัสนุนการพฒันา
ระบบการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั      

47. 

ผูบ้ริหารระดบัสูงใหก้ารสนบัสนุนการพฒันา
ความรู้ ทกัษะ ทศันคติดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัแก่
บุคลากรในสถาบนั      

48. 
ผูบ้ริหารระดบัสูงเช่ือมโยงบูรณาการหน่วยงาน
ภายในสถาบนัในการบริการดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลั      

49. 
ผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมเก่ียวกบั                   
การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัอยา่งสม ่าเสมอ      

50. 
ผูบ้ริหารระดบัสูงติดตาม แกไ้ขปัญหาอุปสรรค
และจดัการความขดัแยง้เก่ียวกบัการน า
เทคโนโลยดิีจิทลัมาใชใ้นการบริการ       

51. 

สถาบนัจดัสรรค่าตอบแทนบุคลากรเก่ียวกบั            
การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัเหมาะสม เช่น 
ค่าตอบแทนการจดัการเรียนการสอน e-learning 
และ MOOC เป็นตน้      

52. 
บุคลากรสามารถกา้วหนา้ในงานไดม้ากข้ึนจาก
การปรับเปล่ียนรูปแบบบริการเดิมเป็น                  
การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั      
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53. 
สถาบนัจดัสรรส่ิงจูงใจในการบริการดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัเพียงพอ      

54. 
สถาบนัจดัสรรส่ิงจูงใจในการบริการดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
บุคลากร      

55. 
บุคลากรมีความมุ่งมัน่ในการน าเทคโนโลยดิีจิทลั
มาใชใ้นการบริการอยา่งต่อเน่ือง     

 

56. 

การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนั
สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลและกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง        

 

57. 
การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนั
สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ      

 

58. 
การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนั
สอดคลอ้งกบัค่านิยมของสงัคม     

 

59. 

การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนั
สอดคลอ้งกบัความกา้วหนา้และความหลากหลาย
ทางเทคโนโลย ี     

 

60. 
การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนั
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ     

 

61. 

การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนั
สอดคลอ้งกบัสภาพการแข่งขนัของสถาบนั 
อุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศในปัจจุบนั     

 

62. 
การด าเนินงานบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของ
สถาบนัมกีารสร้างความสมัพนัธท่ี์ดีหรือการท า     
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ขอ้ ค าถาม 

เห็น
ดว้ย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดว้ย
มาก 

เห็น
ดว้ย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย
ท่ีสุด 

 

สญัญาระยะยาวกบัผูจ้ดัหาต่าง  ๆ(suppliers) เช่น           
ผูจ้ดัหาระบบบริการ หรือผูจ้ดัหาทรัพยากร
สารสนเทศ เป็นตน้     

 

63. 

สถาบนัน าปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคตมาใชใ้นการก าหนดทิศทาง                      
การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนั     

 

64. 
ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีทกัษะดา้นเทคโนโลยี
ดิจิทลัเพยีงพอ     

 

65. 
ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีความเช่ือมัน่และทศันคติท่ี
ดีต่อการบริการการศกึษาดว้ยเทคโนโลยดิีทลั     

 

66. 
ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มคีวามตอ้งการใชบ้ริการ
ผา่นส่ือดิจิทลัรูปแบบต่างๆ     

 

67. 
ผูใ้ชบ้ริการมีอุปกรณ์เทคโนโลยสี าหรับใชบ้ริการ 
เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นตน้     

 

68. ผูใ้ชบ้ริการเขา้ถึงการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั      

69. 
ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามร่วมมือใชบ้ริการดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลั      

 

70. 
ความพอเพยีงของการสนบัสนุนอุปกรณ์
เทคโนโลยแีก่ผูใ้ชบ้ริการ     

 

71. 
ความพอเพยีงของการพฒันาทกัษะและทศันคติ
ดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัแก่ผูใ้ชบ้ริการ     
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ส่วนท่ี 4  คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัดา้นผลการปฏิบติังานขององค์การ 
ค าช้ีแจง  ท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีท่านคิดว่าตรงกบัผลการปฏิบติังานของสถาบนัอุดมศึกษาจาก
การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัมากท่ีสุดเพียงขอ้ละช่อง 

