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การบริ หารจัดการเพือนําเทคโนโลยีและเครื อข่ายทีทันสมัยมาใช้ในการส่ งเสริ มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแนวคิดการบริ หารจัดการยุคดิจิทลั
(Administration of Modern Technology and Network Adoption in Private Higher Education Institutes Promotion
of the Office of Higher Education Commission according to the Digital Era Administration Concept)
ชือผูว้ ิจยั นายภาสกร เหมกรณ์ นักวิชาการศึกษาเชียวชาญ และรักษาการในตําแหน่งทีปรึ กษาด้านกิ จการอุดมศึกษา
เอกชน
บทคัดย่ อ
การศึกษาครังนี มี วตั ถุป ระสงค์สําคัญเพือศึกษา (1) ปั ญหาเกียวกับการบริ หารจัดการเพือนําเทคโนโลยีและ
เครื อข่ายทีทันสมัยมาใช้ในการส่ งเสริ มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแนวคิด
การบริ หารจัดการยุคดิจิทลั ( ) แนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการเพือนําเทคโนโลยีและเครื อข่ายที ทันสมัยมาใช้ใน
การส่ งเสริ มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแนวคิดการบริ ห ารจัดการยุค
ดิจิทลั และ ( ) ยุทธศาสตร์ของแนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการเพือนําเทคโนโลยีและเครื อข่ายทีทันสมัยมาใช้ใน
การส่ งเสริ มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแนวคิดการบริ ห ารจัดการยุค
ดิจิทลั ผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวคิดดังกล่ าวมาปรับใช้เป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั ทีสําคัญของการวิจยั ครังนี โดยประกอบด้วย
ด้าน ได้แก่ ด้านการให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ของประชาชน ความน่ าเชื อถือ ความเป็ นประชาธิ ปไตย การริ เริ ม
สร้างสรรค์ และความสะดวกรวดเร็ว
ระเบียบวิธีวิจยั ของการศึกษาครังนี ได้ออกแบบรู ปแบบการวิจยั ให้เป็ นวิธีการวิจัยแบบผสมโดยเน้นการวิจยั
เชิ งปริ ม าณเป็ นหลักและใช้การวิจยั เชิ งคุ ณภาพเป็ นข้อมูลเสริ ม การวิจยั เชิ งปริ มาณเป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจเพือให้ได้
ข้อ มู ลเป็ นจํา นวนมากจากการเก็ บข้อ มู ล ภาคสนามและใช้แ บบสอบถามเป็ นเครื องมื อ ในการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล
แบบสอบถามได้ผา่ นการทดสอบเพือหาค่าความเทียงตรง ได้ค่าเท่ากับ . และผ่านการหาค่าความเชื อถือได้ ทีระดับ
0.97 ประชากร คื อ บุคลากรทีปฏิ บตั ิ งานในสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนทัวประเทศ แห่ ง จํานวน 13,074 คน กลุ่ ม
ตัวอย่างมี จาํ นวน ,0 คน ซึ งได้ม าจากการคํา นวณโดยใช้สูต รของทาโร่ ยามาเน่ การเก็บ รวบรวมข้อ มูล สนาม
ดําเนิ นการระหว่างวันที 1 ธ.ค. - ก.พ. เก็บรวบรวมแบบสอบถามทีสมบูรณ์กลับคืนมาได้จาํ นวน 842 ชุด/คน
คิดเป็ นร้อยละ 82.15 ของกลุ่ มตัวอย่างทังหมด สําหรับวิธีวิเคราะห์ ขอ้ มู ล เป็ นการวิเคราะห์ในรู ปตาราง รวมทังใช้
รู ปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ส่ วนสถิ ติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นสถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่า
เบียงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุ คูณ และค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน ในส่ วนของการวิจยั เชิ งคุณภาพ
เป็ นการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ ชี ยวชาญ จํานวน 11 คน ซึ งได้มาจากการสุ่ มตัวอย่างตามแนวคิดสโนว์บอลล์ และเป็ น
การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว ด้วยแบบสัมภาษณ์แนวลึกทีมีโครงสร้าง
ผลการวิจยั พบว่า (1) ปั ญหาเกียวกับการบริ หารจัดการทีสําคัญคือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษานํา
เทคโนโลยีแ ละเครื อ ข่ า ยที ทัน สมัยมาใช้ใ นการส่ งเสริ ม สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนในทิ ศทางที ให้ค วามสํ าคัญกับ
ผลประโยชน์ของสถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชนไม่ มากเท่าที ควร ( ) แนวทางการพัฒ นาการบริ ห ารจัดการที สําคัญ คื อ
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรกําหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางปฏิบตั ิทีชัดเจนและต่อเนื องสําหรับ
การนําเทคโนโลยีและเครื อข่ายทีทัน สมัยมาใช้ในการส่ งเสริ มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในทิศทางทีให้ความสําคัญกับ
ผลประโยชน์ และความต้องการของสถาบันอุ ดมศึก ษาเอกชน และควรสนับสนุ น ผูท้ ีมีความชํานาญด้านการบริ หาร
ระดับสู ง หรื อนักบริ หารมืออาชีพให้รับผิดชอบในเรื องดังกล่าว รวมตลอดทังควรกําหนดยุทธศาสตร์ ของแนวทางการ
บริ หารจัดการด้วย และ ( ) สํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษาควรนํายุทธศาสตร์ ของแนวทางการพัฒนาการ
บริ หารจัดการตามแนวคิดการบริ หารจัดการยุคดิ จิทลั ไปปรับใช้เป็ นกลุ่มตัวชี วัดสําคัญของการปฏิบตั ิ งาน และนําไปสู่
การปฏิบตั ิจริ งอย่างจริ งจังและต่อเนื อง รวมทังนํายุทธศาสตร์ไปพัฒนาต่อยอดต่อไปในอนาคตอีกด้วย โดยยุทธศาสตร์
ดัง กล่ า วควรประกอบด้วย ด้า น เรี ย งตามลําดับ ความสําคัญ จากมากไปน้อ ย ดัง นี ด้า นการให้ ค วามสําคัญ กับ
ผลประโยชน์ของประชาชน ความสะดวกรวดเร็ว การริ เริ มสร้างสรรค์ ความเป็ นประชาธิ ปไตย และความน่าเชื อถือ
คําสํ าคัญ : การบริ หารจัดการ การนําเทคโนโลยีและเครื อข่ายทีทันสมัยมาใช้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แนวคิดการบริ หารจัดการยุคดิจิทลั
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Research Title Administration of Modern Technology and Network Adoption in Private Higher Education
Institutes Promotion of the Office of Higher Education Commission according to the
Digital Era Administration Concept
Researcher’s Name Mr. Pasakorn Heamakorn : Edcator,Expert Level and Senior Advisor for Private Higher
Education Affairs(Acting)
Abstract
Objectives of this research were to explore ( 1) administrative administration of modern technology and
network adoption in private higher education institutes promotion of the Office of Higher Education Commission
according to the Digital Era Administration Concept, ( 2) development guidelines of administration of modern
technology and network adoption in private higher education institutes promotion of the Office of Higher Education
Commission according to the Digital Era Administration Concept, and (3) administrative strategy of development
guidelines of modern technology and network adoption in private higher education institutes promotion of the Office
of Higher Education Commission according to the Digital Era Administration Concept. The Concept with 5 aspects:
People, Dependability, Democracy, Initiative, and Convenience, was applied as major conceptual framework of this
research.
Methodology of this research was designed the research design as mixed methods research applying
quantitative research as a principal and qualitative research as a supplementary. The quantitative research was survey
research collecting large amount field data with questionnaires. The questionnaires passed try out of validity check at
level of 0.93 and reliability check at level of 0.97. Population was all 13,074 university personnel of 30 private
universities throughout the country. Total of 1,025 samples were calculated by using Taro Yamane’s formula. Field
data collection was operated during December 2017 to February 2018, and total 842 completed sets of questionnaire
equal to 82.15% of the 1,025 total samples were returned. Data analysis was represented in contingency table with
descriptive approach. Descriptive Statistics exercised were percentage, mean, standard deviation, multiple regression,
and Pearson's Correlation Coefficient. For qualitative data, in-depth interview of 11 experts, selected by the Snowball
Sampling Concept with face to face interview and structured in-depth interview form, was also applied.
Findings of this research were (1) the major administrative problem was the Office of Higher Education
Commission' s insufficient modern technology and network adoption to promote the private higher education institutes
particularly on the private higher education institutes benefits, (2) the major development guidelines of administration
were the Office of Higher Education Commission should form explicit and continuous policy, plan, and operational
guidelines for modern technology and network adoption in promotion of private higher education institutes stressing
on their benefits and needs, including encourage high expertise in administration or professional executives to take in
charge of the situation and also create the administrative strategy as well, and (3) the Office of Higher Education
Commission should apply the administrative strategy of development guidelines according to the Digital Era
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Administration Concept as the Key Performance Indicators and implement practically and continuously. Further
development of the administrative strategy should also be done. The administrative strategy should consist of 5 aspects,
arranging from the most significance to the least as follows: People, Convenience, Initiative, Democracy, and
Dependability.
Keywords: Administration, modern technology and network adoption, private higher education
institutes, the Office of Higher Education Commission, the Digital Era Administration Concept
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บทนํา
ทีมาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเริ มต้นเมือปี พ.ศ.
โดยมีประกาศคณะปฏิวตั ิ เมือวันที 29
กันยายน พ.ศ. 2515 ให้สถาปนา "ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ" ขึน ในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 มี
การตราพระราชบัญญัติ เ ปลี ยนชื อทบวงมหาวิทยาลัยของรั ฐ เป็ นทบวงมหาวิทยาลัย และยกฐานะเป็ นทบวงอิ ส ระ
เทียบเท่ ากระทรวง รวมทังมีการโอนงานกํากับ ดู แลสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจากกระทรวงศึกษาธิ การมาอยู่ในสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย เพือให้ทบวงมหาวิ ทยาลัยมี อ าํ นาจควบคุ มมหาวิ ทยาลัยและสถาบันอุดมศึก ษาที เป็ นของรัฐและ
เอกชนในสังกัดด้วย จนกระทังถึงปี พ.ศ. 2546 ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 (ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม ที 120 ตอนที 62 ก ลงวัน ที 6 กรกฎาคม 2546) แปรสภาพ
