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แนวทางการบริหารงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิทัล

ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิมลพรรณ อาภาเวท1* และ จักรกฤษณ์ พางาม2

บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ 1) เพือ่ศกึษาแนวทางการบริหารงานมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 2) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของผู้บริหารเกี่ยวกับการบริหารเพื่อ
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล คณะผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธีโดยการวิจัยแบบขั้นตอนเชิงส�ารวจด้วยการ
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารให้ได้ข้อเสนอแนะเพื่อน�ามาสร้างเป็นแบบสอบถาม แล้วจึงด�าเนิน
การวิจัยปริมาณด้วยวิธีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยแล้วน�ามาวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถติด้ิวยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเรจ็รปูเพือ่ตรวจสอบผลการวจัิยเชงิคณุภาพเพือ่ให้ผลการวจิยัมคีวามสมบรูณ์
ยิ่งขึ้น ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 5 ด้าน ดังนี้ 1) แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถทางด้าน
ภาษา มีการรักษาไว้ซ่ึงทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ ผู้น�าของมหาวิทยาลัยจะต้องมีบุคลิกที่ดูทันสมัย
เพื่อตอบโจทย์มหาวิทยาลัยดิจิทัล 2) ด้านแนวทางการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยจะต้องมีงบประมาณ
ทีเ่พียงพอต่อการด�าเนนินโยบายดจิทิลั มกีารหารายได้จากการจดัการศกึษาและวจิยั จะต้องมกีารลงทนุในการจดัหา
วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อให้มีความพร้อมไม่น้อยกว่ามหาวิทยาลัยอื่น ๆ 3) ด้านแนวทางการบริหารจัดการองค์กร 
มหาวิทยาลัยจะต้องบริหารงานเชิงรุก มีการจัดท�านโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลให้ชัดเจนขึ้น
ในบริหารจดัการในเรือ่งต่าง ๆ  ทีต้่องใช้ความเป็นดจิทิลัมากขึน้จะต้องสร้างระบบธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการ
เพือ่มุง่สูอ่งค์กรคณุภาพ และมกีารจดัท�าแผนแม่บททางกายภาพเพือ่พฒันามหาวทิยาลัย 4) ด้านแนวทางการบรหิาร
จัดการ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ มหาวิทยาลัยจะต้องมีการลงทุนในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่คุ้มค่าเพิ่มมากขึ้น
จะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือให้เพียงพอกับบุคลากรควรมีปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อม และควรใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่มีอยู่ปัจจุบันอย่างเต็มประสิทธิภาพ ควรใช้วิธีเช่า หรือจัดซื้อเท่าที่จ�าเป็น เนื่องจากการเช่าบริหารจัดการ
ง่ายกว่าการซื้อ 5) ด้านแนวทางการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยควรน�าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาบริหารจัดการทุกเรื่องจะช่วยในเรื่องของการลดใช้กระดาษ ได้ข้อมูลที่ตรงกันและเป็นข้อมูลเดียวกัน 
จะต้องมรีะบบทีเ่พยีงพอประสทิธภิาพ เสถยีรภาพ มัน่คงปลอดภยั และควรส่งเสรมิให้บคุลากรใช้งานระบบดงักล่าว
เพิ่มขึ้น

ค�าส�าคัญ: แนวทางการบริหาร นโยบายมหาวิทยาลัยดิจิทัล

1 รองศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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Guideline for the Administration according to the Digital University 

Policy of the Executive of Rajamangala University of 

Technology Phra Nakhon 

Wimonpan Arpavate1* and Chakrakrishna Bhangam2

Abstract
 The objectives of this research were 1) to study the guidelines for Administration of 

Rajamangala University of Technology Phra Nakhon towards Digital University 2) to study the

policy recommendation of the executive for the administration towards Digital University.

The researcher proceed this research with the Exploratory Sequential Design, one type of the

mixed research method, which is firstly conducted with Qualitative Research through the 

recommendation form the interview of the executive in order to create the questionnaires.

Then, it is processed statistical data with package program for approving the conclusion result

of the Qualitative Research in order to have the more complete conclusion of research.

