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บทคััดย่่อ
การศึึกษานี้้�เป็็ นการวิิจัยั เชิิงคุุณภาพ มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ� ศึึกษาถึึงกลยุุทธ์์ องค์์ประกอบ และกระบวนการปรัับเปลี่่�ยน
สู่่อ� งค์์กรดิจิิ ทัิ ลั ของมหาวิิทยาลััยไทย โดยเก็็บรวบรวมข้้อมููลจากผู้้�บริิหารระดัับสููงของมหาวิิทยาลััยไทย จำำ�นวน 6 แห่่งๆ ละ 1 คน
และคณบดีีจากมหาวิิทยาลััย 6 แห่่ง ๆ ละ 1 คน รวม 12 คน ด้้วยวิิธีีการสััมภาษณ์์แบบมีีโครงสร้้าง ผลการวิิจัยั พบว่่า กลยุุทธ์์
การปรัับเปลี่่�ยนสู่่อ� งค์์กรดิจิิ ทัิ ลั ของมหาวิิทยาลััยไทย ดำำ�เนิินการขึ้้�นเพื่่อ� บรรลุุเป้้ าหมาย 6 ด้้าน คืือ 1) รููปแบบการดำำ�เนิินงาน
2) การจััดการเรีียนการสอนและพััฒนาหลัักสููตร 3) โครงสร้้างพื้้�นฐาน 4) การพััฒนาบุุคลากรและนัักศึึกษาที่่�มีีทักั ษะดิิจิทัิ ลั
5) การวิิจัยั และพััฒนานวััตกรรม 6) การใช้้ข้อ้ มููลที่่�มีีความปลอดภััยร่่วมกััน นอกจากนี้้�องค์์ประกอบของการปรัับเปลี่่�ยน
สู่่อ� งค์์กรดิจิิ ทัิ ลั ประกอบด้้วย 1) กลยุุทธ์์และรููปแบบการดำำ�เนิินงาน 2) การยึึดลููกค้้าเป็็ นศููนย์์กลาง 3) เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั
4) บุุคลากร 5) นวััตกรรมดิิจิทัิ ลั 6) วััฒนธรรมดิิจิทัิ ลั 7) ขัับเคลื่่อ� นด้้วยข้้อมููล 8) การทำำ�งานร่่วมกััน และ 9) ระบบนิิเวศองค์์กร
กระบวนการปรัับเปลี่่�ยนสู่่อ� งค์์กรดิจิิ ทัิ ลั พบว่่า มีี 2 แนวทาง คืือ 1) ดำำ�เนิินการตามกระบวนการปรัับเปลี่่�ยนสู่่ดิ� จิิ ทัิ ลั และ
2) ปรัับเปลี่่�ยนโดยการบููรณาการทุุกกระบวนการไปพร้้อมกััน
คำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั : 1. การปรัับเปลี่่�ยนสู่่ดิ� จิิ ทัิ ลั 2. มหาวิิทยาลััยไทย 3. องค์์กรดิจิิ ทัิ ลั
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Abstract
This qualitative research aimed to study the strategies, components, and processes of Thai universities’ digital
transformation. The data was collected through structured interviews with 12 executives from 6 Thai universities.
Two people from each institution were the interviewees. One of them is either the president, a vice president or
an assistant to the president, and a dean from a discipline in a university was selected. It is found that the digital
transformation strategy of Thai universities has six goals included 1) operational approach 2) teaching and learning
management and curriculum development 3) infrastructure development 4) developing personnel and students
with digital skills 5) research and innovation development, and 6) data use and data security. The components of
digital transformation included 1) strategies and operation patterns, 2) customer-centricity, 3) digital technology,
4) personnel, 5) digital innovation, 6) digital culture, 7) data-driven, 8) cooperation, and 9) organizational ecosystem.
In terms of process, two types of approaches were employed that are step-by-step transformation and integrated
transformation in which all processes proceeded simultaneously.
Keywords: 1. Digital transformation 2. Thai universities 3. Digital organization
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กลยุุทธ์์ องค์์ประกอบ และกระบวนการปรัับเปลี่่ย� นสู่่อ� งค์์กรดิจิิ ทัิ ลั ของมหาวิิทยาลััยไทย