ทบวงมหาวิทยาลัยเป็ นสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การมาจนถึงทุกวันนี (พ.ศ.
2561)
เทคโนโลยีและเครื อข่ายทีทันสมัยมี ความสําคัญต่อการบริ หารจัดการของหน่วยงานทังภาครัฐและภาคเอกชน
ช่วยทําให้การให้บริ ก ารกับผูร้ ับบริ ก ารหรื อประชาชนของหน่ วยงานของรัฐ ซึ งรวมทังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึ กษา เกิ ด ความสะดวก รวดเร็ ว ทันสมัย ตอบสนองและพร้อมกับ สร้ างความพึง พอใจให้กับ ผู้รับ บริ การและ
ประชาชนได้มากขึน ปัจจุบนั นี หน่ วยงานของรัฐจํานวนไม่นอ้ ยได้ประสบปั ญหาเกี ยวกับการบริ หารจัดการในเรื องการ
นําเทคโนโลยีและเครื อข่ายทีทันสมัยมาใช้ในการให้บริ การประชาชนอย่างไม่มีประสิ ทธิภาพเท่าทีควร
การได้มาซึ งปั ญหาการวิจยั ของการศึกษาครังนี ผูศ้ ึกษาวิจยั ได้ศึกษาภาพรวมของการบริ หารจัดการ หรื อการ
ดําเนิ นงานของสํานัก งานคณะกรรมการการอุด มศึกษา พบว่าสํานัก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาได้ประสบกับ
ปั ญหาทีสําคัญหลายประการ เช่น หนึ ง การติดต่อสื อสารมายังสถาบันอุดมศึกษาเอกชนล่าช้า เนืองมาจาก หนังสื อด่ วน
ส่ งมาล่ าช้า ทําให้สถาบันอุดมศึ กษาเอกชนไม่อาจปฏิบตั ิตามหรื อส่ งข้อมูลได้ทนั ตามเวลาทีสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนดไว้ สอง การประสานงานเพือให้ขอ้ มูลข่ าวสาร หรื อตอบปั ญหา ข้อสงสัย หรื อข้อซักถามของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่ชดั เจน บางครังขัดแย้งกัน และต้องรอคําตอบจากผูบ้ ริ หารของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึ กษาเป็ นเวลานาน เช่น เรื องการดําเนิ นการทีเกียวกับหลักสู ตรของสถาบันอุดมศึ กษาเอกชนทีได้รับคําตอบไม่
ชัดเจน หรื อต้องรอคําตอบเป็ นเวลานาน ทําให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเกิดความสับสนในการปฏิบตั ิงาน และยังทําให้
เกิดความล่าช้าในการปรับปรุ งหลักสู ตรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอีกด้วย และ สาม สถาบันอุดมศึกษาเอกชนขาด
การสนับสนุนในเรื องของการใช้เทคโนโลยี หรื อฐานข้อมูล โดยเฉพาะฐานข้อมูลทีอยูใ่ นระบบยูนิเน็ท (UniNet) หาก
ทางสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้รับการสนับสนุ นให้ใช้ฐานข้อมูลดังกล่าว จะเป็ นประโยชน์ในการทําวิจยั ของบุคลากร
และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เหล่านี เป็ นต้น
จากภาพรวมของการบริ หารจัดการ หรื อการดําเนิ นงานในลักษณะที สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ประสบปั ญหาดังกล่าวข้างต้นนี ผูศ้ ึกษาวิจยั ได้นาํ มาประมวลและกําหนดเป็ น “ปั ญหาการวิจยั ” ทีมุ่งเน้นเฉพาะปั ญหาที
เกียวกับการบริ หารจัดการของการศึก ษาครั งนี อันได้แก่ “ปัญหาเกียวกับการบริ หารจัด การ หรื อนําเทคโนโลยี และ
เครื อข่ายทีทันสมัยมาใช้ในการส่ งเสริ มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพเท่าทีควร” โดยเฉพาะอย่างยิง การนําเทคโนโลยีและเครื อข่ายทีทันสมัยมาใช้ในการติ ดต่อสื อสาร และ
การประสานงานเกี ยวกับหลักสู ตรของสถาบันอุดมศึ กษาเอกชนไม่มากเท่าทีควร ทําให้เกิ ดความล่าช้า และความไม่
ชัด เจนในการดําเนิ น งานเกี ยวกับ หลักสู ตรของสถาบันอุ ด มศึ ก ษาเอกชน ซึ งมี ล ักษณะเป็ นการศึ กษาเพือ “พัฒนา
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หน่ วยงาน” หรื อ “พัฒนาการบริ ห ารจัดการของหน่ วยงาน” คือ “สํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา” ซึ งเป็ น
หน่ วยงานของรัฐ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ โดยมีปัญหาการวิจยั ซึ งหมายถึง “ปัญหาเกียวกับการบริ หารจัดการ หรื อ
นําเทคโนโลยีและเครื อข่ายทีทันสมัยมาใช้ในการส่ งเสริ มสถาบันอุดมศึ กษาเอกชนของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาอย่างไม่มีประสิ ทธิภาพเท่าทีควร”
วัตถุประสงค์ การวิจัย
. ปั ญ หาเกี ยวกับ การบริ หารจั ด การเพื อนํ า เทคโนโลยี แ ละเครื อข่ า ยที ทัน สมัย มาใช้ ใ นการส่ ง เสริ ม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแนวคิดการบริ หารจัดการยุคดิจิทลั
. แนวทางการพัฒ นาการบริ ห ารจัด การเพือนํา เทคโนโลยีแ ละเครื อ ข่ ายที ทัน สมัยมาใช้ในการส่ ง เสริ ม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแนวคิดการบริ หารจัดการยุคดิจิทลั
. ยุทธศาสตร์ ของแนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการเพือนําเทคโนโลยีและเครื อข่ายทีทันสมัยมาใช้ในการ
ส่ งเสริ มสถาบันอุดมศึ กษาเอกชนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแนวคิดการบริ หารจัดการยุคดิจิทลั
ผูว้ ิจยั ได้นําแนวคิ ดดังกล่ าวมาปรับใช้เป็ นกรอบแนวคิ ดการวิจยั ที สําคัญ ของการวิจยั ครังนี โดยประกอบด้วย ด้าน
ได้แ ก่ ด้านการให้ ค วามสํา คัญกับผลประโยชน์ ของประชาชน ความน่ า เชื อถื อ ความเป็ นประชาธิ ป ไตย การริ เ ริ ม
สร้างสรรค์ และความสะดวกรวดเร็ว
ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
การศึ ก ษาครังนี คาดว่า จะก่ อให้ เกิ ด ประโยชน์ห ลายประการ โดยผูศ้ ึ กษาวิจยั ได้แ บ่งเป็ น 4 หัวข้อ ได้แ ก่
องค์ประกอบความรู ้ใหม่ ประโยชน์ในทางวิชาการ ประโยชน์ในทางปฏิบตั ิ รวมทังประโยชน์ต่อประชาชน ดังนี
1. องค์ความรู ้ ใหม่ การศึกษานี จะทําให้เกิดองค์ความรู้ ใหม่ หรื อสร้างความรู ้ทางวิชาการ โดยองค์ความรู้นัน
หมายถึ ง ความรู้ ทีกําหนดขอบเขตได้ และระบุจาํ เพาะเจาะจงได้เป็ นสิ งที สร้าง ผลิ ต พัฒ นา เผยแพร่ ถ่ ายทอดและ
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ทราบและเข้าใจ
2. ประโยชน์ในทางวิชาการ การศึกษาครังนี นอกจากจะเกิ ด ประโยชน์โดยตรงต่อการบริ หารจัดการเพือนํา
เทคโนโลยีและเครื อข่ ายที ทัน สมัยมาใช้ในการส่ งเสริ ม สถาบัน อุดมศึ ก ษาเอกชนของสํานัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามแนวคิดการบริ หารจัดการยุคดิ จิทลั แล้ว หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาทังภาครัฐและภาคเอกชน ซึ ง
รวมทังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตลอดจนนิ สิต นักศึกษา ยังอาจใช้เป็ นแนวทางในการเรี ยนการสอน การศึกษาค้นคว้า
วิจยั และการศึกษาต่อยอดต่อไปอีกด้วย
3. ประโยชน์ในทางปฏิบตั ิ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หน่ วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าทีของรัฐ จะ
ได้รับประโยชน์ในทางปฏิบตั ิ
4. ประโยชน์ ต่ อ ประชาชน ในส่ ว นของประชาชนหากนํา ไปศึ ก ษาจะช่ ว ยให้ เ กิ ด ความรู ้ ความเข้า ใจว่ า
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ งเป็ นหน่ วยงานของรัฐ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การได้มีการบริ หารจัดการ
เพือนําเทคโนโลยีและเครื อข่ายทีทันสมัยมาใช้ในการส่ งเสริ มสถาบันอุดมศึก ษาเอกชนตามแนวคิดการบริ หารจัดการ
ยุคดิจิทลั ทังนี เพือช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพในการอํานวยความสะดวกและให้บริ การสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตลอดจน
ประชาชนให้สูงขึน
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ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตของการวิจยั ครังนี แบ่งเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ขอบเขตด้านเนื อหา ขอบเขตด้านพืนที และขอบเขตด้าน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี
. ขอบเขตด้านเนือหา
การศึ กษาครั งนี ผูศ้ ึ กษาวิ จยั ได้ออกแบบรู ป แบบการวิจัย (research design) ให้เป็ นวิธีการวิ จัยแบบผสม
( mixed methods research) (John W. Creswell and Vicki L. Plano Clark. (2011, pp. 174-175). Designing and
Conducting Mixed Methods Research. Second Edition. Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc.) โดยใช้
การวิ จยั เชิ ง ปริ ม าณ (quantitative research) เป็ นหลัก ซึ งมี สัดส่ วนประมาณร้อ ยละ 80 และใช้ก ารวิ จยั เชิ งคุ ณ ภาพ
(qualitative research) เป็ นข้อมูลเสริ ม ซึงมีสัดส่ วนประมาณร้ อยละ ในส่ วนทีเกียวกับการวิจยั เชิ งปริ มาณนัน เป็ น
การศึกษาเชิ งสํารวจ (survey study) ทีให้ความสําคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูลสนาม (field data collection) หรื อการ
วิจยั สนาม (field research) เป็ นหลักเพือให้ได้ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณซึ งมีประชากรหรื อกลุ่มตัวอย่างเป็ นจํานวนมาก ส่ วน
การวิจยั เชิ งคุณภาพเป็ นการสัมภาษณ์แนวลึ กเฉพาะผูเ้ ชี ยวชาญ จํานวน คน ในส่ วนของเนื อหาของการศึษาครังนี
เป็ นการศึกษาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ หรื อการบริ หารจัดการภาครัฐ โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั ข้อทีสอดคล้องกัน
ได้แก่ ศึ กษาปัญหาเกี ยวกับการบริ หารจัดการ ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการ และศึกษายุทธศาสตร์ ของ
แนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการเพือนําเทคโนโลยีและเครื อข่ายทีทันสมัยมาใช้ในการส่ งเสริ มสถาบันอุดมศึ กษา
เอกชนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแนวคิดการบริ หารจัดการยุคดิจิทลั 5 ด้าน
. ขอบเขตด้านพืนที
การศึกษาครังนี เป็ นการศึกษาความคิดเห็ นของกลุ่มตัวอย่างทีอยู่ในพืนที หรื อในเขตความรับผิดชอบของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเท่านัน โดยครอบคลุ มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจํานวน 74 สถาบัน ในจังหวัด
ต่าง ๆ ทังนี โดยไม่รวมไปถึงพืนทีหรื อสถาบันอืน เช่น สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ บุคลากรทีปฏิบตั ิงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทัวประเทศ 30 แห่ ง จํานวน 13,074 คน
ประชากรจํานวน 13,074 คนดังกล่าว ได้มาจากขันตอนดังนี
) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทัวประเทศมี จาํ นวน 74 สถาบัน มีบคุ ลากรรวม 25,712 คน
) เมือนําจํานวนบุคลากรทีปฏิบตั ิ งานในสถาบันอุดมศึ กษาทัวประเทศทังหมด , คน มาหาค่าเฉลีย
พบว่า ค่าเฉลียของจํานวนบุคลากร เท่ากับ 342.82 คน
3) ผูศ้ ึกษาวิจยั ได้เลื อกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทีมี จาํ นวนบุคลากรน้อยกว่าค่าเฉลี ยของจํานวนบุคลากร
ดังกล่าว ( ) ลงมา จํานวน สถาบัน และสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชนทีมี จาํ นวนบุ คลากรมากกว่าค่ าเฉลี ยขึ นไป
จํานวน สถาบัน รวม สถาบัน ซึ งมีจาํ นวนบุคลากรรวมกัน เท่ากับ 13,074 คน (ถือเป็ นประชากรของการศึ กษา
ครังนี ) ต่อจากนัน ผูศ้ ึกษาวิจยั จึ งนําประชากรดังกล่าวไปหาจํานวนกลุ่มตัวอย่างจาก สถาบัน ดังกล่าว โดยใช้สูตร
การหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane)
กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที ปฏิบตั ิ งานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จํานวน 1,025 คน จํานวนนี ได้มาจาก
การคํานวณโดยใช้สูตรการหาจํานวนกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ทีระดับความเชื อมัน 97% หรื อ