The research indicated that the Executive give recommend of the guidelines for Administration 

towards Digital University as follows: 1) Guideline for Human Resources Management; the university 

must have personal with knowledge, Skills of using technology and language and must maintain 

the human resources with knowledge. The head for the university must be modern personality 

to the key of Digital University. 2) Guideline for Financial Management; the university must have 

sufficient budget for Digital University Policy proceeding, Earn money from education and research 

grants, and also have an investment for procurement in order to be ready not less than other 

universities 3) Guideline for Organization Management; the university must be proactive management, 

provide policy of using Digital University. The administration of any matters which must use

the more digital technique. Must create good governance system and the management towards

a quality organization and prepare physical plan to develop the university. 4) Guideline for 

Material and equipment Management; the university shall have the more an investment 

in worth materials, have the equipment enough for the officers. The infrastructure should be 

ready and should be rent instead of purchase because of easy to manage. 5) Guideline for 
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Information Technology Management; the university shall use the Information Technology System 

to manage in every activities in order to reduce paper, with the same information, such 

system must be sufficient, efficient, stable and safe. The university should support the 

use of this system to officers

Keywords: Guideline for Administration; Digital University Policy
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บทน�า
 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบายขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

ดจิทิลั (Digital University) โดยก�าหนดกลยทุธ์ 3P’s ได้แก่ Practicality Profitability และ People Connectivity 

จากวสิยัทศัน์ “มหาวทิยาลยัเทคโนโลยชีัน้น�า ด้านการผลิตบณัฑติมอือาชพี” เพือ่ให้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

พระนคร เป็นผู้น�าในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ สนับสนุนงานวิจัยให้เกิดประโยชน์และ

ส่งเสรมินกัศกึษาให้หารายได้จากการศึกษาด้านวชิาชพีทีเ่ชีย่วชาญ รวมทัง้จดัตัง้ชมรมผูป้ระกอบการเพือ่สร้างความ

เข้มแขง็ แก่ผูป้ระกอบการและชมุชนให้มคีวามมัน่คงและแข่งขนักบันานาประเทศ (มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

พระนคร, 2558) 

 ประกอบกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2550-2554 ระบุถึงพันธกิจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

การจัดการทางการศึกษา และระบุเป้าประสงค์ในด้านการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษาของ

หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาเป็นการบริหารจัดการที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นฐาน

ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) จากแผนแม่บทดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การเป็นผู้น�าในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา หรือ e-Management ขึ้น โดยมีกลยุทธ์ในการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการทาง

การศึกษา หรือ e-Management Infrastructure (ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2554) ซึ่งใช้เป็น

กรอบด�าเนินงานในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบบริหารจัดการ

ที่ดีโดยก�าหนดเป็นนโนบายขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยดิจิตอล (Digital University) 

 จากผลการจัดอันดับคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยทั่วโลก จ�านวน 23,895 แห่ง

โดยเว็บโบเมตริกส์ (Webometrics Ranking of World Universities) เพื่อวัดความสามารถในการเก็บและ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการบนอินเทอร์เน็ต ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) 

เป็นที่ 1 ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) และอยู่ในอันดับ 26 ของประเทศ (เว็บโบเมตริก, 

2559) ประกอบกับรายงานประจ�าปี 2558 (Annual Report 2015) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ซึ่งมีการวิเคราะห์สถานการในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (SWOT Analysis) เป็นการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบการต่อการด�าเนินงานมหาวิทยาลัย การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายในเพื่อศึกษาองค์ประกอบพบว่า มหาวิทยาลัยมีจุดอ่อน (Weakness) ในเรื่องของบุคลากร เช่น 

บุคลากรบางส่วนขาดแนวคิดเชิงรุก ขาดกระบวนทัศน์ใหม่ในการแก้ไขปัญหา ขาดผู้บริหารมืออาชีพ ขาดแคลน

บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรบางส่วนยังไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้เต็มประสิทธิภาพ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร 2558, น. 3)

 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นข้างต้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะศึกษาเกี่ยวกับ การบริหารมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนครเพือ่มุง่สูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัดจิทิลั ซึง่จะเป็นประโยชน์อย่างมากส�าหรบัมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยตามนโยบาย

ขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) ศกึษาแนวทางการบรหิารงานมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครเพือ่มุง่สูก่ารเป็นมหาวทิยาลยั

ดิจิทัล 

 2) ศกึษาข้อเสนอแนะเชงินโยบายของผูเ้ช่ียวชาญเกีย่วกับการบรหิารงานมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

พระนครเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

กรอบแนวคิด 
 ในการด�าเนินการวิจัยครั้งน้ีคณะผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการบริหารทรัพยากรเพื่อการ

บริหารมาก�าหนดเป็นแนวทางการบริหารงานองค์การเพื่อน�าองค์การไปสู่วิสัยทัศน์ที่ได้ก�าหนดไว้ใน ซึ่งมีปัจจัยการ

บริหารที่ส�าคัญประกอบไปด้วยปัจจัย 5 ด้าน (4M,1T) ได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุ (Material) การบริหาร

จัดการ (Management) และเทคโนโลยี (Technology) (วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ, 2557) โดยน�ามาสร้างเป็นกรอบ

แนวคิดการวิจัย 5 ด้าน ได้แก่ แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล แนวทางการการบริหารงบประมาณ แนวทาง

การการบริหารจัดการองค์กร แนวทางการการบริหารจัดการ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และแนวทางการ

การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิธีด�าเนินการวิจัย 
 คณะผู้วิจัยใช้ข้ันตอนด�าเนินการวิจัยแบบผสานวิธีโดยการวิจัยแบบข้ันตอนเชิงส�ารวจ (Exploratory 

Research) โดยการวจัิยเชงิคณุภาพก่อน (Qualitative Research) แล้วจงึด�าเนินการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative 

Research) โดยการวิเคราะห์เนื้อหาส�าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ แล้วยืนยันผลการวิเคราะห์ด้วยการวิจัยเชิง

ปริมาณเพื่อตรวจสอบให้ผลการวิจัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น (อโณทัย งามวิชัยกิจ, 2558) ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 วิธีการด�าเนินการแบบผสานวิธีโดยการวิจัยแบบขั้นตอนเชิงส�ารวจ (Exploratory Research)
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัแบบผสานวธิ ี(Mixed Method) ใช้วธิกีารเชงิคณุภาพ (Qualitative Approach) 

และ วิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) จากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview)  

โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 2) แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังต่อไปนี้

 แบบสัมภาษณ์ (Structured Interview)

 เป็นการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาวิจัยโดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต�ารา แนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงก�าหนดเป็นประเด็นที่จะน�าไปสอบถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้

ก�าหนดไว้ พร้อมท้ังศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง.(Structured 

Interview).ที่เป็นไปตามหลักวิชาการภายใต้ค�าแนะน�าของผู้ทรงคุณวุฒิ. 

 แบบสอบถาม (Questionnaire)

 ขั้นตอนที่ 1 แบบสอบถาม.(Questionnaire).สร้างขึ้นจากการน�าผลการวิจัยเชิงคุณภาพมาก�าหนดเป็น

กรอบในการสร้างข้อค�าถามโดยประยุกต์เป็นลักษณะเฉพาะท่ีเหมาะสมส�าหรับใช้เก็บข้อมูลจ�านวน 1 ฉบับ

พร้อมทั้งศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเป็นไปตามหลักวิชาการ ภายใต้ค�าแนะน�าของ

ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว น�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาประมวลเพื่อสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยสอบถามเกี่ยวกับแนวทาง

การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ได้แก่ 1) แนวทางการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 2) แนวทางการบริหารงบประมาณ 3).แนวทางการบริหารจัดการองค์กร 4).แนวทางการ

บริหารจัดการ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 5).แนวทางการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จ�านวน

27 ข้อ แล้วจึงด�าเนินการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นขั้นตอนต่อไป 

 ขั้นตอนท่ี 2 น�าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วน�าไปทดสอบ (Try-out) กับประชากรที่ไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่าง แต่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือบุคลากรในแต่ละคณะและหน่วยงานใน

มหาวิทยาลัยจ�านวน 30 คน

 ขัน้ตอนท่ี 3.เป็นการหาค่าความเชือ่มัน่ของเครือ่งมอื โดยน�าแบบสอบทีน่�าไปทดสอบ (Try-out).มาค�านวณ

หาค่าความเช่ือมั่น.(Reliability).โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แอลฟ่าครอนบาค.(Cronbach.Alpha.