จัันทร์์จิริ า เหลาราช และกุุลธิิดา ท้้วมสุุข

จำำ�เป็็ นต้้องเริ่่ม� ต้้นที่่�การมีีผู้้�บริิหารที่่�มีีภาวะผู้้�นำำ�และวิิสัยั ทััศน์์
ที่่�ดีีด้า้ นดิิจิทัิ ลั ซึ่่�งจะมีีอิิทธิิพลต่่อกระบวนการปรัับเปลี่่�ยน
ในระยะยาว (Matt, Hess, & Benlian, 2015) ปัั จจุบัุ นั พบว่่า
ผู้้�นำำ� ในหลายองค์์ กร ไม่่มีีความสนใจและไม่่พยายาม
ปรัับเปลี่่�ยน ซึ่่�งอาจเสี่่ย� งต่่อการล้้มละลายหากไม่่สามารถ
ปรัับ ตััว ให้้ เ ข้้า กัับ สภาพแวดล้้ อ มที่่� เ ปลี่่� ย นแปลง และ
สามารถดำำ�รงอยู่่ไ� ด้้ในตลาดการแข่่งขััน (Newman, 2018)
โดยผลการศึึกษาของ Horlacher, Klarner, & Hess (2016)
พบว่่า ผู้้� บ ริิ ห ารขององค์์ กรมีี บทบาทหน้้ า ที่่� สำ�คั
ำ ัญ
ในการดำำ�เนิินการปรัับเปลี่่�ยนสู่่ดิ� จิิ ทัิ ลั ตั้้�งแต่่ระยะเริ่่ม� ต้้นของ
กระบวนการ ตลอดจนผลลััพ ธ์์ที่่�ไ ด้้ ซึ่่�ง ผู้้�บ ริิห ารจะต้้อ ง
สร้้ า งแรงจููงใจและความเชื่่�อ มั่่�น ให้้ บุุ ค ลากรตระหนัั ก
ความสำำ�คั ญ
ั ของการปรัับ เปลี่่�ย น และผลการศึึก ษาของ
Hulme (2019) ที่่�พบว่่า ภาวะผู้้�นำำ�ดิจิิ ทัิ ลั ของผู้้�บริิหารจะช่่วย
สร้้างความสมดุุลให้้บุคุ ลากรสามารถปฏิิบัติั งิ านได้้อย่่างเต็็มที่่�
กระตุ้้�นให้้บุุคลากรใช้้ประโยชน์์ จากความหลากหลายทาง
ดิิจิทัิ ลั การจััดตั้้�งทีีมงานเพื่่อ� สร้้างสรรค์์วัฒ
ั นธรรมดิิจิทัิ ลั และ
ประยุุกต์ใ์ ช้้นวััตกรรม ซึ่่�งจะช่่วยผลัักดันั ให้้การปรัับเปลี่่�ยน
สู่่ดิ� จิิ ทัิ ลั ขององค์์กรประสบความสำำ�เร็็จ
จากการทบทวนวรรณกรรมที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งพบว่่า
มหาวิิทยาลััยไทยมีีการสร้้างเครืือข่่ายความร่่วมมืือ CIO
Digital University Forum โดยมีีการจััดประชุุมระหว่่าง
ผู้้�บ ริิห ารระดัับ สููงเพื่่�อ เป็็ น เวทีีกลางในการเสนอแนวคิิด
แลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์และกำำ�หนดแนวทางเพื่่อ� ขัับเคลื่่อ� น
มหาวิิทยาลััยด้้านการปรัับเปลี่่�ยนสู่่อ� งค์์กรดิจิิ ทัิ ลั มีีสมาชิิก
ทั้้�งหมด 18 แห่่ง (Digital University Forum, 2020) ทั้้�งยััง
พบว่่ามหาวิิท ยาลััย ไทยที่่� มีีก ารกำำ� หนดนโยบายด้้ า น
การปรัับเปลี่่�ยนสู่่อ� งค์์กรดิจิิ ทัิ ลั อย่่างชััดเจน ทั้้�งหมด 6 แห่่ง
จะเห็็น ได้้ ว่่ า ถึึ ง แม้้ ม หาวิิท ยาลััย ในประเทศไทยจะมีี
ความกระตืือรืือร้้นและมีีความพยายามที่่�จะปรัับเปลี่่�ยนสู่่�
องค์์ กรดิิ จิิ ทั ั ล แต่่มหาวิิ ท ยาลัั ย หลายแห่่งกลัั บ ยัั ง
ไม่่มีีแผนกลยุุทธ์์ด้า้ นดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เป็็ นแนวทางในการขัับเคลื่่อ� น
อย่่างชััดเจน ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นถึึงวิิสัยั ทััศน์์ด้้านดิิจิทัิ ลั ของ
ผู้้�บ ริิห ารมหาวิิท ยาลััย ไทยในปัั จจุุ บั ัน อีีกด้้ว ย ผู้้�วิิจั ัย จึึง
ตระหนัักถึงึ ความสำำ�คัญ
ั และสนใจที่่�จะศึึกษาถึึงสภาพปััจจุบัุ นั
ของการปรัับเปลี่่�ยนสู่่�องค์์กรดิจิิ ทัิ ลั ของมหาวิิทยาลััยไทย
โดยเน้้นศึึกษาเกี่่�ยวกัับกลยุุทธ์์ องค์์ประกอบ และกระบวนการ
ปรัับเปลี่่�ยนสู่่�องค์์กรดิจิิ ทัิ ลั ของมหาวิิทยาลััยไทย เพื่่�อให้้
ได้้ขอบเขตความรู้้�เกี่่�ยวกัับการปรัับเปลี่่�ยนสู่่�องค์์กรดิจิิ ทัิ ลั
ในมหาวิิทยาลััยไทย ซึ่่�งจะเป็็ นประโยชน์์ ต่่อนัักวิชิ าการ