8

ความคลาดเคลือนของการสุ่ มตัว อย่างทีระดับ 0.03 การเลื อกประชากรและกลุ่มตัวอย่างเช่นนี เป็ นวิธีการสุ่ มตัวอย่าง
ประเภทการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่ าจะเป็ น (probability sampling) ซึ งหมายถึ ง การเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้หลักวิชาการทางสถิติ และเป็ นการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) โดยกลุ่มตัวอย่างในประชากร
มีโอกาสถูกสุ่ มหรื อถูกเลือกมาเป็ นกลุ่มตัวอย่างเท่า ๆ กัน
กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจยั ส่ วนทีเป็ นตัวแปรอิสระ คือ “การบริ หารจัดการตามแนวคิดการบริ หารจัดการยุคดิจิทลั ”
(Digital Era Administration Concept) 10 ด้าน หรื อเรี ยกว่า “แนวคิดการบริ หารจัดการยุคดิ จิทลั 10 ด้าน” เขียนย่อว่า 2
(PDICT) ทัง 10 ด้านนัน ได้แก่ ด้าน ( ) การให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ของประชาชน (People) ( ) ความเป็ นมือ
อาชี พ (Professionalism) (3) ความน่ าเชื อถื อ (Dependability) ( ) ความเป็ นประชาธิ ปไตย (Democracy) (5) การริ เริ ม
สร้ างสรรค์ (Initiative) ( ) การปรั บ ปรุ งตลอดเวลา (Improvement) (7) ความสะดวกรวดเร็ ว (Convenience) (8) การ
ประสานงานอย่างเป็ นเครื อข่ าย (Coordination Network) ( ) การใช้เทคโนโลยีทีทันสมัย (Technology) และ ( ) การ
ทํางานเป็ นที ม หรื อ ที มงาน (Teamwork) (ที มา : วิรัช วิรัชนิ ภาวรรณ (2561, หน้า 95). แนวคิ ดการบริ หารจัดการยุค
ดิจิทัล. กรุ งเทพมหานคร : สํานักพิมพ์โฟร์เพซ)
แต่ผวู ้ ิจยั นํามาปรับใช้ ด้าน ได้แก่ ด้าน ( ) การให้ความสําคัญกับ ผลประโยชน์ของประชาชน (People) ( )
ความน่าเชือถือ (Dependability) ( ) ความเป็ นประชาธิปไตย (Democracy) (4) การริ เริ มสร้างสรรค์ (Initiative) และ ( )
ความสะดวกรวดเร็ ว (Convenience) ต่ อจากนี ไปเรี ยกว่า "แนวคิ ดการบริ หารจัดการยุคดิ จิทลั ด้าน" ทังนี ผูว้ ิจยั ได้
กําหนดให้ตวั แปรอิสระ
สําหรับการวิจยั เชิ งปริ มาณ ในการศึกษาครังนี ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดหรื อจัดแบ่งกลุ่มของกรอบแนวคิดการวิจยั ส่ วน
ทีเป็ นตัวแปรอิสระ หรื อเหตุ ให้ประกอบด้วย ส่วน ซึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อ ตามลําดับ ได้แก่
) ปั ญ หาเกี ยวกั บ การบริ ห ารจัด การเพื อนํ า เทคโนโลยี แ ละเครื อ ข่ า ยที ทัน สมัย มาใช้ ใ นการส่ ง เสริ ม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแนวคิดการบริ หารจัดการยุคดิ จิทลั 5 ด้าน
ได้แก่ ด้าน ( ) การให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ของประชาชน (People) ( ) ความน่ าเชื อถื อ (Dependability) ( )
ความเป็ นประชาธิ ปไตย (Democracy) (4) การริ เริ มสร้างสรรค์ (Initiative) และ ( ) ความสะดวกรวดเร็ว (Convenience)
2) แนวทางการพัฒ นาการบริ ห ารจัด การเพือนํา เทคโนโลยี และเครื อ ข่ ายที ทัน สมัย มาใช้ใ นการส่ ง เสริ ม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแนวคิดการบริ หารจัดการยุคดิ จิทลั 5 ด้าน
ได้แก่ ด้าน ( ) การให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ของประชาชน (People) ( ) ความน่ าเชื อถื อ (Dependability) ( )
ความเป็ นประชาธิ ปไตย (Democracy) (4) การริ เริ มสร้างสรรค์ (Initiative) และ ( ) ความสะดวกรวดเร็ว (Convenience)
) ยุทธศาสตร์ของแนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการเพือนําเทคโนโลยีและเครื อข่ายทีทันสมัยมาใช้ในการ
ส่ งเสริ มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแนวคิดการบริ หารจัดการยุคดิจิทลั 5
ด้าน โดยยุทธศาสตร์ของแนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการตามแนวคิดการบริ หารจัดการยุคดิจิทลั ด้าน
สําหรับกรอบแนวคิดการวิจยั ส่วนทีเป็ นตัวแปรตาม ทีมีความสําคัญอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลต่อตัวแปรอิสระ (เหตุ)
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดให้ตวั แปรตามดังกล่าวประกอบด้วย ส่วน ได้แก่
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1) “การเพิมประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการเพือนําเทคโนโลยีและเครื อข่ายทีทันสมัยมาใช้ในการส่ งเสริ ม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแนวคิ ดการบริ หารจัดการยุคดิ จิทลั 5 ด้าน”
ได้แก่ ด้าน ( ) การให้ค วามสําคัญกับผลประโยชน์ของประชาชน (People) ( ) ความน่ าเชื อถื อ (Dependability) ( )
ความเป็ นประชาธิปไตย (Democracy) (4) การริ เริ มสร้างสรรค์ (Initiative) และ ( ) ความสะดวกรวดเร็ว (Convenience)
2) “การเพิมประสิ ท ธิ ภาพในการบริ ห ารจัดการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแนวคิ ดการ
ปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองของหน่วยงาน (Performance Agreement of Agency) ด้าน” ได้แก่ ด้าน ( ) ประสิ ทธิ ผล
ตามแผนปฏิบตั ิ งาน ( ) คุณภาพการให้บริ ก าร ( ) ประสิ ทธิ ภาพของการปฏิ บตั ิ งาน และ ( ) การพัฒนาหน่ วยงาน
สําหรับวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อ . หรื ออาจเรี ยกตัวแปรตาม ว่า “ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการตามแนวคิด การ
ปฏิบตั ิ ราชการตามคํารับรองของหน่ วยงาน ด้าน” หรื อ “แนวคิดการปฏิบตั ิ ราชการตามคํารับรองของหน่ วยงาน
ด้าน”
ตัวแปรอิสระ (เหตุ)