Coefficient).(อ้างใน ศิริพงษ์ เศาภายน,.2550, น. 82) ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟ่าครอนบาคจะต้อง

ไม่น้อยกว่า 0.60 ขึ้นไปจะถือว่ามีค่าความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ ซึ่งแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดับ.(Rating.Scale).ตามแบบการวัดเจตคติของลิเคิร์ท.(Likert.Scale) (อ้างใน บุญจันทร์ สีสันต์, 2557,

น. 91-92) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด มีค่าน�้าหนักเท่ากับ 5 คะแนน

ระดับ 4 หมายถึง มาก มีค่าน�้าหนักเท่ากับ 4 คะแนน

ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง มีค่าน�้าหนักเท่ากับ 3 คะแนน

ระดับ 2 หมายถึง น้อย มีค่าน�้าหนักเท่ากับ 2 คะแนน

ระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด มีค่าน�้าหนักเท่ากับ 1 คะแนน
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การวจิยัเชงิคณุภาพ ท�าการเกบ็ข้อมลูโดยการนดัสมัภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมลูทีเ่ป็นผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทัง้หมด

โดยมีการบันทึกเสียงเพื่อน�ามาใช้ในการประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา

 การวิจัยเชิงปริมาณ

 จากที่ได้ด�าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาวิจัย.(แบบสอบถาม).เพื่อให้การเก็บ

รวมข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วนถูกต้อง สมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดและบรรลุวัตถุประสงค์

ของการศึกษาวิจัยสูงสุด จึงก�าหนดขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้

 1) น�าหนังสือขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถามไปยังหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลพระนคร ที่จะท�าการเก็บข้อมูลเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากบุคลากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่

ใช้ในการวิจัยโดยได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 284 คน

 2) จากท่ีได้รับอนุญาตให้เก็บข้อมูลจากหน่วยงาน ดังน้ันคณะผู้วิจัยจึงส่งแบบสอบถามที่จัดท�าขึ้นแบบ

ออนไลน์บนระบบคลาวน์ (Cloud Computing) ให้บคุลากรทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยการส่งหนงัสือขอความอนเุคราะห์

ที่มีระบบคิวอาร์โค้ด.(QR.code).เพื่อให้บุคลากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเข้าถึงแบบสอบถามได้ทุกที่ทุกเวลาด้วย

สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และระบบไอโอเอส (iOS) หรือท�าแบบสอบถามออนไลน์ด้วย

คอมพิวเตอร์

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิจัยเชิงคุณภาพ ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา.(Content Analysis) จากการ

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ที่ได้มีการบันทึกเสียงเพื่อน�ามาประมวลความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา

 การวจิยัเชงิปริมาณ จากทีค่ณะผูว้จัิยได้แจกแบบสอบถามโดยการส่งแบบสอบถามออนไลน์ให้กบับคุลากร 

ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แล้วจึงน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป

ผลการวิจัย 
 คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

โดยผู้บริหารส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยได้เสนอแนะแนวทาง และข้อคิดเห็นในการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่การ

เป็นมหาวทิยาลยัดิจทิลั แล้วจงึน�ามาสร้างเป็นเครือ่งมอืในการวจิยัเชิงปรมิาณเพือ่สอบถามบคุลากรของมหาวิทยาลยั 

แล้วน�ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อยืนยันผลการวิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีผลการวิจัยดังต่อไปนี้

 ด้านแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยจะต้องมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ

ทางด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ.มีทักษะทางด้านภาษา ต้องมีการการสรรหา

คัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ.มีการรักษาไว้ซ่ึงทรัพยากรบุคคลที่มี

ความรูค้วามสามารถทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมกีารอบรมให้กบับคุลากรเพือ่พฒันาบคุลากรปัจจบุนั 

และผู้น�าของมหาวิทยาลัยจะต้องมีบุคลิกที่ดูทันสมัยเพื่อตอบโจทย์มหาวิทยาลัยดิจิทัล

 ด้านแนวทางการบรหิารงบประมาณ มหาวทิยาลยัจะต้องมกีารสนบัสนนุงบประมาณการอบรมเพือ่พฒันา

บคุลากร,มงีบประมาณทีเ่พยีงพอต่อการด�าเนนินโยบายดจิทิลั,มกีารบรกิารวชิาการเพือ่หารายได้.การน�าผลงานวจิยั
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ไปสู่สังคมในรูปแบบของการน�าไปใช้โดยสถานประกอบการ และเชิงพาณิชย์ การสร้างรายได้จากการจัดการศึกษา  

ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดท�าโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากร และจะต้องมีการลงทุนในการจัดหาวัสดุ

เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อให้มีความพร้อมไม่น้อยกว่ามหาวิทยาลัยอื่น ๆ เป็นด้านที่บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

น้อยที่สุด

 ด้านแนวทางการบริหารจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยจะต้องบริหารงานเชิงรุก มีการบริหารงานที่มีการ 

บรูณาการระหว่างส่วนกลางกบัคณะ มกีารจดัท�านโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัการเป็นมหาวทิยาลยัดจิทัิลให้ชดัเจนขึน้ เช่น 

การพฒันาหลกัสตูรทีเ่ก่ียวข้องกบัมหาวทิยาลยัดจิทิลั การบริหารจดัการในเรือ่งต่าง ๆ  ทีต้่องใช้ความเป็นดจิทิลั หรอื 

ไอทีมากขึ้น มีโครงการร่วมกันของฝ่ายบริหารเพื่อการจัดโครงการที่สามารถไปพัฒนาระบบสารสนเทศที่จะตอบ

นโยบายมหาวทิยาลยัดจิทิลั มกีารจดัท�าแผนแม่บททางกายภาพเพือ่พฒันามหาวทิยาลยั และการสร้างธรรมาภบิาล

และการบรหิารจดัการเพือ่มุง่สูอ่งค์กรคณุภาพทีจ่ะเอือ้ต่อการพฒันามหาวทิยาลัย เป็นด้านทีบ่คุลากรมคีวามคิดเห็น

อยู่ในระดับรองลงจากมากที่สุด

 ด้านแนวทางการบริหารจัดการ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ มหาวิทยาลัยจะต้องมีการลงทุนใน

เรือ่งวสัดอุปุกรณ์ควรคุม้ค่าทัง้เรือ่งการเรยีนการสอน การวจิยั และการบรกิารวชิาการ เพิม่มากขึน้ ต้องมกีารบรหิาร

จัดการทรัพยากรหรือจัดเครื่องไม้เครื่องมือให้เพียงพอกับบุคลากร ควรมีปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกอย่างที่มี

ความพร้อมให้นักศึกษา ควรใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู ่ปัจจุบันอย่างเต็มประสิทธิภาพ ควรมีการบูรณาการที่ใช้

เครื่องมือร่วมกันในหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยควรใช้วิธีเช่า หรือจัดซื้อเท่าที่จ�าเป็น เนื่องจากวิธี

การเช่านั้น จะสะดวกมากกว่า และบริหารจัดการได้ง่ายกว่า

 ด้านแนวทางการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยควรน�าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาบริหารจัดการทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการเรื่องของการเรียนการสอน ระบบสารสนเทศ

ที่มหาวิทยาลัยมีให้น้ันจะมีประโยชน์ในเรื่องของฐานข้อมูล และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการ

ลดใช้เอกสารได้ข้อมูลท่ีตรงกันและเป็นข้อมูลเดียวกัน และจะต้องมีระบบที่เสถียรภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย

ควรเพิ่มการเพิ่มผู้ใช้เช่น บุคลากร นักศึกษา ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอและ

มีประสิทธิภาพ แต่ขาดผู้ใช้และสิ่งส�าคัญควรมีผู้ให้ค�าแนะน�า ให้ค�าปรึกษา ทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างทั่วถึง และเพียงพอโดยด้านแนวทางการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ.เป็นด้านที่บุคลากรมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

 โดยการวเิคราะห์ข้อมลูการวจิยัเชิงปรมิาณเพือ่ยนืยนัผลการวจิยัให้สมบรูณ์ยิง่ขึน้ของแนวทางการบรหิาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามผลการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยน�าผลการวิเคราะห์น�าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) 

ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แนวทางการบริหาร มทร.พระนคร โดยภาพรวมและ

 รายด้าน 

(n=284)

ด้าน
แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
Mean S.D. ระดับ

1 ด้านแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.85 0.67 มาก

2 ด้านแนวทางการบริหารงบประมาณ 3.58 0.74 มาก

3 ด้านแนวทางการบริหารจัดการองค์กร 3.93 0.60 มาก

4 ด้านแนวทางการบริหารจัดการ วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 3.81 0.72 มาก

5 ด้านแนวทางการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.15 0.75 มาก

รวม 3.85 0.58 มาก

 จากตารางที ่1 พบว่า แนวทางการบรหิารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครเพือ่มุง่สูม่หาวทิยาลยั