บทนำำ�
ในช่่วงหนึ่่�งทศวรรษที่่�ผ่่านมา มหาวิิทยาลััยหรืือสถาบััน
อุุดมศึึกษาทั่่�วโลกได้้ประสบกัับการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั
หลายประการอััน เกิิด จากแนวโน้้ ม ทางเทคโนโลยีีและ
สัังคมยุุคดิจิิ ทัิ ลั (Abad-Segura, González-Zamar, InfanteMoro, & García, 2020) การผสมผสานระหว่่างโลกไซเบอร์์
กัับโลกกายภาพ ส่่งผลให้้มหาวิิทยาลััยมีีการปรัับเปลี่่�ยน
รููปแบบการดำำ� เนิิ น งานในหลายด้้ า น ทั้้�ง กระบวนการ
ดำำ�เนิินงาน การจััดการเรีียนการสอน การบริิหารจััดการ
ข้้อมููล การเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างพื้้�นฐานและการให้้บริิการ
ด้้านวิิชาการอื่่�น ๆ (Fedirko, 2019; Banerjee, 2019)
ปัั จจุุบันั มหาวิิทยาลััยมีีความพยายามขัับเคลื่่�อนสู่่�องค์์กร
ดิิจิิทั ัล มากขึ้้�น ด้้ว ยการนำำ� เทคโนโลยีีเข้้า มาปรัับ เปลี่่�ย น
ระบบนิิเวศน์์ องค์์กร (Digital University Forum, 2020;
Abad-Segura et al., 2020) ซึ่่�งองค์์กรดิจิิ ทัิ ลั จะต้้องมีีความ
สามารถบููรณาการเทคโนโลยีีดิิจิิทั ลั เพื่่�อ การดำำ� เนิิ น งาน
ทุุกส่่วนทั่่�วทั้้�งองค์์กร พร้้อมทั้้�งใช้้ประโยชน์์ จากตััวเลืือก
ดิิจิทัิ ลั ใหม่่ ๆ ได้้อย่่างรวดเร็็ว (Soule, Puram, Westerman,
& Bonnet, 2016; Osmundsen, Iden, & Bygstad, 2018)
ซึ่่�งการได้้รับั แรงผลัักดันั ต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่อ� งและความพยายาม
เปลี่่�ยนแปลงองค์์กรอย่่างเร่่งด่่วน ส่่งผลให้้การปรัับเปลี่่�ยน
สู่่�ดิจิิ ทัิ ลั กลายเป็็ นอีีกหนึ่่�งกลยุุทธ์์ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ในการขัับเคลื่่�อน
มหาวิิทยาลััย (Hess, Matt, Bemlin, & Wiesbock, 2016)
กลยุุทธ์์การปรัับเปลี่่�ยนสู่่�ดิจิิ ทัิ ลั เป็็ นการเปลี่่�ยนแปลง
องค์์กรที่่ผส
� มผสานเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั เข้้าสู่่ทุ� กพื้้
ุ น� ที่่�ทั้้ง� ภายใน
และภายนอก โดยเริ่่�ม จากการสร้้า งแรงบััน ดาลใจและ
ปรัับกระบวนการคิิดของบุุคลากร การปรัับเปลี่่�ยนวััฒนธรรม
องค์์กร ปรัับเปลี่่�ยนผลิิตภััณฑ์์และบริิการ รููปแบบธุุรกิจิ
โครงสร้้า งองค์์ กร หรืือกระบวนการดำำ� เนิิ น งานอื่่�น ๆ
อย่่างอััตโนมััติิ การขัับเคลื่่�อนด้้วยเทคโนโลยีีเพื่่�อดึึงดููด
ทุุกประสบการณ์์ที่่ดีี� ของผู้้�บริิโภค การรวบรวม วิิเคราะห์์
และใช้้ ปร ะโยชน์์ จ ากข้้ อ มููลอัั น จะนำำ� มาซึ่่� ง ข้้ อ ดีีและ
โอกาสด้้านการแข่่งขััน เพื่่อ� ที่่�จะเติิบโตได้้ในสัังคมยุุคดิจิิ ทัิ ลั
ได้้อย่่างยั่่�งยืืน (Reis, Amorim, & Melao, 2018; Kaplan, &
Haenlein, 2019; Kaleido Insights, 2019; Numnonda,
2019) ดัังนั้้�น มหาวิิทยาลััยจึึงจำำ�เป็็ นต้้องพััฒนากลยุุทธ์์
การปรัับ เปลี่่� ย นสู่่� ดิิจิิทั ัล ที่่� แ ยกจากกลยุุ ท ธ์์ ด้้ า นอื่่� น ๆ
และควรกำำ� หนดรายละเอีียดเกี่่�ย วกัับวิิธีีการปรัับ เปลี่่�ย น
เพื่่อ� ให้้มีีความชััดเจนในการดำำ�เนิินงาน (Hess et al., 2016)
ทั้้�ง นี้้� ใ นการพััฒ นากลยุุ ท ธ์์เ พื่่�อ ขัับ เคลื่่�อ นองค์์กรนั้้น�
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นัักวิจัิ ยั ผู้้�นำำ�หรืือผู้้�ที่่ดำ� �ำ เนิินงานด้้านการปรัับเปลี่่�ยนสู่่อ� งค์์กร
ดิิจิิทั ลั ของมหาวิิท ยาลััย ไทย หน่่วยงานด้้า นการศึึก ษา
ทั้้�งรััฐบาลและเอกชน รวมถึึงหน่่วยงานอื่่�น ๆ ยัังสามารถ
นำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ให้้การปรัับเปลี่่�ยนสู่่�องค์์กรดิจิิ ทัิ ลั ประสบ
ความสำำ�เร็็จ

Ivancic et al., 2019) นอกจากนี้้� มหาวิิทยาลััยซึ่่�งเป็็ น
หน่่วยงานที่่� มีีภารกิิ จ หลััก ในการผลิิต กำำ�ลั ัง คนเพื่่�อ ให้้
มีีมาตรฐานที่่�สอดคล้้องกัับการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม เพื่่อ� ให้้
สามารถนำำ�ความรู้้�ไปใช้้ในการผลิิตงาน ผลิิตคนให้้มีีคุุณภาพ
สามารถพึ่่�งตนเองและพััฒนาประเทศ ปััจจุบัุ นั มหาวิิทยาลััยไทย
ภายใต้้การกำำ�กับั ดููแลของ อว. มีีทั้้�งหมด 156 แห่่ง แบ่่งเป็็ น
มหาวิิทยาลััยในกำำ�กับั 27 แห่่ง มหาวิิทยาลััยรััฐ 57 แห่่ง และ
มหาวิิทยาลััยเอกชน 72 แห่่ง (Ministry of Higher Edcation,
Science, Research and Innovation, n.d.) ซึ่่�งการได้้รับั
ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีี ส่่งผลให้้
มหาวิิทยาลััยมีีความพยายามในการปรัับเปลี่่�ยนและพััฒนาสู่่�
การเป็็ นมหาวิิทยาลััยดิิจิทัิ ลั ซึ่่�งจะเป็็ นองค์์กรที่่นำ� �ำ เทคโนโลยีี
มาใช้้ขับั เคลื่่อ� นองค์์กรเป็็ นหลััก เพื่่อ� ให้้สามารถดำำ�เนิินงานได้้
ในสถานการณ์์ ในปัั จจุุบันั (Hoare, 2016) จึึงก่่อให้้เกิิด
การสร้้างเครืือข่่ายความร่่วมมืือ CIO Digital University
Forum ของมหาวิิทยาลััยในประเทศไทย โดยมีีจุุดประสงค์์
ที่่�จะเป็็นเวทีีกลางในการเสนอแนวคิิด แลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์
และกำำ� หนดแนวทางในการขัับ เคลื่่�อ นของมหาวิิท ยาลััย
ในเรื่่อ� งของเทคโนโลยีีและดิิจิทัิ ลั ซึ่่�งปัั จจุบัุ นั มีีมหาวิิทยาลััย
ที่่�เป็็นสมาชิิกอยู่่ทั้้� �งสิ้้น� 18 แห่่ง (Digital University Forum,
2020) ซึ่่�งจากการทบทวนวรรณกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง จึึงนำำ�ไปสู่่�
การพััฒนากรอบแนวคิิดของการวิิจัยั ดัังแสดงในภาพที่่� 1