1. ปั ญหาเกียวกับการบริ หารจัดการเพือนําเทคโนโลยีและเครื อข่ายที
ทันสมัยมาใช้ในการส่งเสริ มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึ กษาตามแนวคิดการบริ หารจัดการยุคดิจิทลั 5
ด้าน ได้แก่ ด้าน
( ) การให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ของประชาชน
( ) ความน่ าเชื อถือ ( ) ความเป็ นประชาธิ ปไตย (4) การริ เริ ม
สร้างสรรค์ และ ( ) ความสะดวกรวดเร็ ว (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัย ข้อ .)

2. แนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการเพือนําเทคโนโลยีและเครื อข่ายที
ทันสมัยมาใช้ในการส่ งเสริ มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึ กษาตามแนวคิดการบริ หารจัดการยุคดิจิทลั 5
ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิ จยั ข้อ .)

. ยุทธศาสตร์ของแนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการเพือนําเทคโนโลยีและ
เครื อข่ายทีทันสมัยมาใช้ในการส่ งเสริ มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึ กษาตามแนวคิดการบริ หารจัดการยุคดิจิทลั 5 ด้าน
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อ .)

ตัวแปรตาม
(ผลในทิศทางทีดีขนกว่
ึ าเดิม)

การเพิมประสิ ทธิ ภาพในการบริ หาร
จัดการเพือนําเทคโนโลยีและ
เครื อข่ายทีทันสมัยมาใช้ในการ
ส่ งเสริ มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามแนวคิดการบริ หาร
จัดการยุคดิจิทลั ด้าน

การเพิมประสิ ทธิ ภาพในการบริ หาร
จัดการของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามแนวคิดการปฏิบตั ิ
ราชการตามคํารับรองของหน่ วยงาน
ด้าน ได้แก่ ด้าน ( ) ประสิ ทธิ ผล
ตามแผนปฏิ บตั ิงาน ( ) คุณภาพการ
ให้บริ การ ( ) ประสิทธิ ภาพของการ
ปฏิบตั ิ งาน และ ( ) การพัฒนา
หน่วยงาน