ดิจิทัล โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.85, S.D.=0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ส่วนใหญ่ด้านแนวทาง

การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก (Mean = 4.15, S.D.= 0.75) รองลงมาคือ ด้าน

แนวทางการบริหารจัดการองค์กร อยู่ในระดับมาก (Mean =3.93, S.D. = 0.60) และน้อยที่สุดคือ ด้านแนวทาง

การบริหารงบประมาณ อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.58, S.D.= 0.74) ตามล�าดับ จากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าด้าน

แนวทางการบรหิารจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นด้านทีผู่บ้รหิารให้ความส�าคญัเป็นอย่างมาก ซึง่สอดคล้อง

กบับคุลากรของมหาวทิยาลยัทีใ่ห้ความส�าคญัด้านนีเ้ช่นเดยีวกนั เนือ่งจากการทีม่หาวทิยาลยัมนีโยบายมุง่สูก่ารเป็น

มหาวิทยาลัยจะต้องบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้เป็นไปตามนโยบาย

ที่มหาวิทยาลัยได้ก�าหนดไว้

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการผลการวิจัย “แนวทางการบริหารตามนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิทัลของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” สามารถสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้

 แนวทางการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก เป็นด้านที่มากที่สุดที่เป็นเช่นนี้ 

เนือ่งจากมหาวทิยาลยัมกีารส่งเสรมิในเรือ่งของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ มหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบในส่วนของการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ คือ ส�านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีหน้า

ที่หลักในการสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ให้การสนับสนุนพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น และ

มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านนี้พอสมควรจากปัจจัยหลาย ๆ ด้าน เช่น ความพร้อมของบุคลากร และงบประมาณ 

สอดคล้องกับ วิวัฒน์ กางการ.(2555).ได้อธิบายว่า การใช้เทคโนโลยีในสถานศึกษามีความจ�าเป็นที่ผู้บริหารต้อง

วางแผน และเตรียมปัจจัยเกื้อหนุนทั้งทางด้านก�าลังคน งบประมาณ สถานที่ และการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

การเตรียมก�าลังคนท่ีมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การลงทุนในรูปของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ 
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งบประมาณทีเ่พยีงพอ พงึระวงัการใช้ประโยชน์อนัมชิอบต่อข้อมลู และ การป้องกนัอาชญากรรมต่าง ๆ  ในระบบการ

ใช้ข้อมูล การเตรียมงบประมาณในการฝึกอบรมเพิ่มเติมตลอดเวลา ค�านึงถึงการท�างานที่ต้องขึ้นกับเทคโนโลยี

ความรวดเร็วในการถ่ายทอดข้อมลูข่าวสาร บางครัง้สร้าง ภาวะกดดนัให้ผู้บรหิารในการตดัสนิใจ การเกดิสภาพสังคม

ผู้ใช้ตรง ท�าให้ผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษาต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนในการท�างาน

 ด้านแนวทางการบริหารจัดการองค์กร อยู่ในระดับมาก เป็นด้านรองลงมา ที่เป็นเช่นน้ีเน่ืองจาก 

มหาวิทยาลัยมีแนวทางการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ จากการที่มหาวิทยาลัยบริหารงานเชิงรุก  

เพือ่ขบัเคลือ่นนโยบายอย่างต่อเนือ่ง มีความต่อเนือ่งในการบรหิารงาน มกีารก�ากบัตดิตามการบรหิารงานตามนโยบาย

อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณภาพที่จะเอื้อต่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยในอนาคต สอดคล้องกับ สมคิด มาวงศ์ (2554) ได้สรุปว่า การบริหารการศึกษาให้ประสบความส�าเร็จ

นัน้ จะต้องอาศยัทฤษฎทีีห่ลากหลาย ซึง่กระบวนการบรหิารการศกึษาประกอบด้วย การวางแผน การแบ่งภาระงาน  

การจัดองค์การ การน�าการกระตุ้นหรือการจูงใจการประสานงาน การควบคุม การประเมินผลงาน ซึ่งกระบวนการ

บริหารการศึกษาท�าให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การท�าให้งานส�าเร็จโดยที่ผู้บริหารน�ามาใช้ในการปฏิบัติภารกิจ