วััตถุุประสงค์์การวิิ จัยั
การวิิจัยั นี้้มีีวั
� ตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� ศึึกษาถึึงกลยุุทธ์์ องค์์ประกอบ
และกระบวนการปรัับเปลี่่�ยนสู่่อ� งค์์กรดิจิิ ทัิ ลั ของมหาวิิทยาลััยไทย
การศึึกษาเอกสารที่่เ� กี่่ย� วข้้องและกรอบแนวคิิดในการวิิจัยั
ในการพััฒนากรอบแนวคิิดในการศึึกษา ผู้้�วิิจัยั ได้้ทบทวน
เอกสาร บทความ ตำำ�รา และงานวิิจัยั ที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งในประเทศและ
ต่่างประเทศ ซึ่่�งมีีแนวคิิดที่่�สอดคล้้องกัับประเด็็นปัั ญหาและ
วััตถุุประสงค์์การวิิจัยั ประกอบด้้วย การปรัับเปลี่่�ยนสู่่ดิ� จิิ ทัิ ลั
(digital transformation) และ มหาวิิทยาลััยไทย มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
การปรัับเปลี่่�ยนสู่่ดิ� จิิ ทัิ ลั เป็็นกลยุุทธ์์การเปลี่่�ยนแปลงองค์์กร
ที่่�ผสมผสานเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั เข้้าสู่่ทุ� กุ ๆ พื้้�นที่่�ทั้้ �งภายในและ
ภายนอกองค์์กร ซึ่่�งการพััฒนากลยุุทธ์์ดังั กล่่าวมหาวิิทยาลััย
จำำ�เป็็ นต้้องมีีความรู้้�และความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับองค์์ประกอบ และ
กระบวนการของการปรัับเปลี่่�ยนสู่่ดิ� จิิ ทัิ ลั เพื่่อ� ให้้การขัับเคลื่่อ� น
มีีความสะดวกและราบรื่่�น จากการทบทวนวรรณกรรมที่่�
เกี่่�ยวข้้อง พบว่่า การปรัับเปลี่่�ยนสู่่ดิ� จิิ ทัิ ลั จะต้้องมีีองค์์ประกอบ
คืือ 1) รููปแบบการดำำ�เนิินงานที่่�ขับั เคลื่่�อนด้้วยเทคโนโลยีี
2) เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั 3) บุุคลากรและองค์์กร 4) นวััตกรรมดิิจิทัิ ลั
5) วััฒนธรรมองค์์กร 6) ลููกค้้าเป็็ นศููนย์์กลาง 7) ขัับเคลื่่อ� น
ด้้วยข้้อมููล 8) การทำำ�งานร่่วมกััน และ 9) ระบบนิิเวศองค์์กร
(Janzik, 2015; Ionology, 2019; Ivancic, Vuksic, & Spremic,
2019; Numnonda, 2019) และกระบวนการปรัับเปลี่่�ยน
สู่่�ดิจิิ ทัิ ลั ประกอบด้้วย 1) การตระหนัักถึงึ สถานะปัั จจุุบันั
และความจำำ� เป็็ นในการปรัับ เปลี่่� ย น 2) การวางแผน
การดำำ�เนิิ นงาน 3) การส่่งเสริิมวััฒนธรรมองค์์กรดิิจิิทัลั
4) การเตรีียมบุุคลากรดิิจิทัิ ลั และ 5) การใช้้กลยุุทธ์์การ
ปรัับเปลี่่�ยนดิิจิทัิ ลั อย่่างต่่อเนื่่�อง ที่่�จะต้้องมีีการแปลงข้้อมููล
ให้้อยู่่ใ� นรููปแบบดิิจิทัิ ลั การจััดการข้้อมููลให้้สามารถเข้้าถึึงได้้
ร่่วมกัันอย่่างปลอดภััย การปรัับกระบวนการทำำ�งานให้้อยู่่�
ในรููปแบบดิิจิทัิ ลั การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�งานข้้ามสายงาน
การผลัักดันั นวััตกรรม ตลอดจนการใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลและ
การวิิเคราะห์์ด้ว้ ย (Catlin, Lorenz, Sternfels, & Willmott, 2017;
Laserfiche, 2018; WalkMe Team, 2018; Kaleido Insights, 2019;