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั ทีแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม (ในทิศทางทีดีขึนกว่าเดิม)
สําหรับการวิจยั เชิงปริ มาณทีจัดแบ่งตามวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อ ของการศึกษาครังนี
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วิธดี ําเนินการวิจัย
การศึกษาครังนี ได้ออกแบบรู ปแบบการวิจยั ให้เป็ นวิธีการวิจยั แบบผสมโดยเน้นการวิจยั เชิ งปริ มาณเป็ นหลัก
และใช้การวิจัยเชิ งคุ ณภาพเป็ นข้อมู ลเสริ ม การวิจยั เชิ งปริ มาณเป็ นการวิจยั เชิงสํารวจเพือให้ได้ขอ้ มูลเป็ นจํานวนมาก
จากการเก็บ ข้อมู ลภาคสนามและใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามได้ผ่านการ
ทดสอบเพือหาค่า ความเที ยงตรง ได้ค่าเท่ ากับ . และผ่านการหาค่ าความเชื อถือ ได้ ที ระดับ 0.97 ประชากร คื อ
บุคลากรทีปฏิบตั ิ งานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทัวประเทศ แห่ ง จํานวน 13,074 คน กลุ่มตัวอย่างมีจาํ นวน ,0
คน ซึ งได้มาจากการคํานวณโดยใช้สูต รของทาโร่ ยามาเน่ การเก็บ รวบรวมข้อ มูล สนามดํา เนิ น การระหว่า งวัน ที
1 ธันวาคม - กุมภาพันธ์
เก็บรวบรวมแบบสอบถามทีสมบูรณ์กลับคืนมาได้จาํ นวน 842 ชุด/คน คิดเป็ นร้อย
ละ 82.15 ของกลุ่ มตัวอย่างทังหมด สําหรับวิธีวิเคราะห์ขอ้ มู ล เป็ นการวิเคราะห์ในรู ปตาราง รวมทังใช้รูปแบบการ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา ส่ วนสถิ ติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบน
มาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั ในส่ วนของการวิจยั เชิ งคุณภาพ เป็ นการ
สัมภาษณ์แนวลึ กเฉพาะผูเ้ ชี ยวชาญ จํานวน 11 คน ซึ งได้มาจากการสุ่ มตัวอย่างตามแนวคิดสโนว์บอลล์ และเป็ นการ
สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว คนละไม่นอ้ ยกว่า นาที
ผลของการวิจัย
ผูศ้ ึกษาวิจยั ได้นาํ เสนอเรี ยงตามลําดับ ดังนี
3.1 สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมู ลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ างทีตอบแบบสอบถาม ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่ (ร้ อ ยละ 60.10) เป็ นหญิ ง และกลุ่ ม ตัวอย่ างส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 69.71) มี ก ารศึ ก ษาระดับ สู งกว่า ปริ ญ ญาตรี
นอกจากนัน กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 46.44) เป็ นบุคลากรสายสนับสนุ นของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
3.2 สรุปผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ างต่ อปัญหาเกียวกับการบริหารจัดการเพือนําเทคโนโลยี
และเครื อข่ ายทีทันสมัยมาใช้ ในการส่ งเสริ มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
แนวคิดการบริหารจัดการยุคดิจิทัล ด้ าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย ข้อคําถาม แบ่งเป็ นคําถามทีเป็ นภาพย่อย ข้อ
ในทีนีจะสรุ ปเฉพาะสาระสําคัญทีเป็ นรายด้าน
เมือพิจารณารายด้านจากค่าเฉลีย ( X ) ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ลว้ นเห็ นด้วยในระดับมากทัง ด้าน
ได้แก่ ด้าน ( ) การให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ของประชาชน ( ) ความน่าเชือถือ ( ) ความเป็ นประชาธิ ปไตย (4)
การริ เริ มสร้างสรรค์ และ ( ) ความสะดวกรวดเร็ว ผูศ้ ึกษาวิจยั ได้นาํ เสนอปัญหาแต่ละด้านเรี ยงตามด้านของแนวคิ ดการ
บริ หารจัดการยุคดิจิทลั รวม ด้าน
3.3 สรุ ปผลการวิเ คราะห์ ค วามคิ ดเห็ น ของกลุ่ม ตัว อย่ า งต่ อ แนวทางการพัฒนาการบริ ห ารจัดการเพื อนํ า
เทคโนโลยีและเครื อข่ ายทีทัน สมัย มาใช้ ในการส่ งเสริ มสถาบัน อุดมศึ ก ษาเอกชนของสํ านั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามแนวคิดการบริ หารจัดการยุคดิ จิทัล ด้ าน (สอดคล้ องกับวัต ถุประสงค์ การวิจัย ข้ อ .) ในแต่ละด้าน
ประกอบด้วย ข้อคําถาม เมือพิจารณารายด้านจากค่าเฉลีย ( X ) ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ลว้ นเห็ นด้วยในระดับ
มากทัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน ( ) การให้ความสํา คัญกับผลประโยชน์ของประชาชน ( ) ความน่ าเชื อถือ ( ) ความเป็ น
ประชาธิ ปไตย (4) การริ เริ มสร้างสรรค์ และ ( ) ความสะดวกรวดเร็ว
ผูศ้ ึกษาวิจยั ได้สรุ ปความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อ เรื อง (ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อ 1.-2. ตามลําดับ) อัน
ได้แก่ ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อ ( ) ปัญหาเกียวกับการบริ หารจัดการเพือนําเทคโนโลยีและเครื อข่ายทีทันสมัย
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มาใช้ในการส่ งเสริ มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแนวคิดการบริ หารจัดการ
ยุคดิจิทลั ด้าน โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ลว้ นเห็ นด้วยในระดับมากทัง ด้าน และ ( ) แนวทางการพัฒนาการบริ หาร
จัด การเพื อนํา เทคโนโลยี แ ละเครื อ ข่ า ยที ทัน สมัย มาใช้ ใ นการส่ ง เสริ ม สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนของสํา นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแนวคิดการบริ หารจัดการยุคดิจิทลั ด้าน โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ลว้ นเห็นด้วยใน
ระดับมากทัง ด้าน ทังนี ผูศ้ ึกษาวิจยั ได้นาํ เสนอทัง เรื อง ๆ ละ ข้อคําถาม เฉพาะทีสําคัญทีสุ ดและมีค่าเฉลียสู งทีสุด
) ปั ญ หาเกียวกั บ การบริ ห ารจั ด การเพื อนํ า เทคโนโลยี แ ละเครื อ ข่ า ยที ทั น สมั ย มาใช้ ในการส่ งเสริ ม
สถาบัน อุด มศึ กษาเอกชนของสํ านั กงานคณะกรรมการการอุด มศึ กษาตามแนวคิด การบริ หารจัด การยุคดิจิทัล ทีมี
ค่าเฉลี ย ( X ) สู งทีสุ ด (ค่าเฉลี ย 3.69) คื อ ด้านการให้ความสําคัญกับ ผลประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ คําถามที ว่า
“สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานําเทคโนโลยีและเครื อข่ายที ทันสมัยมาใช้ในการส่ งเสริ มสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน เช่ น การติ ดต่อสื อสาร และการประสานงานเกี ยวกับหลัก สู ตรของสถาบันอุดมศึ กษาเอกชนในทิศทางที ให้
ความสําคัญกับผลประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่มากเท่าทีควร”
) แนวทางการพัฒ นาการบริ ห ารจัด การเพื อนํ า เทคโนโลยีแ ละเครื อ ข่ า ยที ทัน สมัย มาใช้ ในการส่ งเสริ ม
สถาบัน อุด มศึ กษาเอกชนของสํ านั กงานคณะกรรมการการอุด มศึ กษาตามแนวคิด การบริ หารจัด การยุคดิจิทัล ที มี
ค่าเฉลี ยสู งทีสุ ด (ค่าเฉลี ย ( X ) . ) คือ ด้านการให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ ของประชาชน ได้แก่ คําถามที ว่า
“สํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษาควรบริ หารจัดการ หรื อนําเทคโนโลยีและเครื อข่ายที ทันสมัยมาใช้ในการ
ส่ งเสริ มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เช่ น การติ ดต่อสื อสาร และการประสานงานเกียวกับหลักสู ตรของสถาบันอุดมศึ กษา
เอกชนโดยคํานึ งถึงการตอบสนองความต้องการ รวมทังผลประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพิมมากขึน”
. สรุ ปผลการวิ เคราะห์ ความคิดเห็นของกลุ่ม ตัวอย่ างต่ อยุท ธศาสตร์ ข องแนวทางการพัฒนาการบริ หาร
จั ด การเพื อนํ า เทคโนโลยี แ ละเครื อ ข่ า ยที ทั น สมั ย มาใช้ ในการส่ งเสริ ม สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแนวคิดการบริหารจัดการยุคดิจิทัล ด้ าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย ข้อคําถาม เมือ
พิจารณารายด้านจากค่าเฉลีย ( X ) ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ลว้ นเห็นด้วยในระดับมากทัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน ( )
การให้ความสําคัญกับ ผลประโยชน์ของประชาชน ( ) ความน่ า เชื อถื อ ( ) ความเป็ นประชาธิ ป ไตย (4) การริ เ ริ ม
สร้างสรรค์ และ ( ) ความสะดวกรวดเร็ ว
. สรุปผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็ นของกลุ่มตัวอย่ างต่ อการบริหารจัดการตามแนวคิดการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองของหน่ วยงาน ด้ าน (ตัวแปรตาม) ของสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย ด้าน
ได้แก่ ด้าน ( ) ประสิ ทธิ ผลตามแผนปฏิบตั ิงาน ( ) คุณภาพการให้บริ การ ( ) ประสิ ทธิ ภาพของการปฏิบตั ิ งาน และ ( )
การพัฒนาองค์กร โดยในแต่ละด้านประกอบด้วย ข้อคําถาม เมื อพิจารณารายด้านจากค่าเฉลี ย ( X ) ปรากฏว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ลว้ นเห็นด้วยในระดับมากทัง 4 ด้าน
3.6 สรุปผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็น ของกลุ่มตั วอย่ างต่ อยุท ธศาสตร์ ข องแนวทางการพัฒนาการบริ หาร
จั ด การเพื อนํ า เทคโนโลยี แ ละเครื อ ข่ า ยที ทั น สมั ย มาใช้ ในการส่ งเสริ ม สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแนวคิดการบริหารจัดการยุคดิจิทัล ด้ าน (ตัวแปรอิสระ) ทีมีอทิ ธิพลต่ อการบริ หาร
จัดการตามแนวคิดการปฏิบตั ิราชการตามคํารั บรองของหน่ วยงาน ด้ าน (ตัวแปรตาม) ปรากฏว่า ยุทธศาสตร์ของแนว
ทางการพัฒนาการบริ หารจัดการเพือนําเทคโนโลยีและเครื อข่ายทีทันสมัยมาใช้ในการส่ งเสริ มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแนวคิดการบริ หารจัดการยุคดิ จิทลั ด้าน (ตัวแปรอิสระ) ได้แก่ ด้าน
( ) การให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ของประชาชน ( ) ความน่ าเชื อถือ ( ) ความเป็ นประชาธิ ปไตย ( ) การริ เริ ม
สร้างสรรค์ และ ( ) ความสะดวกรวดเร็ ว ล้วนเป็ นปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการบริ หารจัดการตามแนวคิดการปฏิบตั ิราชการ
ตามคํารับรองของหน่ วยงาน ด้าน (ตัวแปรตาม) ได้แก่ ด้าน ( ) ประสิ ทธิ ผลตามแผนปฏิ บตั ิ งาน ( ) คุณภาพการ
ให้บริ การ ( ) ประสิ ทธิ ภาพของการปฏิ บตั ิ งาน และ ( ) การพัฒนาองค์กร โดยยุทธศาสตร์ของแนวทางการพัฒนาการ
บริ หารจัดการเพือนําเทคโนโลยีและเครื อข่ายที ทันสมัยมาใช้ในการส่ งเสริ มสถาบันอุดมศึ กษาเอกชนของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแนวคิดการบริ หารจัดการยุคดิจิทลั ด้าน เรี ยงตามลําดับความสําคัญจากมากไปน้อย
ดังนี ด้าน ( ) การให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ของประชาชน ( ) ความสะดวกรวดเร็ว ( ) การริ เริ มสร้ างสรรค์ ( )
ความเป็ นประชาธิ ปไตย และ ( ) ความน่ าเชือถือ
3.7 สรุปผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้เชียวชาญทีได้จากการสั มภาษณ์ แนวลึกเฉพาะผู้เชี ยวชาญ หรื อผู้ให้
ข้อมูลหลัก จํานวน 11 คน ต่ อแนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการ และยุทธศาสตร์ ของแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จั ด การเพื อนํ า เทคโนโลยี แ ละเครื อ ข่ า ยที ทั น สมั ย มาใช้ ในการส่ งเสริ ม สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึ กษาตามแนวคิดการบริ หารจัดการยุคดิจิทัลเป็ นการวิจัยเชิ งคุณภาพ สําหรับคําถามทีได้จาก
การวิจยั เชิ งปริ มาณทีมีค่าเฉลียสูงทีสุ ด และทีสําคัญทีสุดรวมทัง ข้อคําถามนัน ได้แก่
. คําถามเกียวกับ “แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพือนําเทคโนโลยีและเครื อข่ ายทีทันสมัยมาใช้ ในการ
ส่ งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแนวคิดการบริ หารจัดการยุคดิจิทัล ”
ด้านทีมีค่าเฉลีย ( X ) สูงทีสุ ด (ค่าเฉลีย 3.67) คือ ด้านการให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ของประชาชน
สรุปผลการวิเคราะห์ปรากฏว่า ผูเ้ ชียวชาญ หรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทัง 11 คน ล้วนเห็นด้วยกับคําถามดังกล่าว โดย
ให้ เ หตุ ผลที สําคัญดัง นี เนื องจาก ( ) เป็ นแนวทางการพัฒ นาการบริ หารจัด การของสํา นัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทีช่วยทําให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้รับประโยชน์ โดยช่วยส่ งเสริ มหรื อสนับสนุนการจัดการศึกษา และ
การประสานงานเกี ยวกับหลักสู ตรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จํานวน คน ( ) เป็ นข้อเสนอแนะหรื อแนวทางการ
พัฒนาการบริ หารจัดการที สอดคล้องกับหลักการบริ หารจัดการทัวไป และการบริ หารจัดการยุคดิ จิทลั ในประเด็น ที
หน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรให้ความสําคัญกับการบริ หารจัดการในทิศทาง
ที สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการ และการตอบสนองความต้อ งการของผู ร้ ั บ บริ การ ซึ งรวมทังผลประโยชน์ ข อง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จํานวน คน และ ( ) เทคโนโลยีและเครื อข่ายทีทันสมัยเป็ นสิ งสําคัญและจําเป็ นสําหรับยุค
ปัจจุบนั ทีเป็ นยุคทันสมัย และสอดคล้องกับยุค . ทีให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีและเดรื อข่ายทีทันสมัยด้วย จํานวน
คน
. คําถามเกียวกับ “ยุทธศาสตร์ ของแนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการเพื อนําเทคโนโลยีและเครื อข่ ายที