การบริหารการศึกษา ให้ประสบความส�าเร็จบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 ด้านแนวทางการบรหิารทรพัยากรบคุคล อยูใ่นระดบัมาก ทีเ่ป็นเช่นนีเ้นือ่งจากทรพัยากรบคุคลเป็นปัจจยั

ทีส่�าคญัทีส่ดุขององค์กรเนือ่งจากการด�าเนนิงานตามภารกิจขององค์กรจะต้องใช้คนเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นส่วนใดซ่ึงคน

เป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ขององค์กรดังน้ันการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นส่ิงส�าคัญ

และถือเป็นตัวชี้วัดความส�าเร็จขององค์กรอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ วิลาวรรณ รพีพิศาล (2554) ได้อธิบายว่า

การบรหิารทรพัยากรมนษุย์มคีวามส�าคญั และสามารถทีจ่ะเอือ้ประโยชน์ให้องค์การด�าเนนิธรุกจิต่าง ๆ  ไปสูเ่ป้าหมาย

ได้อย่างมัน่ใจ จะเห็นได้ว่าทกุองค์การประสงค์ทีจ่ะพฒันาตนเองไปสูค่วามส�าเรจ็ในฐานะผูน้�าธรุกจิ โดยเฉพาะคณุภาพ

ของบคุลากรนบัเป็นปัจจยัส�าคญัทีจ่ะน�าพาองค์การไปสูเ่ป้าหมายได้ในฐานะเป็นผูป้ฏบิตัทิีม่คีณุภาพทัง้นีเ้พราะงาน

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นงานที่มุ่งเลือกสรรคนดี มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาปฏิบัติงาน และเมื่อเรา

ได้คัดสรรให้บุคลากรเหล่านี้เข้ามาอยู่ในองค์การแล้ว งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ 

หน่วยงานทรพัยากรมนษุย์จะต้องดแูลฝึกอบรมและพฒันาให้บคุลากรได้รับความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์

ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการเปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความก้าวหน้า

ด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นพลังเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ และพร้อมจะปฏิบัติงานที่ท้าทายความรู้ 

ความสามารถ สร้างความส�าเร็จให้แก่องค์การมากยิ่งขึ้น

 ด้านแนวทางการบริหารจัดการ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก

วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ถือเป็นปัจจัยที่ส�าคัญอย่างหนึ่งขององค์กรที่จะสนับสนุนการด�าเนินงานตามภารกิจ

ขององค์กรยิง่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครเป็นมหาวทิยาลัยทางด้านวชิาชีพบนพ้ืนฐานของวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการ

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเป็นอย่างมาก ดังนั้นการบริหารจัดการ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้จึงเป็นด้านที่ผู้บริหาร

จะต้องตระหนักและให้ความส�าคัญเนื่องจากส่งผลกระทบต่อคุณภาพของบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาออกไปอีกด้วย

 แนวทางการบริหารงบประมาณ อยู่ในระดับมาก แต่เป็นด้านที่น้อยที่สุดที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากในปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยยังไม่มีความพร้อมทางด้านการเงินการคลังที่เพียงพอต่อการด�าเนินงานตามนโยบายดิจิทัล ยังไม่มีการ

จัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคตโดยปัจจุบันยังอาศัยงบประมาณจาก
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ภาครัฐในการบริงานของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับ สุรพล นิติไกรพจน์ (2551) ได้กล่าวว่า 

ความจ�าเป็นของมหาวิทยาลัยไทยในการจัดหารายได้ด้วยตนเองนอกเหนือไปจากเงินรายได้ที่ได้รับความสนับสนุน

จากงบประมาณแผ่นดนิของรฐับาล เป็นสิง่ทีไ่ม่อาจปฏิเสธได้ในสภาวะปัจจบุนั เหตผุลของความจ�าเป็นดงักล่าวไม่ใช่

เพียงเพราะการท่ีมหาวิทยาลัยมีข้อจ�ากัดในการได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินอันเน่ืองมาจากการมี

สถานะทางกฎหมายเป็นเพียง “กรม” กรมหนึ่งที่จะต้อง “แย่งชิง” น�าเสนอแผนการจัดท�างบประมาณที่จะต้อง

ดึงดูดใจเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์งบประมาณโดยแข่งขันกับกรมอื่น ๆ อีกเกือบสองร้อยกรมในระบบราชการไทยเท่านั้น