วิิ ธีีดำ�ำ เนิิ นการวิิ จัยั
การวิิจั ัย นี้้� เ ป็็ นการวิิจั ัย เชิิง คุุ ณ ภาพ (qualitative
research) เพื่่อ� ศึึกษาถึึงกลยุุทธ์์ องค์์ประกอบและกระบวนการ
ปรัับเปลี่่�ยนสู่่อ� งค์์กรดิจิิ ทัิ ลั ของมหาวิิทยาลััยไทย หน่่วยวิิจัยั คืือ
มหาวิิทยาลััยไทยตามประกาศของสำำ�นักั งานคณะกรรมการ
อุุดมศึึกษา สัังกััดกระทรวงอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจัยั และ
นวััตกรรม (อว.) โดยเลืือกศึึกษาประเภทมหาวิิทยาลััย
ในกำำ�กั ับ ของรััฐ ที่่�เ ป็็ นสมาชิิก เครืือข่่าย CIO Digital
University Forum และมีีนโยบายด้้านการปรัับเปลี่่�ยนสู่่อ� งค์์กร
ดิิจิทัิ ลั อย่่างชััดเจน จำำ�นวน 6 แห่่ง (Ministry of Higher
Education, Science, Research and Innovation, n.d.;
Digital University Forum, 2020) โดยมีีวิิธีีการวิิจัยั ดัังต่่อไปนี้้�
1. เครื่่อ� งมืือและการสร้้างเครื่่อ� งมืือ ผู้้�วิิจัยั ใช้้การสััมภาษณ์์
แบบมีีโครงสร้้างในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล วิิธีีการสร้้างเครื่่อ� งมืือ
ผู้้�วิิจัยั นำำ�ผลที่่�จะได้้จากการศึึกษา หลัักการ แนวคิิด ทฤษฎีี
จากเอกสารและงานวิิจัยั ที่่�เกี่่�ยวข้้องมาใช้้เป็็ นแนวทางในการ
สร้้างแบบสััมภาษณ์์ โครงสร้้างคำำ�ถามแบ่่งออกเป็็ น 4 ส่่วน
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กลยุุทธ์์ องค์์ประกอบ และกระบวนการปรัับเปลี่่ย� นสู่่อ� งค์์กรดิจิิ ทัิ ลั ของมหาวิิทยาลััยไทย

จัันทร์์จิริ า เหลาราช และกุุลธิิดา ท้้วมสุุข

ภาพที่่ � 1 กรอบแนวคิิดในการวิิจัยั
คืือ 1) ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผู้้�ให้้สัมั ภาษณ์์ 2) กลยุุทธ์์ วิิสัยั ทััศน์์
นโยบายด้้านการปรัับเปลี่่�ยนสู่่อ� งค์์กรดิจิิ ทัิ ลั 3) องค์์ประกอบ
ของการปรัับเปลี่่�ยนสู่่�องค์์กรดิจิิ ทัิ ลั และ 4) กระบวนการ
ปรัับเปลี่่�ยนสู่่อ� งค์์กรดิจิิ ทัิ ลั
2. ผู้้�ให้้ข้อ้ มููลและการเก็็บรวบรวมข้้อมููล ผู้้�วิิจัยั ดำำ�เนิินการ
เก็็บข้้อมููลด้้วยการสััมภาษณ์์ผู้บ้� ริิหารระดัับสููง ประกอบด้้วย
อธิิการบดีี รองอธิิการบดีี หรืือผู้้�ช่่วยอธิิการบดีี คนใดคนหนึ่่�ง
ของมหาวิิทยาลััยไทย 6 แห่่งๆ ละ 1 คน และคณบดีี
โดยคััดเลืือกไม่่ให้้ซ้ำ�ส
�ำ าขาวิิชาจากมหาวิิทยาลััย 6 แห่่ง ๆ ละ
1 คน รวมทั้้�งสิ้้น� 12 คน หลัังจากนั้้�นจึึงทำำ�รายการผู้้�บริิหาร
และส่่งหนัังสืือราชการเพื่่อ� ขออนุุ ญาตและนััดเข้้าสััมภาษณ์์
ด้้วยตนเอง ทั้้�งนี้้�ในระหว่่างการสััมภาษณ์์ผู้้�วิิจัยั ได้้ยึดึ ถืือหลััก
จริิ ย ธรรมในการวิิ จั ัย และขออนุุ ญ าตผู้้� ใ ห้้ สั ัม ภาษณ์์
เพื่่อ� ทำำ�การบัันทึึกเสีียงระหว่่างการสััมภาษณ์์
3. การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล ผู้้�วิิจัยั นำำ�ผลจากการสััมภาษณ์์
ในแต่่ละครั้้�งมาวิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์เนื้้�อหา รวมทั้้�งตีีความ
ตามความเป็็ นจริิง หลัังจากนั้้�นผู้้�วิิจัยั จึึงนำำ�เนื้้�อหาที่่�ได้้จาก
การวิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์ ตีีความและสรุุปเป็็ นประเด็็นแยก
ตามเนื้้�อหาที่่�มีีความสอดคล้้องกัันตามวััตถุุประสงค์์ เพื่่�อ
นำำ�ผลดัังกล่่าวมาสรุุปเป็็ นผลการวิิจัยั ในภาพรวม