ขอ้ ค าถาม 

เห็น
ดว้ย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดว้ย
มาก 

เห็น
ดว้ย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย
ท่ีสุด 

1. 
การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัเพ่ิม
ผลงานดา้นการศกึษา การผลิตบณัฑิต     

 

2. 
การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัเพ่ิม
ผลงานดา้นการวิจยั     

 

3. 
การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัเพ่ิม
ผลงานดา้นการบริการวิชาการแก่สงัคม     

 

4. 
การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัเพ่ิม
ผลงานดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม     

 

5. 
การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัเพ่ิม
จ านวนผูใ้ชบ้ริการของสถาบนั     

 

6.  

การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัท าใหผู้ ้
ใชบ้ริการกลุ่มต่างๆเขา้ถึงบริการไดท้ัว่ถึงและสะดวก
ยิง่ข้ึน     

 

7. 
การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัเพ่ิม       
ความเท่าเทียมกนัในการใชบ้ริการทางการศกึษา     

 

8. 
การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัท าใหล้ด
ขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพการบริการของสถาบนั     

 

9.  
การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัตอบสนอง
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดเ้พ่ิมข้ึน     

 

10. 
การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัมี                   
ความปลอดภยั     
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ขอ้ ค าถาม 

เห็น
ดว้ย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดว้ย
มาก 

เห็น
ดว้ย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย
ท่ีสุด 

11. 
การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัท าใหล้ด
ขั้นตอนการบริการ     

 

12. 
การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัท าให้
กระบวนการบริการสะดวกข้ึน     

 

13. 
การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัท าให้ลด
เวลาเฉล่ียในการบริการ     

 

14. 
การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัท าใหล้ด
ค่าใชจ่้ายในดา้นการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ                                                                            

 

15. 
การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัท าใหล้ด
ค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากร     

 

16. 
การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัท าใหล้ด
ตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการบริการการศกึษาโดยรวม     

 

17. 
การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัให้
ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุน     

 

18. 
การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัท าใหล้ด
จ านวนคนในการบริการ     

 

19. 
การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัท าใหเ้พ่ิม
ผลงานโดยรวมของสถาบนั     
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ส่วนท่ี 5 : ปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริการดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั 

 โปรดช้ีแจงปัญหาและเสนอแนะท่ีท่านคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริการด้วย
เทคโนโลยดิีจิทลั 
 1. ปัญหา 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 2. ขอ้เสนอแนะ 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 ผูว้ิจัยยิน ดี ท่ีจะส่งผลสรุปของการวิจัยคร้ังน้ี ท่ีคาดว่าน่ าจะเป็นประโยชน์ ต่อ                  
การบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถาบันของท่าน ในกรณีท่ีท่านต้องการกรุณาเขียน e-mail 
address ดา้นล่างน้ี 
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                 ขอขอบพระคุณอยา่งสูง 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ลกัษณา  ศิริวรรรณ 

หวัหนา้โครงการวิจยั 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฅ 
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แบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสูง 
ค าช้ีแจง 
 แบบสัมภาษณ์ส าหรับการสัมภาษณ์ฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยั เร่ือง คุณภาพ
การบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษาจากมุมมองนโยบายสาธารณะและการจดัการเชิงกลยทุธ ์ 
โดยผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักษณา ศิ ริวรรณ  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช   งานวิจัยฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการ
สาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา สร้างตวัแบบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั
ส าคัญท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษาจาก
มุมมองนโยบายสาธารณะและการจดัการเชิงกลยุทธ ์ทดสอบตวัแบบความสัมพนัธร์ะหว่างปัจจยั
ส าคัญท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษา  และ
วิเคราะห์เง่ือนไขท่ีสนบัสนุนปัจจยัส าคญัมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั
ของสถาบนัอุดมศึกษา  ดงันั้น  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านฐานะผูบ้ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดบัสูงใหส้มัภาษณ์ในคร้ังน้ี ซ่ึงมีความส าคญัและเป็นประโยชน์ต่องานวิจยัดงักล่าวเป็นอยา่งยิง่  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาใหส้มัภาษณ์  ซ่ึงการสมัภาษณ์ ประกอบดว้ย  3 ส่วน  
 ส่วนท่ี 1 คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา 
 ส่วนท่ี 2 เง่ือนไขท่ีสนบัสนุนปัจจยัส าคญัมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา 
 ส่วนท่ี 3 ปัญหาของการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัและขอ้เสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา 
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ส่วนท่ี 1 คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา  
1. คุณภาพเวบ็ไซตข์องสถาบนัอุดมศึกษาเป็นอยา่งไร   มีการวดัหรือไม่ และมีการเตรียม 