ทันสมัยมาใช้ ในการส่ งเสริม สถาบัน อุดมศึ กษาเอกชนของสํ านั กงานคณะกรรมการการอุด มศึ ก ษาตามแนวคิด การ
บริหารจัดการยุคดิจิทัล” ทีสําคัญทีสุ ด ได้แก่ คําถามทีว่า “ยุทธศาสตร์ ของแนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการเพือนํา
เทคโนโลยีและเครื อข่ ายที ทัน สมัยมาใช้ในการส่ งเสริ มสถาบัน อุดมศึก ษาเอกชนของสํานัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามแนวคิดการบริ หารจัดการยุคดิ จิทลั ด้าน ควรเรี ยงตามลําดับความสําคัญจากมากไปน้อย ดังนี ด้าน ( )
การให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ของประชาชน ( ) ความสะดวกรวดเร็ ว ( ) การริ เริ มสร้างสรรค์ ( ) ความเป็ น
ประชาธิ ปไตย และ ( ) ความน่าเชือถือ”
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สรุ ปผลการวิเคราะห์ปรากฏว่า ผูเ้ ชียวชาญ หรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนใหญ่ จํานวน คน จากทังหมด คน
เห็นด้วยกับคํา ถามดังกล่าว โดยให้เหตุ ผลที สําคัญ ดังนี เนื องจาก ( ) หากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานํา
ยุท ธศาสตร์ ข องแนวทางการพัฒ นาการบริ ห ารจัด การดัง กล่ า ว โดยเฉพาะอย่ า งยิ ง ด้า นการให้ค วามสํ า คัญ กับ
ผลประโยชน์ของประชาชน และด้านความสะดวกรวดเร็ว ไปยึดถือปฏิบตั ิย่อมมีส่วนสําคัญทําให้การบริ หารจัดการของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพือแก้ไขปั ญหาการติ ดต่อสื อสาร และการประสานงานเกียวกับหลักสู ตรของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีประสิ ทธิ ภาพสู งขึน รวดเร็ว ชัดเจน และได้รับการยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพิม
มากขึน จํานวน คน ( ) เป็ นยุทธศาสตร์ ของแนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึ กษาทีครอบคลุ ม สนับสนุ น และสอดคล้องกับสาระสําคัญของแนวคิดการบริ หารจัดการยุคดิ จิทลั ทีหน่ วยงาน
ของรั ฐและหน่ ว ยงานของภาคเอกชนควรยึ ด ถื อ ปฏิ บัติ จํานวน คน และ ( ) เป็ นยุท ธศาสตร์ ของแนวทางการ
พัฒนาการบริ หารจัดการเพือนําเทคโนโลยีและเครื อข่ายทีทัน สมัยมาใช้ในการส่ งเสริ มสถาบันอุดมศึ กษาเอกชนของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษาทีน่ าสนใจ ชัดเจน ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพปั จจุบนั จํานวน 2 คน
ในขณะทีผูเ้ ชียวชาญ หรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทีเหลืออีก 1 คน ไม่มีความเห็น
การอภิปรายผล
ผูศ้ ึกษาวิจยั ได้นาํ ข้อมู ลทีเป็ นความคิ ดเห็ นของกลุ่มตัวอย่างเฉพาะที สําคัญและจําเป็ น รวมทังสอดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์การวิจยั ของการศึกษาครังนี มาอภิปรายผล วิเคราะห์ หรื อแสดงความคิ ดเห็นด้วยการเขียนบรรยาย และ
บางส่ วนนําเสนอไว้ในภาพ ทังนี ผูศ้ ึกษาวิจยั ได้แบ่งการอภิปรายผลเฉพาะการวิจยั เชิ งปริ มาณซึ งเป็ นการวิจยั หลัก และ
เฉพาะทีสําคัญเป็ น ข้อ ดังนี
1. การอภิปรายผลปั ญหา และแนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการเพือนําเทคโนโลยีและเครื อข่ายทีทันสมัย
มาใช้ในการส่ งเสริ มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแนวคิดการบริ หารจัดการ
ยุคดิจิทลั
ผูศ้ ึกษาวิจยั มีความเห็นว่า สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามี “ปัญหา” เกียวกับการบริ หารจัดการเพือนํา
เทคโนโลยีและเครื อข่ ายที ทัน สมัยมาใช้ในการส่ งเสริ ม สถาบัน อุดมศึ ก ษาเอกชนของสํานัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึ กษาตามแนวคิ ด การบริ หารจัดการยุค ดิ จิ ทลั ด้าน ได้แก่ ด้าน ( ) การให้ค วามสําคัญกับ ผลประโยชน์ ของ
ประชาชน ( ) ความน่าเชื อถือ ( ) ความเป็ นประชาธิ ปไตย (4) การริ เริ มสร้างสรรค์ และ ( ) ความสะดวกรวดเร็ว และ
เนื องจากปั ญหาแต่ละด้าน มีห ลายปั ญหา ตัวอย่างเช่ น เฉพาะปัญหาเกียวกับการบริ หารจัดการเพือนําเทคโนโลยีและ
เครื อข่ายที ทัน สมัยมาใช้ในการส่ งเสริ ม สถาบันอุ ดมศึกษาเอกชนของสํานัก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษาตาม
แนวคิ ด การบริ ห ารจัด การยุ ค ดิ จิ ท ัล ด้า นความเป็ นประชาธิ ป ไตย อาจแบ่ ง เป็ น ( ) ปั ญ หาในเรื องที สํ านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึ กษานําเทคโนโลยีและเครื อข่ายทีทันสมัยมาใช้ในการส่ งเสริ มสถาบันอุดมศึ กษาเอกชน เช่น
การติดต่อสื อสาร และการประสานงานเกียวกับหลักสู ตรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยดําเนิ นงานในลักษณะเปิ ด
กว้างหรื อเปิ ดเผย (openness) และโปร่ งใส (transparency) เช่น การทีสํานักงานเปิ ดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ดาวน์โหลด (download) ข้อมูลเปิ ด (Open Data) ผ่านอิ นเทอร์เน็ต (internet) ไม่มากเท่าทีควร และ ( ) ปัญหาในเรื องที
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษานําเทคโนโลยีและเครื อข่ายทีทันสมัยมาใช้ในการส่ งเสริ มสถาบันอุดมศึ กษา
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เอกชนโดยให้ความสําคัญกับการมี ส่วนร่ วม และการแสดงออกของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอย่างเป็ นอิ สระไม่มาก
เท่าทีควร เป็ นต้น
. การอภิ ปรายผลยุ ทธศาสตร์ ของแนวทางการพัฒ นาการบริ หารจัด การเพือนําเทคโนโลยีและเครื อ ข่ ายที
ทันสมัยมาใช้ในการส่ งเสริ ม สถาบัน อุ ดมศึก ษาเอกชนของสํานัก งานคณะกรรมการการอุด มศึ กษาตามแนวคิ ด การ
บริ หารจัดการยุคดิจิทลั ด้าน (ตัวแปรอิ สระ) ทีมีอิทธิพลต่อการบริ หารจัดการตามแนวคิดการปฏิบตั ิ ราชการตามคํา
รับรองของหน่ วยงาน ด้าน (ตัวแปรตาม)
ผลการศึกษาปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็นว่า ยุทธศาสตร์ของแนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการเพือ
นําเทคโนโลยีและเครื อข่ายทีทันสมัยมาใช้ในการส่ งเสริ มสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชนของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามแนวคิดการบริ หารจัดการยุคดิจิทลั ด้าน เรี ยงตามลําดับความสําคัญจากมากไปน้อย ดังนี ด้าน ( ) การ
ให้ ค วามสํา คัญกับ ผลประโยชน์ ข องประชาชน ( ) ความสะดวกรวดเร็ ว ( ) การริ เ ริ มสร้ างสรรค์ ( ) ความเป็ น
ประชาธิ ปไตย และ ( ) ความน่าเชือถือ
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ แบ่งออกเป็ น หัวข้อ ได้แก่ ) ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้ และ ) ข้อเสนอแนะใน
การวิจยั ครังต่อไป
. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. ข้อเสนอแนะสํ าหรับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื อนําเทคโนโลยีและเครื อข่ ายทีทันสมัยมาใช้
ในการส่ งเสริ มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแนวคิดการบริ หารจัดการยุค
ดิจิทัล ด้ าน เนื องจากในการศึกษาครังนี ได้นําตามแนวคิ ดการบริ ห ารจัดการยุคดิ จิทลั ด้าน มาปรับใช้เป็ นกรอบ
แนวคิดการวิจยั ส่ วนทีเป็ นตัวแปรอิสระ ดังนัน เพือให้สอดคล้องกัน ข้อเสนอแนะในส่ วนนี ผูศ้ ึกษาวิจยั จึ งได้นาํ เสนอ
ข้อเสนอแนะสํ าหรั บ แนวคิ ดการบริ ห ารจัด การยุคดิ จิ ท ัล 5 ด้าน ตามลําดับ ได้แก่ ด้าน ( ) การให้ ความสํ าคัญกั บ
ผลประโยชน์ของประชาชน ( ) ความน่าเชือถือ ( ) ความเป็ นประชาธิปไตย (4) การริ เริ มสร้างสรรค์ และ ( ) ความสะดวก
รวดเร็ว ดังต่อไปนี
1) ข้อเสนอแนะสํ าหรั บแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพือนําเทคโนโลยีและเครื อข่ายทีทันสมัยมาใช้
ในการส่ งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแนวคิดการบริ หารจัดการยุค
ดิจิทัลด้ านการให้ ความสํ าคัญกับผลประโยชน์ ของประชาชน ทีสําคัญคือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควร
กําหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางปฏิ บตั ิ ทีชัดเจนและต่อเนื องสําหรับการบริ หารจัดการเพือนําเทคโนโลยีและ
เครื อข่ายทีทันสมัยมาใช้ในการส่ งเสริ มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เช่น การติดต่อสื อสาร และการประสานงานเกี ยวกับ
หลักสู ตรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในทิศทางทีให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ การคํานึ งถึงความต้องการ และการ
ตอบสนองความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และควรให้ความสําคัญกับการให้บริ การมากกว่าการชี นํา (serve
rather steer)
2) ข้อเสนอแนะสํ าหรั บแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพือนําเทคโนโลยีและเครื อข่ายทีทันสมัยมาใช้
ในการส่ งเสริ มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแนวคิดการบริ หารจัดการยุค
ดิ จิทัลด้ านความน่ าเชื อถื อ ที สําคัญคื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึก ษาควรกําหนดนโยบายและแผนงานที
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ชัดเจนในเรื องการนําเทคโนโลยีและเครื อข่ายทีทันสมัยมาใช้ในการส่ งเสริ มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยให้ขอ้ มูล ที
น่าเชือถื อ และทําให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนพึงพอใจและเชือถือเพิมมากขึน รวมตลอดทังสร้างภาพลักษณ์ทีดี ให้กบั
หน่วยงาน
3) ข้ อเสนอแนะสํ าหรับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื อนําเทคโนโลยีและเครื อข่ายทีทันสมัยมาใช้
ในการส่ งเสริ มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแนวคิดการบริ หารจัดการยุค
ดิจิทัลด้ านความเป็ นประชาธิปไตย ทีสําคัญคือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรนําเทคโนโลยีและเครื อข่าย
ทีทันสมัยมาใช้ในการส่ งเสริ มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เช่น การติ ดต่อสื อสาร และการประสานงานเกี ยวกับหลักสู ตร
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยดําเนิ นงานในลักษณะเปิ ดกว้างหรื อเปิ ดเผย และโปร่ งใส รวมทังให้การมีส่วนร่ วมใน
การแสดงออกของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอย่างเป็ นอิสระเพิมมากขึน
4) ข้ อเสนอแนะสํ าหรั บแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพือนําเทคโนโลยีและเครื อข่ายทีทันสมัยมาใช้
ในการส่ งเสริ มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแนวคิดการบริ หารจัดการยุค
ดิจิทัลด้ านการริเริมสร้ างสรรค์ ทีสําคัญคือ สํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาควรนําเทคโนโลยีและเครื อ ข่ายที
ทันสมัยมาใช้ในการส่ งเสริ มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เช่น การติดต่อสื อสาร และการประสานงานเกียวกับหลักสู ตร
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยนําเสนอความคิดสร้างสรรค์ทงจากภายในและภายนอกประเทศ
ั
ทีสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสมเพิมมากขึน
5) ข้ อเสนอแนะสํ าหรั บแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพือนําเทคโนโลยีและเครื อข่ ายทีทันสมัยมาใช้
ในการส่ งเสริ มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแนวคิดการบริ หารจัดการยุค
ดิจิทัลด้ านความสะดวกรวดเร็ว ทีสําคัญคือ ผูบ้ ริ หารระดับสู งของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรส่ งเสริ ม
ให้มีการการบริ หารจัดการเพือนําเทคโนโลยีและเครื อข่ายที ทันสมัยมาใช้ในการส่ งเสริ มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เช่น
การติดต่อสื อสาร และการประสานงานเกียวกับหลักสู ตรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในทิศทางทีให้ความสําคัญกับความ
รวดเร็ ว การลดขันตอน การประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่าย นอกจากนันแล้ว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ควรมีการประเมินผลในเรื องดังกล่าวอย่างน้อยปี ละ ครัง
1.2 ข้ อเสนอแนะสํ า หรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข องแนวทางการพัฒ นาการบริ ห ารจัด การเพื อนํ าเทคโนโลยีแ ละ
เครื อข่ ายทีทัน สมั ยมาใช้ ในการส่ งเสริ มสถาบัน อุดมศึ กษาเอกชนของสํ านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
แนวคิดการบริหารจัดการยุคดิจทิ ัล 5 ด้ าน
ผลการศึกษาปรากฏว่า ยุทธศาสตร์ ของแนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการเพือนําเทคโนโลยีและเครื อข่ายที
ทันสมัยมาใช้ในการส่ งเสริ ม สถาบัน อุ ดมศึก ษาเอกชนของสํานัก งานคณะกรรมการการอุด มศึ กษาตามแนวคิ ดการ
บริ ห ารจัด การยุค ดิ จิท ลั ด้าน เรี ยงตามลําดับ ความสํา คัญ จากมากไปน้อย ดัง นี ด้าน ( ) การให้ ความสํา คัญ กับ
ผลประโยชน์ของประชาชน ( ) ความสะดวกรวดเร็ ว ( ) การริ เริ มสร้างสรรค์ ( ) ความเป็ นประชาธิ ปไตย และ ( )
ความน่าเชือถือ ดังภาพ 2
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ยุทธศาสตร์ ของแนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการ
ตามแนวคิดการบริ หารจัดการยุคดิจิทัล 5 ด้ าน
1) ด้ านการให้ ความสํ าคัญกับผลประโยชน์
ของประชาชน
2) ด้านความน่ าเชื อถือ

การบริหารจัดการตามแนวคิดการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองของหน่ วยงาน 4 ด้ าน
1) ด้ านประสิ ทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน
2) ด้ านคุณภาพการให้ บริการ

3) ด้านความเป็ นประชาธิปไตย
3) ด้านประสิ ทธิภาพของการปฏิบัตงิ าน
4) ด้านการริเริ มสร้ างสรรค์
5) ด้ านความสะดวกรวดเร็ว

4) ด้านการพัฒนาหน่ วยงาน

ภาพ 2 ยุทธศาสตร์ ของแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพือนําเทคโนโลยีและเครื อข่ ายทีทันสมัยมาใช้ ในการส่ งเสริมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนของสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแนวคิดการบริหารจัดการยุคดิจทิ ัล 5 ด้ าน (ตัวแปรอิสระ) ทีมีอิทธิพลต่ อ
การบริหารจัดการตามแนวคิดการปฏิบัตริ าชการตามคํารับรองของหน่ วยงาน 4 ด้ าน (ตัวแปรตาม)

เมือเป็ นเช่นนี ผูศ้ ึกษาวิจยั จึงขอเสนอข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ ของแนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ได้แก่ สํา นักงานคณะกรรมการการอุดมศึก ษาควรนํา ยุท ธศาสตร์ ข องแนวทางการ
พัฒนาการบริ หารจัดการเพือนําเทคโนโลยีและเครื อข่ายทีทัน สมัยมาใช้ในการส่ งเสริ มสถาบันอุดมศึ กษาเอกชนของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษาตามแนวคิ ดการบริ ห ารจัดการยุคดิ จิท ัล ด้าน ไปปรับใช้เ ป็ นขันตอนการ
ปฏิบตั ิงาน หรื อกลุ่มตัวชีวัดสําคัญของการปฏิบตั ิงาน (Key Performance Indicators หรื อ KPIs) และนําไปสู่การปฏิบตั ิ
จริ ง รวมทังนําไปปรับ ใช้สําหรับการวางแผน การกําหนดยุท ธศาสตร์ การกําหนดวิสัยทัศน์ และการพัฒนาต่ อยอด
ต่ อ ไปในอนาคตอี ก ด้วย โดยยุท ธศาสตร์ ข องแนวทางการพัฒนาการบริ ห ารจัด การดัง กล่ า วควรเรี ย งตามลํา ดับ
ความสําคัญจากมากไปน้อย ดังนี ด้าน ( ) การให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ของประชาชน ( ) ความสะดวกรวดเร็ว
( ) การริ เริ มสร้างสรรค์ ( ) ความเป็ นประชาธิปไตย และ ( ) ความน่าเชือถือ ดังภาพ 3
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. ความน่าเชือถือ

. ความเป็ นประชาธิปไตย

. การริ เริ มสร้า งสรรค์

. ความสะดวกรวดเร็ว

. การให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ของประชาชน

ภาพ ยุทธศาสตร์ของแนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการเพือนําเทคโนโลยี
และเครื อข่ายทีทันสมัยมาใช้ในการส่งเสริ มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแนวคิดการบริ หารจัดการยุคดิจิทลั ด้าน