การปรัับเปลี่่�ยนสู่่�องค์์กรดิจิิ ทัิ ลั 2) องค์์ประกอบของการ
ปรัับเปลี่่�ยนสู่่อ� งค์์กรดิจิิ ทัิ ลั และ 3) กระบวนการปรัับเปลี่่�ยนสู่่�
องค์์กรดิจิิ ทัิ ลั ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1. กลยุุทธ์์การปรัับเปลี่่�ยนสู่่�องค์์กรดิิ จิิทัลั
ผู้้�บริิหารมหาวิิทยาลััยไทยมีีความเห็็นว่่าการปรัับเปลี่่�ยน
สู่่ม� หาวิิทยาลััยดิิจิทัิ ลั นั้้�นมีีความจำำ�เป็็ นอย่่างมาก ซึ่่�งในระยะ
เวลาที่่�ผ่่านมาก็็ไ ด้้ต ระหนัักถึึง ความสำำ�คั ญ
ั มาโดยตลอด
เนื่่�องจากการเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั ผนวกกัับ
สถานการณ์์ ระบาดของไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ 2019
มหาวิิทยาลััยจึึงต้้องปรัับตััวโดยการนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั
มาเป็็ น ปัั จ จััย สำำ�คั ญ
ั ของการดำำ� เนิิ น งาน เพื่่�อให้้ส ามารถ
ปฏิิบัติั งิ านได้้ในสภาวการณ์์ที่่เ� ปลี่่�ยนแปลงไปภายใต้้แนวคิิด
ว่่าการปฏิิบั ัติิง านจะต้้ อ งมีีกระบวนการและเวลาที่่� สั้้น�
แต่่กลัับส่่งผลให้้งานมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น อีีกทั้้�งยัังต้้อง
ปรัับเปลี่่�ยนเพื่่อ� ตอบสนองต่่อความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียด้้วย แต่่ในขณะเดีียวกัันก็็ต้อ้ งคำำ�นึึงถึึงงบประมาณ
ที่่�ใช้้ในการขัับเคลื่่�อนด้้วย ซึ่่�งไม่่ควรใช้้งบประมาณมาก
เกิิน ไปและผลััก ภาระให้้นััก ศึึก ษา มหาวิิท ยาลััย ควรใช้้
งบประมาณที่่�มีีอยู่่�อย่่างคุ้้�มค่่าและเพีียงพอในทุุก ๆ ด้้าน
ถึึง แม้้จ ะส่่งผลให้้ก ารปรัับ เปลี่่�ย นสู่่�อ งค์์กรดิิจิิทั ลั มีีความ
ล่่าช้้าก็็ตาม
ปััจจุบัุ นั มหาวิิทยาลััยไทยมีีนโยบายและยุุทธศาสตร์์สำ�คั
ำ ญ
ั
ในการขัับเคลื่่อ� นการปรัับเปลี่่�ยนสู่่อ� งค์์กรดิจิิ ทัิ ลั อย่่างชััดเจน
และมีีความสอดคล้้องกัับแผนกลยุุทธ์์การพััฒนามหาวิิทยาลััย

ผลการวิิ จัยั
จากการสััมภาษณ์์ผู้บ้� ริิหารของมหาวิิทยาลััยไทย ผู้้�วิิจัยั
ได้้ สรุุ ปผ ลการวิิจั ัย ออกเป็็ น 3 ส่่วน คืือ 1) กลยุุ ท ธ์์
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ปีี ที่�่ 43 ฉบัับที่่� 3 (พฤษภาคม - มิิถุุนายน) พ.ศ. 2565

ของกระทรวงอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจัยั และนวััตกรรม
(อว.) ที่่�มุ่่ง� ให้้มีีการพััฒนาสู่่ก� ารเป็็ นองค์์กรดิจิิ ทัิ ลั โดยดำำ�เนิินการ
ด้้ า นแผนและยุุ ท ธศาสตร์์ ที่่�ใ ห้้ค วามสำำ�คั ัญ ต่่อการเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพขององค์์กร ที่่�เริ่่ม� จากการปรัับโครงสร้้างและ
ระบบการบริิหารโดยแต่่งตั้้�งผู้้�รัับผิิดชอบหลัักในการปรัับเปลี่่�ยน
สู่่ดิ� จิิ ทัิ ลั ตั้้�งแต่่รองอธิิการบดีี หรืือ ผู้้�ช่่วยอธิิการบดีี (CDO:
Chief Digital officer) ที่่�มีีบทบาทเป็็ นผู้้�บริิหารสููงสุุดในการ
วางแผน จััดทำำ�นโยบาย กำำ�กับั ดููแลด้้านงบประมาณและ

ขัับ เคลื่่�อ นแผนการปฏิิบั ัติิก ารด้้า นดิิจิิทั ัล ขององค์์กร ใน
ภาพรวม การจััด ตั้้�ง หน่่วยงานที่่�มีีหน้้ า ที่่�สนัั บ สนุุ น การ
ดำำ� เนิิ น งานตามแผน บริิ ห ารจััด การ ติิ ด ตามการใช้้
งบประมาณ กำำ�กับั ดููแลระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศและ
อุุ ปกรณ์์ ต่่ าง ๆ รวมไปถึึง การแต่่งตั้้�ง คณะอนุุ กรรมการ
เพื่่�อคอยติิดตามผลการดำำ�เนิินงานด้้านดิิจิทัิ ลั ต่่าง ๆ ด้้วย
ซึ่่�งนโยบายและแผนกลยุุทธ์์ในการขัับเคลื่่อ� นสู่่ม� หาวิิทยาลััย
ดิิจิทัิ ลั ผู้้�วิิจัยั ได้้สรุปผ
ุ ลออกมาในภาพรวมดัังตารางที่่� 1

ตารางที่่ � 1 แสดงกลยุุทธ์์การปรัับเปลี่่�ยนสู่่อ� งค์์กรดิจิิ ทัิ ลั ของมหาวิิทยาลััยไทย
เป้้ าหมาย

ยุุทธศาสตร์์ / กลยุุทธ์์ / นโยบาย

ด้้านรููปแบบการดำำ�เนิินงาน

1) ส่่งเสริิมให้้มีีการจััดหา พััฒนาระบบสารสนเทศและอุุปกรณ์์เพื่่อ� สนัับสนุุนภารกิิจหลัักของมหาวิิทยาลััย
อย่่างต่่อเนื่่�อง
2) ส่่งเสริิมการใช้้ประโยชน์์จากเทคโนโลยีีปัั ญญาประดิิษฐ์์เพื่่อ� ให้้การปฏิิบัติั งิ านของบุุคลากรเป็็ นไปอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ
3) พััฒนาระบบงานและกระบวนการทำำ�งานใหม่่ โดยใช้้เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั เป็็ นเครื่่�องมืือหลัักในการ
ดำำ�เนิินงาน เช่่น ระบบลายเซ็็นดิิจิทัิ ลั (digital signature) การพััฒนาระบบงานไร้้กระดาษ (electronic
document) เป็็ นต้้น
4) พััฒนาระบบสารสนเทศเพื่่อ� การบริิหารจััดการ (digital administration) เช่่น ระบบบััญชีี ระบบการเงิิน
ระบบการพััสดุุ ระบบบุุคลากร ระบบจััดการศึึกษาที่่�เชื่่อ� มโยงระบบข้้อมููลถึึงกัันและใช้้งานร่่วมกัันได้้
การพััฒนาระบบสารสนเทศเพื่่อ� การวางแผน ระบบการกำำ�กับั
5) พััฒนาระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่อ� การใช้้งานด้้านกฎหมาย (smart legal affairs)
6) พััฒนาระบบข้้อมููลสารสนเทศเพื่่อ� วางแผนการตลาด เช่่น การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต การรัับเข้้านัักศึึกษา
และบุุคลากร ศิิษย์์เก่่าสััมพัันธ์์ เป็็ นต้้น