ความพร้อมผลการจดัอนัดบั Webometrics Ranking of World Universities หรือไม่ อยา่งไร 
2. การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัสามารถเพ่ิมผลการปฏิบติังานของสถาบนัอุดมศึกษา 

ไดห้รือไม่ อยา่งไร 
 
ส่วนท่ี 2 เง่ือนไขท่ีสนบัสนุนปัจจยัส าคญัมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั
ของสถาบนัอุดมศึกษา 

1. นโยบายการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนั มีวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาชดัเจน  
และต่อเน่ือง มีความส าคญัต่อคุณภาพการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัหรือไม่ อยา่งไร เพราะเหตุใด 

2. ความเช่ือ ค่านิยมของประชาคมสถาบนั และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
และตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั มีความส าคญัต่อคุณภาพการบริการ
ดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัหรือไม่ อยา่งไร เพราะเหตุใด 

3. งบประมาณมีความส าคญัต่อคุณภาพการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัหรือไม่ และ 
สถาบนัอุดมศึกษาไดรั้บความสนบัสนุนงบประมาณเพียงพอหรือไม่ อยา่งไร เพราะเหตุใด 
              4.    โครงสร้างทางกายภาพดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัของสถาบันอุดมศึกษา  (เช่น ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟตแ์วร์  ทรัพยากรสารสนเทศทางอิเลก็ทรอนิกส์ ความพร้อมใชข้องระบบสารสนเทศ การใชไ้ด้
ทุกท่ี ทุกเวลา ไม่ขดัขอ้ง เป็นตน้) มีความส าคญัต่อคุณภาพการบริการดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัหรือไม่  
อยา่งไร เพราะเหตุใด 
 5. เครือข่ายความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาทั้ งในและต่างประเทศมีความส าคัญต่อ                  
คุณภาพบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัหรือไม่ อยา่งไร เพราะเหตุใด 
       6. ความ รู้และทักษ ะด้าน เทค โนโลยี ดิ จิทัลและการจัดก าร เทค โนโลยี ดิ จิทัล                             
ของบุคลากรสถาบนัอุดมศึกษามีความส าคญัต่อคุณภาพการบริการดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัหรือไม่  
อยา่งไร  เพราะเหตุใด 
 7. ทรัพย์สินทางปัญญา หรือผลงานของสถาบันท่ีเกิดจากการคิดค้น การประดิษฐ ์                        
การสร้างสรรค์ และไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย  (ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคา้ สิทธิบตัร) มี
ความส าคญัต่อคุณภาพการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัหรือไม่ อยา่งไร เพราะเหตุใด 

8. ภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารมีความส าคญัต่อคุณภาพการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัหรือไม่ 
อยา่งไร เพราะเหตุใด 
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     9. การสร้างแรงจูงใจของสถาบันอุดมศึกษาท่ีเพียงพอ สอดคลอ้งกับความต้องการ มี
ความส าคญัต่อคุณภาพการบริการการศึกษาดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัหรือไม่ อยา่งไร เพราะเหตุใด 
 10. ความสัมพัน ธ์ระหว่ า งสถาบัน อุดมศึกษ าและสภาพแวดล้อมด้ าน ต่ าง  ๆ                                       
(ความสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลและกฎหมาย สภาพเศรษฐกิจ ค่านิยมของสงัคม เทคโนโลยี               
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ สภาพการแข่งขนัของสถาบนัอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศใน
ปัจจุบนั การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีหรือการท าสัญญาระยะยาวกบัผูจ้ดัหาต่างๆ และการน าปัจจยั
สภาพแวดลอ้มภายนอกมาใชใ้นการก าหนดทิศทางการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนั) มี
ความส าคญัต่อคุณภาพการบริการการศึกษาดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัหรือไม่ อยา่งไร เพราะเหตุใด 
      11. ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายดา้นเทคโนโลยีดิจิทัล  (ทกัษะ ทัศนคติ และ อุปกรณ์
เทคโนโลยดิีจิทลั) มีความส าคญัต่อคุณภาพการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา
หรือไม่ อยา่งไร เพราะเหตุใด 
 