เพือให้เห็นสาระสําคัญของข้อเสนอแนะสําหรับยุทธศาสตร์ของแนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการเพือนํา
เทคโนโลยีและเครื อข่ ายที ทัน สมัยมาใช้ในการส่ งเสริ มสถาบัน อุดมศึก ษาเอกชนของสํานัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามแนวคิดการบริ หารจัดการยุคดิจิทลั ทัง ด้าน ผูศ้ ึกษาวิจยั จึ งได้นาํ ข้อเสนอแนะสําหรับยุทธศาสตร์ ของ
แนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการ ด้าน โดยเรี ยงตามลําดับความสําคัญจากมากไปน้อย ดังต่อไปนี
1) ข้อเสนอแนะสํ าหรับยุทธศาสตร์ ของแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพือนําเทคโนโลยีและเครื อข่ ายที
ทัน สมัยมาใช้ ในการส่ งเสริมสถาบัน อุดมศึ กษาเอกชนของสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษาตามแนวคิด การ
บริ ห ารจั ด การยุ ค ดิ จิ ทั ล ด้ า นการให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ผลประโยชน์ ข องประชาชน ที สํา คัญ คื อ การที สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษามียุทธศาสตร์ของแนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการเพือนําเทคโนโลยีและเครื อข่ายที
ทันสมัยมาใช้ในการส่ งเสริ มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทีคํานึ งถึงผลประโยชน์ของส่ วนรวมโดยสอบถามความคิดเห็น
หรื อประเมินความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้วย
2) ข้อเสนอแนะสํ าหรับยุทธศาสตร์ ของแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพือนําเทคโนโลยีและเครื อข่ ายที
ทัน สมัยมาใช้ ในการส่ งเสริมสถาบัน อุดมศึ กษาเอกชนของสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษาตามแนวคิด การ
บริหารจัดการยุคดิจทิ ัลด้ านความสะดวกรวดเร็ว ทีสําคัญคือ การทีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามียทุ ธศาสตร์
ของแนวทางการพัฒ นาการบริ หารจั ด การเพื อนํา เทคโนโลยี แ ละเครื อ ข่ า ยที ทัน สมัย มาใช้ ใ นการส่ ง เสริ ม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยกําหนดกรอบเวลาในการดําเนิ นงานแต่ละเรื องไว้อย่างชัดเจน รวมทังมีการประเมิ น ผล
และประชาสัมพันธ์เป็ นประจํา (ค่าเฉลีย . )
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) ข้อเสนอแนะสํ าหรั บยุทธศาสตร์ ของแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพือนําเทคโนโลยีและเครื อข่ายที
ทันสมัยมาใช้ ในการส่ งเสริม สถาบัน อุดมศึ กษาเอกชนของสํ านั กงานคณะกรรมการการอุด มศึ ก ษาตามแนวคิด การ
บริหารจัดการยุคดิจิทัลด้ านการริเริมสร้ างสรรค์ ทีสําคัญคือ การทีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามี ยทุ ธศาสตร์
ของแนวทางการพัฒ นาการบริ หารจั ด การเพื อนํ า เทคโนโลยี แ ละเครื อข่ า ยที ทัน สมั ย มาใช้ ใ นการส่ ง เสริ ม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยให้ความสําคัญกับการเป็ นหน่วยงานทีมีความสามารถในการริ เริ มสร้างสรรค์เพือส่ วนรวม
พร้อมกับเป็ นแบบอย่างทีดีในการอํานวยความสะดวกให้กบั สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
4) ข้อเสนอแนะสําหรับยุทธศาสตร์ ของแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพือนําเทคโนโลยีและเครื อข่ ายที
ทันสมัยมาใช้ ในการส่ งเสริม สถาบัน อุดมศึ กษาเอกชนของสํ านั กงานคณะกรรมการการอุด มศึ ก ษาตามแนวคิด การ
บริ หารจัด การยุค ดิ จิทั ลด้ านความเป็ นประชาธิป ไตย ที สําคัญคือ การทีสํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษามี
ยุทธศาสตร์ของแนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการเพือนําเทคโนโลยีและเครื อข่ ายที ทัน สมัยมาใช้ในการส่ ง เสริ ม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยมุ่งเน้นให้หน่ วยงานดําเนิ นงานในลักษณะเปิ ดกว้างหรื อเปิ ดเผย (openness) ด้วยการให้
ข้อมูลเปิ ด (Open Data) โปร่ งใส (transparency) เข้าถึง หรื อตรวจสอบได้ (accessibility)
5) ข้อเสนอแนะสําหรับยุทธศาสตร์ ของแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพือนําเทคโนโลยีและเครื อข่ ายที
ทันสมัยมาใช้ ในการส่ งเสริม สถาบัน อุดมศึ กษาเอกชนของสํ านั กงานคณะกรรมการการอุด มศึ ก ษาตามแนวคิด การ
บริหารจัดการยุคดิจิทัลด้ านความน่ าเชื อถือ ทีสําคัญคือ การทีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามียุทธศาสตร์ ของ
แนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการเพือนําเทคโนโลยีและเครื อข่ายทีทันสมัยมาใช้ในการส่ งเสริ มสถาบันอุดมศึ กษา
เอกชนโดยมุ่งให้เป็ นหน่ วยงานทีสร้างมาตรฐานสู ง ได้รบั การยอมรับ และได้รับความเชื อมันในการดําเนิ นงาน
. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครังต่ อไป
ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้นาํ “แนวคิดการบริ หารจัดการยุคดิ จิทลั 5 ด้าน” ได้แก่ ด้าน ( ) การให้ความสําคัญ
กับผลประโยชน์ของประชาชน ( ) ความน่าเชื อถือ ( ) ความเป็ นประชาธิ ปไตย (4) การริ เริ มสร้างสรรค์ และ ( ) ความ
สะดวกรวดเร็ ว มาปรับ ใช้เป็ นกรอบแนวคิ ดการวิจยั ส่ วนที เป็ นตัวแปรอิ ส ระ (เหตุ) โดยนํามาใช้ในการศึก ษา และ
วิเคราะห์การบริ หารจัดการเพือนําเทคโนโลยีและเครื อข่ายทีทันสมัยมาใช้ในการส่ งเสริ มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เช่น นี ทําให้ทราบและเข้าใจ ( ) ปั ญหาเกียวกับการบริ ห ารจัดการ (2) แนว
ทางการพัฒนาการบริ หารจัดการ ( ) ยุทธศาสตร์ ของแนวทางการพัฒนาการบริ ห ารจัด การเพือนําเทคโนโลยี และ
เครื อข่ายที ทัน สมัยมาใช้ในการส่ งเสริ ม สถาบันอุ ดมศึกษาเอกชนของสํานัก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษาตาม
แนวคิดการบริ หารจัดการยุคดิจิทลั 5 ด้าน ทังนี ตามวัตถุประสงค์การวิจยั อย่างชัดเจน และครอบคลุมมากขึ น ดังนัน ใน
การศึกษาครังต่อไป หน่ วยงานหรื อบุคลากรของหน่ วยงานอื น จึงควรนํากรอบแนวคิดการบริ หารจัดการยุคดิ จิทลั 5 ด้าน
นี ไปทําวิจยั ในหน่ วยงานอืนนอกเหนื อจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทังนี เพือเป็ นการพิสูจน์ผลการวิจยั
เพือเปรี ยบเทียบกันว่าจะเหมือนกัน คล้ายคลึงกัน หรื อแตกต่างกัน อันจะนําไปสู่การพัฒนา หรื อปรับปรุ งการบริ หาร
จัดการของหน่ วยงานของรัฐต่อไป อย่างไรก็ตาม ในการศึกษา หรื อการวิจยั ครังต่อไป อาจนําแนวคิดการบริ หารจัดการ
ยุค ดิ จิ ท ัล 5 ด้าน ไปปรับ ใช้เ ฉพาะบางด้า นที เหมาะสมกับ หน่ ว ยงานที ศึก ษา หรื อ อาจตัด บางด้า นออก โดยไม่
จําเป็ นต้องนําไปใช้ครบทังหมดทุกด้าน ในทางตรงกัน ข้าม อาจเพิมจํานวนด้านขึ นอีก ก็ได้ตามความเหมาะสม แต่
ควรให้เหตุผลไว้ดว้ ยเสมอ

19

เอกสารอ้างอิง
ธนวรรณ ปัญญาคํา. (2553). การวิเคราะห์ ความพร้ อมในการบริ หารจัดการของเทศบาลตําบลแม่ สายในอําเภอแม่ สาย
จังหวัดเชี ยงราย ตามแนวทางการปฏิ บัติราชการตามคํารั บรองของหน่ วยงาน. วิทยานิพนธ์ปริ ญญารัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริ หารัฐกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิ ราช.
นันทพร สุ ริยกุล ณ อยุธยา และวิรชั วิรัชนิ ภาวรรณ. (2560). การบริ หารจัดการเพือส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีและ
เครื อข่าย
ทีทันสมัยในการจัดเก็บขยะของเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี , วารสารสมาคมนักวิจัย ปี ที 22 ฉบับที 2
พฤษภาคมสิ งหาคม 2560.
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช
, , หน้า
ภาสกร เหมกรณ์. (2560). “การบริ หารจัดการเพือส่ งเสริ มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา”, วารสาร อัล-ฮิ กมะสุ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สาขามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ปี ที 7 ฉบับ
ที 13 (มกราคม-มิถุนายน) 2560.
ภาสกร เหมกรณ์. (2560.) “การพัฒนาขีดความสามารถในการบริ หารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาล : กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ”, วารสาร อัล-ฮิ กมะฮุ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ฉบับที 14
ปี ที (ฉ.ที 2 ประจําเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560.)
วิรัช วิรัชนิ ภาวรรณ. (2552). การบริ หารจัดการของหน่ วยงานของรั ฐ: การวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบตัวชี วัด. กรุ งเทพฯ
: โฟรเพซ.
วิรัช วิรัชนิ ภาวรรณ. (2556). หลักการและเทคนิคการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และรายงาน. พิมพ์ครังที 2. กรุ งเทพฯ
: โฟร์เพซ.
วิรัช วิรัชนิ ภาวรรณ. ( ). “ศักยภาพในการบริ หารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีและเครื อข่ายสังคมทีทันสมัยเพือ
ให้บริ การประชาชนของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการตามแนวคิด PANT-ITERMS”, UMT-POLY
Journal (วารสารมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น) ปี ที 14 ฉบับที (มกราคม-มิถุนายน ),
หน้า - .
วิรัช วิรัชนิ ภาวรรณ. ( ). แนวคิดการบริ หารจัดการยุคดิ จิทัล. กรุ งเทพฯ : โฟร์เพซ.