หากแต่ยังมีเหตุผลมาจากการท่ีรายได้ท่ีมหาวิทยาลัยหามาได้ด้วยตนเองดังกล่าวนี้เป็น “รายได้พิเศษ” 

ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสามารถจัดเก็บไว้ได้เองตามกฎหมายมหาวิทยาลัย และสามารถบริหารจัดการภายใต้

ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างอิสระอีกด้วย นอกจากน้ันรายได้ส่วนน้ียังมีความส�าคัญอย่างยิ่งในการ

ผลักดันให้สามารถมีการด�าเนินการตามนโยบายและบริหารงานตามความจ�าเป็นของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง

เพ่ือให้สามารถธ�ารงความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเอาไว้ได้ เพราะกรณีย่อมเป็นการไร้ประโยชน์หาก

จะยังคงพร�่าบ่นถึงความเป็นอิสระทางวิชาการก็ดี ความเป็นอิสระในทางการบริหารก็ดี ในขณะที่มหาวิทยาลัย

ยังไม่มีแม้แต่เงินงบประมาณและไม่มีอ�านาจในการบริหารและใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยแต่ละ

แห่งเห็นว่าเหมาะสมส�าหรับตนเองได้

ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเรื่อง “การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

ดิจิทัล” คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะข้อเสนอเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ไว้ดังนี้

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก ดงันัน้มหาวิทยาลยัควรส่งเสรมิให้ทกุด้านมีความพร้อมเพือ่ให้มหาวทิยาลยัมุง่สูก่ารเป็นมหาวทิยาลยั

ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เช่น มหาวิทยาลัยจะต้องมีบุคลากรจะต้องมีความรู้ ความสามารถทางด้านทักษะการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศได้อย่างมปีระสทิธภิาพ มทีกัษะทางด้านภาษา มกีารสรรหาคดัเลอืกบุคลากรทีมี่ความสามารถ

ทางด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่งเสริมการจัดหารายได้ มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ

บริหารงาน และการจัดการศึกษา การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ

 จากการศึกษาพบว่า แนวทางการบริหารงบประมาณ อยู่ในระดับมาก แต่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดแสดง 

ให้เหน็ว่าบคุลากรในมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่ามหาวทิยาลยัยงัไม่มคีวามพร้อมในการวางแผนงบประมาณ

ที่สอดรับกับนโยบายดิจิทัลของมหาวิทยาลัย ยังไม่มีงบประมาณเพียงพอส�าหรับการด�าเนินงานตามนโยบายของ

มหาวทิยาลยั และความพร้อมทางด้านการเงนิการคลังทีเ่พยีงพอต่อการด�าเนนิงานตามนโยบายใดงันัน้มหาวทิยาลัย

ควรให้ความส�าคญักบัเรือ่งนีเ้ป็นอย่างมากเนือ่งจากในอนาคตมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครจะต้องออก

นอกระบบ กล่าวคือ ไม่เป็นส่วนราชการ เปลี่ยนสภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐมีการบริหารจัดการด้วย

ตัวเอง ลดงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนจากภาครัฐ
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 ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นจะต้องมีการวางแนวทางการบริหารงบประมาณเพ่ือให้มหาวิทยาลัยอยู่ได้ด้วย

ตัวเองลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน เช่น มีแนวทางการหารายได้ จากการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการ

วิชาการ และการน�าองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความมั่นคงทางด้านการเงิน

การคลัง เพื่อการด�าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน เป็นต้น

 ข้อเสนอเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 1) ควรศึกษาวิจัยโดยใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน

 2) ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกับ มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่มีนโยบายเหมือนกันหรือมีแนวทางเดียวกันเพื่อ

เป็นการวิเคราะห์คู่แข่ง 

 3) ควรศึกษาวิจัย โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงอื่น ๆ เช่น การวิจัยอนาคตแบบชาติพรรณวรรณนา 

(Ethnographic Future Research: EFR) การวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) และ

การวิจยัด้วยเทคนคิเดลฟาย (Delphi technique) เพ่ือเป็นการวิจยัอนาคตเพือ่ให้ได้ข้อค้นพบและเป็นการคาดการณ์

ในอนาคตเพือ่เป็นแนวทางในการบรหิารให้มหาวิทยาลยัมกีารบรหิารจดัการอย่างยัง่ยนืทัง้ในปัจจบัุนและในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ
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