ส่วนท่ี 3 ปัญหาของการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อเสนอแนะเพื่ อปรับปรุง
คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา 

1. ท่านพบปัญหาอะไรในการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั และอะไรคือสาเหตุ
ของปัญหาดงักล่าว            

2. ท่ านมีข้อเสนอแนะเพื่ อพัฒนาคุณภาพการบ ริการด้วยเทคโนโลยีดิ จิทัลของ
สถาบนัอุดมศึกษาอยา่งไร 
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แบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหารส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ค าช้ีแจง 
 แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยั เร่ือง คุณภาพการบริการสาธารณะ
ดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัและปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของ
สถาบนัอุดมศึกษาจากมุมมองนโยบายสาธารณะและการจดัการเชิงกลยทุธ ์ โดยผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร. ลกัษณา ศิริวรรณ  อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือการศึกษาคุณภาพการบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทลัของ
สถาบันอุดมศึกษา สร้างตวัแบบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการ
สาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษาจากมุมมองนโยบายสาธารณะและการจดัการ
เชิงกลยุทธ์ ทดสอบตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส าคัญท่ีมี ผลต่อคุณภาพการบริการ
สาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถาบันอุดมศึกษา และวิเคราะห์เง่ือนไขท่ีสนับสนุนปัจจัย
ส าคญัมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา  ซ่ึงการวิจยั
ค ร้ังน้ี ใช้การวิจัย เชิงปริมาณ เป็นวิ ธีการหลัก โดยเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจาก
สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย และใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูงของสถาบนัอุดมศึกษาและผูบ้ริหารส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพื่อวิเคราะห์เง่ือนไขท่ีสนับสนุนปัจจยัส าคญัมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ย
เทคโนโลยีดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษา  ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในฐานะผูบ้ริหาร
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหส้มัภาษณ์ในคร้ังน้ี ซ่ึงมีความส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อ
งานวิจยัดงักล่าวเป็นอย่างยิ่ง  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาใหส้มัภาษณ์  ซ่ึงการสมัภาษณ์ ประกอบดว้ย  3 ส่วน  
 ส่วนท่ี 1 คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา 
 ส่วนท่ี 2 เง่ือนไขท่ีสนบัสนุนปัจจยัส าคญัมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา 
 ส่วนท่ี 3 ปัญหาและขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา  
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ส่วนท่ี 1 คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา 
1. การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัสามารถเพ่ิมผลการปฏิบติังานของสถาบนัอุดมศึกษา 

ไดห้รือไม่  อยา่งไร  
2. คุณภาพเวบ็ไซตข์องสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทยเป็นอยา่งไร    
3. ท่านคิดว่าคุณภาพการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศ 

ไทยเป็นอยา่งไร  
4. สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีประเภทหรือขนาดแตกต่างกนัมีคุณภาพการบริการดว้ย 

เทคโนโลยดิีจิทลัแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 
5. คุณภาพการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทยมี         

ความเหมือนหรือแตกต่างจากสถาบนัอุดมศึกษาต่างประเทศอยา่งไร 
 
ส่วนท่ี 2 เง่ือนไขท่ีสนบัสนุนปัจจยัส าคญัมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั
ของสถาบนัอุดมศึกษา 

1. นโยบายการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา มีความส าคญัต่อ 
คุณภาพการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัหรือไม่ อยา่งไร เพราะเหตุใด 
        2.  การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของประชาคมสถาบนัอุดมศึกษามีความส าคญัต่อ
คุณภาพการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัหรือไม่ อยา่งไร เพราะเหตุใด 
 3.  ความเช่ือหรือค่านิยมของประชาคมสถาบัน อุดมศึกษามีความส าคัญต่อคุณภาพ                     
การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัหรือไม่ อยา่งไร เพราะเหตุใด 
 4. งบประมาณมีความส าคญัต่อคุณภาพการบริการดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัหรือไม่ อย่างไร 
เพราะเหตุใด 
              5. โครงสร้างทางกายภาพดา้นเทคโนโลยีดิจิทัลของสถาบนัอุดมศึกษามีความส าคญัต่อ
คุณภาพการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัหรือไม่ อยา่งไร เพราะเหตุใด 
 6. ความพร้อมใช้ของระบบสารสนเทศของสถาบนัอุดมศึกษามีความส าคญัต่อคุณภาพ               
การบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัหรือไม่ อยา่งไร เพราะเหตุใด 

7. เครือข่ายความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาทั้ งในและต่างประเทศมีความส าคัญต่อ
คุณภาพการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัหรือไม่ อยา่งไร  เพราะเหตุใด 
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       8. ท่านคิดว่าความรู้และทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัและการจดัการเทคโนโลยดิีจิทลั  
ของบุคลากรสถาบนัอุดมศึกษามีความส าคญัต่อคุณภาพการบริการดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัหรือไม่  
อยา่งไร  เพราะเหตุใด 

9. ทรัพย์สินทางปัญญา หรือผลงานของสถาบันท่ี เกิดจากการคิดค้นการประดิษฐ ์                            
การสร้างสรรค์ และได้รับความคุม้ครองตามกฎหมาย   มีความส าคญัต่อคุณภาพการบริการดว้ย
เทคโนโลยดิีจิทลัหรือไม่  อยา่งไร เพราะเหตุใด 

10. ภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารสถาบันอุดมศึกษามีความส าคัญต่อคุณภาพการบริการด้วย
เทคโนโลยดิีจิทลัหรือไม่ อยา่งไร เพราะเหตุใด 
      11. การสร้างแรงจูงใจมีความส าคญัต่อคุณภาพการบริการการศึกษาดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั
หรือไม่ อยา่งไร เพราะเหตุใด 
 12. ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสภาพแวดลอ้มภายนอกสถาบัน     มี
ความส าคญัต่อคุณภาพการบริการการศึกษาดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัหรือไม่ อยา่งไร เพราะเหตุใด 
      13. ความพร้อมดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัของผูใ้ชบ้ริการมีความส าคญัต่อคุณภาพการบริการ
ดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษาหรือไม่ อยา่งไร เพราะเหตุใด 
 
ส่วนท่ี 3 ปัญหาและขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั
ของสถาบนัอุดมศึกษา 

1. ปัญหาของการบริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษาคืออะไร       
2. ท่ านมีข้อเสนอแนะเพื่ อพัฒนาคุณภาพการบ ริการด้วยเทคโนโลยีดิ จิทัลของ

สถาบนัอุดมศึกษาอยา่งไร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฆ 
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เอกสารช้ีแจงผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยั 
1.  โครงการวิจยั เร่ือง คุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัและปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพ                    
การบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษาจากมุมมองนโยบายสาธารณะและการ
จดัการเชิงกลยทุธ ์
2.  ผูว้ิจยัช่ือ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ลกัษณา ศิริวรรณ ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ า   สงักดัสาขาวิชา วทิยาการ
จดัการ สถานท่ีท างาน  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
3. วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

3.1  เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา 
3.2  เพื่อสร้างตวัแบบความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส าคญัท่ีมผีลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ย

เทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษาจากมุมมองนโยบายสาธารณะและการจดัการเชิงกลยทุธ ์ 
3.3 เพื่อทดสอบตวัแบบความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการ                

สาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา 
3.4 เพื่อวิเคราะห์เง่ือนไขท่ีสนบัสนุนปัจจยัส าคญัมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดว้ย

เทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา 
4. เหตุผลท่ีผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัไดรั้บเชิญ/คดัเลือก 
 ท่านเป็นผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศกึษาใน
ฐานะ 

- ผูบ้ริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสูงของสถาบนัอุดมศึกษา 
- ผูบ้ริหารส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการบริการ

สาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา   
5. ส่ิงท่ีผูว้ิจยัจะขอให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัปฏิบติั  
 ผูร่้วมโครงการวิจัยจะต้องตอบค าถามในประเด็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการ
สาธารณะดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัของสถาบนัอุดมศึกษา ส าหรับการสัมภาษณ์ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 30 
นาที ค  าถามมีทั้งหมด 15 ขอ้ โดยผูว้ิจยัจะเดินทางไปพบผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัจ  านวน 1 คร้ัง    
6.  ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บส าหรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการวจิยัและส าหรับส่วนรวม 
     การศึกษาวจิยัน้ีท่านจะไม่ไดรั้บประโยชน์โดยตรง แต่การศึกษาวิจยัจะท าใหเ้กิดการพฒันาองค์
ความรู้ดา้นนโยบายสาธารณะและการจดัการเชิงกลยทุธ ์และสถาบนัอุดมศึกษาไทยทั้งภาครัฐและเอกชน  
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สามารถน าผลการศึกษาไปประยกุตใ์ชใ้นการบริการสาธารณะดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั เพื่อยกระดบัคุณภาพ
การบริการสาธารณะบนพ้ืนฐานของความรู้ท่ีไดศ้ึกษาอยา่งเป็นระบบและมีระเบียบวิธี   
7.  ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดเมื่อเขา้ร่วมโครงการวิจยั 
 มีความเส่ียงนอ้ยท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือเขา้ร่วมโครงการวจิยั กรณีรู้สึกอึดอดัหรืออาจรู้สึกไม่สบายใจ
กบับางค าถาม  
8.  ความช่วยเหลือท่ีจะไดรั้บหากมีอาการขา้งเคียง 
 ท่านมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบค าถามหรือถอนตวัออกจากโครงการไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
และการไม่เขา้ร่วมวิจยัหรือถอนตวัออกจากโครงการวิจยัน้ี จะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อยา่งใด 
9. ค่าตอบแทนท่ีผูเ้ขา้ร่วมการวจิยัจะไดรั้บ  
       การวจิยัคร้ังน้ีท่านจะไมไ่ดรั้บค่าตอบแทน และไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 
10. วิธีการเก็บขอ้มลูของผูใ้หข้อ้มลูเป็นความลบั   
      ขอ้มลูส่วนตวัของท่านจะถกูเก็บรวบรวมไวตู้เ้อกสารท่ีมีระบบรักษาความลบัและปลอดภยัซ่ึงผูไ้ม่
เก่ียวขอ้งไม่สามารถเขา้ถึงได ้โดยผูว้ิจยัจะเปิดเผยขอ้มูลเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการโดยไม่ระบุช่ือ ขอ้มลู
ส่วนตัวของผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจัยจะถูกเก็บรักษาไวไ้ม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล  แต่จะเป็น
รายงานรวม 
11. ท่านมีสิทธ์ิถอนตวัออกจากโครงการวิจยัไดต้ลอดเวลา การตดัสินใจของท่านจะไม่มีผลต่อการสูญเสีย
ประโยชน์ใดๆ หากท่านไม่ตอ้งการเขา้ร่วมโครงการวิจยัหรือตอ้งการหยดุการศึกษา ณ เวลาใดก็ตาม ขอ้มลู
ท่ีท่านไดเ้ปิดเผยแลว้จะยงัเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบัเฉพาะ  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
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การจดัล  าดบัเวบ็ไซตส์ถาบนัอุดมศึกษากลุ่มตวัอยา่งของ Webometrics Ranking of World Universities ปี ค.ศ. 
2017 (พ.ศ. 2560) 

ล าดบัท่ี สถาบนัอุดมศึกษา Presence 
Rank* 

Impact 
Rank* 

Openness 
Rank* 

Excellence 
Rank* 

2 Chulalongkorn University 139 508 771 622 
4 Chiang Mai University 150 399 2048 983 
7 Prince of Songkla University 85 1304 1770 1154 
8 Thammasat University 248 1020 1740 1392 
9 Suranaree University of 

Technology 
685 888 1378 1575 

13 Srinakharinwirot University 709 510 3496 2281 
14 Mahasarakham University 207 1905 2902 2217 
19 Rangsit University 425 1815 5784 4032 
20 Mahanakorn University of 

Technology 
5125 5110 3618 2842 

21 Bangkok University 879 2251 3421 4482 
22 Maejo University 300 3477 5011 3939 
23 Walailak University 1304 3139 3874 4142 
26 Ramkhamhaeng University 381 2649 7241 3939 
30 Rajamangala University of 

Technology Lanna 
839 2431 5536 5228 

31 National Institute of Development 
Administration 

1091 1906 3851 5778 

32 Buriram Rajabhat University 1641 448 8635 5778 
34 Nakhon Pathom Rajabhat 

University 
869 1909 5634 5778 

35 Rajamangala University of 
Technology Isan 

1990 2193 4647 5778 
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การจดัล  าดบัเวบ็ไซตส์ถาบนัอุดมศึกษากลุ่มตวัอยา่งของ Webometrics Ranking of World Universities ปี ค.ศ. 
2017 (พ.ศ. 2560) 

ล าดบัท่ี สถาบนัอุดมศึกษา Presence 
Rank* 

Impact 
Rank* 

Openness 
Rank* 

Excellence 
Rank* 

37 Rajamangala University of 
Technology Phra Nakhon 

759 2887 4614 5778 

39 Suan Dusit University 1801 4454 7563 4482 
40 Siam University 1705 4767 4857 5228 
41 Pibulsongkram Rajabhat 

University 
762 4460 3586 5778 

42 Phuket Rajabhat University 1705 4048 4278 5778 
45 Rajamangala University of 

Technology Srivijaya 
2134 2489 8100 5778 

48 Vongchavalitkul University 3499 2724 7896 5778 
49 Rajabhat Maha Sarakham 

University 
1411 5750 8635 4482 

50 Phranakhon Rajabhat University 5903 3477 6925 5778 
51 Rajamangala University of 

Technology Krungtheb 
1486 2338 8635 5778 

53 Rajabhat Institute Chandrakasem 1064 4999 7113 5778 
54 Nakhon Ratchasima Rajabhat 

University 
1990 2629 8635 5778 

56 Lampang Rajabhat University 2584 5486 6340 5778 
57 Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat 

University 
605 3525 8635 5778 

58 Yala Rajabhat University 2242 2953 8635 5778 
59 Loei Rajabhat University 975 3356 8635 5778 
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การจดัล  าดบัเวบ็ไซตส์ถาบนัอุดมศึกษากลุ่มตวัอยา่งของ Webometrics Ranking of World Universities ปี ค.ศ. 
2017 (พ.ศ. 2560) 

ล าดบัท่ี สถาบนัอุดมศึกษา Presence Rank* Impact Rank* Openness 
Rank* 

Excellence Rank* 

61 Kamphaeng Phet Rajabhat 
University 

1462 5723 6962 5778 

63 Rajamangala University of 
Technology Tawan-Ok 

2492 3015 8635 5778 

65 Sukhothai Thammathirat Open 
University 

846 4028 8514 5778 

66 Rajamangala University of 
Technology Suvarnabhumi 

2711 9069 8015 4673 

67 Mahamakut Buddhist University 1593 3703 8635 5778 
68 Kasem Bundit University 3090 8602 6761 5228 
71 Rajamangala University of 

Technology Rattanakosin 
3025 7673 6044 5778 

73 Chiang Mai Rajabhat University 1516 5046 8421 5778 
74 Sisaket Rajabhat University 2158 4259 8635 5778 
76 Songkhla Rajabhat University 3059 8874 4915 5778 
77 Chiang Rai Rajabhat University 2898 4364 8635 5778 
78 Udon Thani Rajabhat University 3655 8140 6343 5778 
79 Uttaradit Rajabhat University 1529 7350 8635 5228 
80 University of Phayao 2148 10219 4934 5778 
81 Rajabhat Institute Valaya 

Alongkorn 
2515 7927 7274 5778 

82 Rambhai Barni Rajabhat 
University 

2198 5969 8514 5778 

83 South-East Asia University 2174 10397 5451 5778 
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การจดัล  าดบัเวบ็ไซตส์ถาบนัอุดมศึกษากลุ่มตวัอยา่งของ Webometrics Ranking of World Universities ปี ค.ศ. 
2017 (พ.ศ. 2560) 

ล าดบัท่ี สถาบนัอุดมศึกษา Presence 
Rank* 

Impact 
Rank* 

Openness 
Rank* 

Excellence 
Rank* 

84 Saint Louis College Thailand 3954 5054 8635 5778 
86 Suratthani Rajabhat University 1801 7238 8514 5778 
87 Sakon Nakhon Rajabhat 

University 
2793 9551 7386 5778 

88 Saint John's University Thailand 4474 6440 8635 5778 
89 Kanchanaburi Rajabhat University 2640 7586 8635 5778 
91 Thepsatri Rajabhat University 2174 7969 8635 5778 
97 Dhonburi Rajabhat University 2394 9436 8635 5778 
98 Nakhon Sawan Rajabhat 

University 
2429 9842 8635 5778 

99 Rajanagarindra Rajabhat 
University 

3059 9906 8635 5778 

101 Christian University of Thailand 3921 9810 8635 5778 
103 Nakhon Si Thammarat Rajabhat 

University 
2535 10309 8635 5778 

106 Dusit Thani College 2174 11306 8635 5778 
108 Pathumwan Institute of 

Technology 
3823 11114 8635 5778 

115 Muban Chom Bung Rajabhat 
University 

3665 12328 8635 5778 

116 Princess of Naradhiwas University 2242 12833 8635 5778 
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การจดัล  าดบัเวบ็ไซตส์ถาบนัอุดมศึกษากลุ่มตวัอยา่งของ Webometrics Ranking of World Universities ปี ค.ศ. 
2017 (พ.ศ. 2560) 

ล าดบัท่ี สถาบนัอุดมศึกษา Presence 
Rank* 

Impact 
Rank* 

Openness 
Rank* 

Excellence 
Rank* 

119 North Bangkok University 6560 12148 8635 5778 
121 International Buddhist College 10631 11778 8635 5778 
128 Chaiyaphum Rajabhat University 6592 13434 8635 5778 
130 Far Eastern University 4118 14890 8635 5778 
131 Tapee University 7650 14155 8635 5778 
133 Rattana Bundit University 11090 13724 8635 5778 
136 College of Asian Scholars 5176 15605 8635 5778 
137 Nakhonratchasima College 6637 15375 8635 5778 
138 Nation University (Yonok 

University) 
5789 15573 8635 5778 

140 Pathumthani University 13785 14369 8635 5778 
145 Siam Technology College 7904 17379 8635 5778 
146 South-East Bangkok College 7296 17561 8635 5778 
147 Chiang Rai College 12006 16721 8635 5778 
150 Lampang Inter-Tech College 9959 18275 8635 5778 
151 Satun Community College 18504 16839 8635 5778 
152 Sa Kaeo Community College 19551 16755 8635 5778 
153 Mukdahan Community College 12416 18410 8635 5778 
158 Phitsanulok University 5806 20491 8635 5778 
163 Samut Sakhon Community 

College 
6362 22487 8635 5778 

166 Pattani Community College 11688 21934 8635 5778 
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การจดัล  าดบัเวบ็ไซตส์ถาบนัอุดมศึกษากลุ่มตวัอยา่งของ Webometrics Ranking of World Universities ปี ค.ศ. 
2017 (พ.ศ. 2560) 

ล าดบัท่ี สถาบนัอุดมศึกษา Presence 
Rank* 

Impact 
Rank* 

Openness 
Rank* 

Excellence 
Rank* 

169 Narathiwat Community College 15390 22055 8635 5778 
170 Buriram Community College 18419 21639 8635 5778 
171 Kantana Institute 19982 21552 8635 5778 
175 Pitchayabundit College 2920 24666 8635 5778 
176 Maehongson Community College 18115 22825 8635 5778 
177 Phanomwan College of 

Technology  
22160 22274 8635 5778 

178 Songkhla Community College 14999 23933 8635 5778 
179 Yasothon Community College 21095 23172 8635 5778 
180 Phetchaburi Rajabhat University 2242 99999 8635 5778 

ท่ีมา : Cybermetrics Lab (2560, February), from http://www.webometrics.info/en/Asia/thailand 