ด้้านการจััดการเรีียนการสอนและ
การพััฒนาหลัักสููตร

1) สร้้างและปรัับเปลี่่�ยนเนื้้�อหาให้้อยู่่ใ� นรููปแบบดิิจิทัิ ลั เช่่น โครงการพััฒนาระบบสื่่อ� การเรีียนการสอน
ออนไลน์์ส่่วนกลางเพื่่อ� แบ่่งปัั นเนื้้�อหาและรายวิิชาต่่าง ๆ ร่่วมกััน รวมถึึงโครงการพััฒนาโมดููลเพื่่อ� การ
เรีียนการสอนออนไลน์์
2) สร้้างช่่องทางดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เข้้าถึึงเนื้้�อหาและบริิการ เช่่น โครงการ Smart App (partnership) โครงการ
บููรณาการ Digital Learning Platform สำำ�หรัับการเรีียนการสอนและการให้้บริิการ Lifelong Learning
โครงการจััดทำำ� Smart e-Classroom เป็็ นต้้น
3) สร้้างความร่่วมมืือด้้านดิิจิทัิ ลั แพลตฟอร์์มกัับหน่่วยงานชั้้�นนำำ�ในการเผยแพร่่เนื้้�อหาและบริิการผ่่าน
รููปแบบออนไลน์์ เพื่่อ� สนัับสนุุนการเรีียนการสอน การวิิจัยั และการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 สามารถเรีียนรู้้�
ได้้แม้้จะอยู่่น� อกมหาวิิทยาลััย
4) การจััดทำำ�หลัักสููตรเกี่่�ยวกัับดิิจิทัิ ลั โดยตรงเพื่่อ� สร้้างทรััพยากรบุุคคลที่่�มีีความรู้้�ความสามารถออกสู่่�
ตลาดในปัั จจุบัุ นั เช่่น Digital Entrepreneurs และ Data Science เป็็ นต้้น

ด้้านการจััดระบบนิิเวศองค์์กรเพื่่อ� 1) จััดเตรีียมความพร้้อมของโครงสร้้างพื้้�นฐาน ปรัับปรุุงและพััฒนาให้้เอื้้อ� ต่่อการสร้้างข้้อมููลที่่�จำ�ำ เป็็ น
มีีโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�เหมาะสม
ต่่อการบริิหารจััดการอย่่างต่่อเนื่่�อง
2) ส่่งเสริิมและพััฒนาด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยของโครงสร้้างพื้้�นฐาน
3) ส่่งเสริิมและบููรณาการโครงการเพื่่อ� ให้้เกิิดการพััฒนาด้้าน Smart Facility เช่่น โครงการ Smart
โครงการ Smart Facility โครงการ Smart Facility Campus และโครงการ Smart Campus
Hackathon เป็็ นต้้น
4) พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านไอทีี (digital infrastructure) เพื่่อ� ให้้ระบบเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ของ
มหาวิิทยาลััยพร้้อมให้้บริิการอย่่างมีีเสถีียรภาพ
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กลยุุทธ์์ องค์์ประกอบ และกระบวนการปรัับเปลี่่ย� นสู่่อ� งค์์กรดิจิิ ทัิ ลั ของมหาวิิทยาลััยไทย

จัันทร์์จิริ า เหลาราช และกุุลธิิดา ท้้วมสุุข

ตารางที่่ � 1 แสดงกลยุุทธ์์การปรัับเปลี่่�ยนสู่่อ� งค์์กรดิจิิ ทัิ ลั ของมหาวิิทยาลััยไทย (ต่่อ)
เป้้ าหมาย

ยุุทธศาสตร์์ / กลยุุทธ์์ / นโยบาย

ด้้านการจััดระบบนิิเวศองค์์กรเพื่่อ� 5) การสร้้างระบบนิิเวศน์์องค์์กรที่่เ� อื้้อ� ต่่อการปฏิิบัติั งิ านและการเรีียนรู้้�ร่่วมกัันของบุุคลากร นัักศึึกษา และ
มีีโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�เหมาะสม
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย เช่่น โครงการ Learning Space หรืือ Co-working Space เป็็ นต้้น
6) ปรัับปรุุงกฎระเบีียบ นโยบาย แนวปฏิิบัติั ใิ ห้้เอื้้อ� ต่่อการเก็็บเกี่่�ยวประโยชน์์จากเทคโนโลยีีสมััยใหม่่ที่่�
นำำ�มาประยุุกต์ใ์ ช้้ในมหาวิิทยาลััย
ด้้านการพััฒนาบุุคลากรและ
นัักศึึกษาที่่�มีีความสามารถดิิจิทัิ ลั

1) พััฒนาบุุคลากรให้้รู้้�เท่่าทัันเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั และสามารถประยุุกต์ใ์ ช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ เช่่น โครงการ
พััฒนา Digital Literacy, Digital Leadership, IT Professional โครงการ Innovative Mindset ของ
ผู้้�บริิหารและบุุคลากร โครงการ Online Training Platform สำำ�หรัับบุุคลากร โครงการฝึึกอบรมเพื่่อ�
ยกระดัับ Digital literacy สำำ�หรัับนัักศึึกษา เป็็ นต้้น
2) ปลููกฝัั งวััฒนธรรมการใช้้เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั อย่่างชาญฉลาดให้้กับั นัักศึึกษา และบุุคลากรทุุกระดัับ โดย
จััดโครงการอบรม ให้้ความรู้้�ปรัับเปลี่่�ยนทััศนคติิเพื่่อ� ให้้บุคุ ลากรและนัักศึึกษาเปิิ ดรัับเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั

ด้้านการวิิจัยั และพััฒนานวััตกรรม 1) ยกระดัับสำำ�นักั เทคโนโลยีีสารสนเทศให้้เป็็ นศููนย์์วิจัิ ยั เทคโนโลยีีและการสื่่อ� สาร (ICT Research center)
ดิิจิทัิ ลั
2) ส่่งเสริิมการสร้้างนวััตกรรมบริิการจากความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานภาครััฐ และเอกชน
3) การประสานกัับหน่่วยงานภายนอกเพื่่อ� สร้้างนวััตกรรมด้้านดิิจิทัิ ลั ที่่�มาจากความต้้องการของภาครััฐ
สัังคม และภาคเอกชน ที่่�สามารถนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ได้้จริงิ
4) ส่่งเสริิมและจััดหาซอฟต์์แวร์์สนับั สนุุนงานวิิจัยั และพััฒนานวััตกรรม
5) การพััฒนาและวิิจัยั เชิิงลึึกเพื่่อ� ให้้มีีกลไกในการพััฒนาองค์์ความรู้้�เชิิงลึึกด้า้ นเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั ที่่�หลากหลาย
และสามารถนำำ�ไปสร้้างนวััตกรรมได้้
6) การส่่งเสริิมให้้เกิิดนวััตกรรมทางดิิจิทัิ ลั โดยการบ่่มเพาะภายในเพื่่อ� ให้้เกิิด Internal Startup จาก
นัักวิจัิ ยั บุุคลากรและนัักศึึกษา
ด้้านการใช้้ข้อ้ มููลและสร้้างความ
ปลอดภััยสำำ�หรัับการเข้้าถึึงข้้อมููล
ร่่วมกััน (digital security)

1) นำำ�เทคโนโลยีี Business Intelligence (BI) และ Dashboard มาใช้้ในการสรุุปข้อ้ มููลทุุกมิติิ ิ เพื่่อ� สะท้้อนผล
การดำำ�เนิินงานของบุุคลากรในระดัับส่่วนงานและส่่วนกลางเพื่่อ� ช่่วยในการบริิการจััดการทุุกระดัับ
2) การพััฒนาระบบและเชื่่อ� มโยงฐานข้้อมููลด้้านบริิการวิิชาการ
3) การสร้้างระบบสารสนเทศเพื่่อ� รองรัับ Digital Society, Big Data, IoTs
4) การพััฒนาฐานข้้อมููลกลางของมหาวิิทยาลััยที่่�เอื้้อ� ต่่อการวิิเคราะห์์ จััดเก็็บและนำำ�ข้อ้ มููลไปใช้้ประโยชน์์
5) การพััฒนาและการปรัับปรุุงศููนย์์ข้อ้ มููล (data center) ให้้สามารถดำำ�เนิินงานได้้อย่่างรวดเร็็วและ
มีีประสิิทธิิภาพ
6) ส่่งเสริิมการนำำ�ข้อ้ มููลไปใช้้เพื่่อ� ให้้เกิิดนวััตกรรมบนโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�สามารถตอบสนองความต้้องการได้้
อย่่างชาญฉลาด
7) ปรัับปรุุงกฎระเบีียบ นโยบายเกี่่�ยวกัับการสร้้างความปลอดภััยในการเข้้าถึึงข้้อมููลร่่วมกััน (digital
security) โดยการควบคุุมการเข้้าถึึง (access control) และการยืืนยัันตััวตน (authentication)

นอกจากนี้้�แล้้วมหาวิิทยาลััยยัังมีีการกำำ�หนดนโยบาย
ให้้ทุุกภาคส่่วนมีีส่่วนร่่วมในการขัับเคลื่่�อนสู่่�ดิจิิ ทัิ ลั ตั้้�งแต่่
การกำำ�หนดนโยบายด้้านการปรัับเปลี่่�ยนสู่่�องค์์กรดิิจิิทัลั
โดยการขอความร่่วมมืือจากกลุ่่� ม ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียให้้
เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการวิิพากษ์์วิจิ ารณ์์เกี่่�ยวกัับการกำำ�หนด
แผนยุุทธศาสตร์์ของมหาวิิทยาลััย หลัังจากนั้้�นจะกำำ�หนด
นโยบายหลััก ของมหาวิิท ยาลััย และส่่งต่่อแผนดััง กล่่าว
สู่่�คณะและส่่วนงานอัันจะนำำ�ไปสู่่�การกำำ�หนดนโยบายและ
ดััชนีีวััดความสำำ�เร็็จ (KPI) ของคณะและส่่วนงานต่่อไป
อีีกทั้้�งยัังมีีการจััดกิิจกรรมที่่�เป็็ นการส่่งเสริิมและสนัับสนุุ น

ให้้บุคุ ลากรทุุกคนเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการปรัับเปลี่่�ยนสู่่อ� งค์์กร
ดิิจิทัิ ลั ด้้วย ทั้้�งจััดโครงการให้้ความรู้้�เพื่่อ� ปรัับเปลี่่�ยนแนวคิิด
ของบุุคลากรให้้มีีความยิินดีีและเต็็มใจนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั
เข้้ามาใช้้ในการปฏิิบัติั งิ าน การพััฒนาระบบและแพลตฟอร์์ม
ที่่�ใช้้เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั ในกระบวนงานทั้้�งหมด เพื่่อ� ให้้บุคุ ลากร
สามารถปฏิิบั ติั ิง านร่่วมกััน ได้้อ ย่่างสะดวก รวดเร็็ว ซึ่่�ง
ผู้้� บ ริิห ารก็็ ยั ัง กล่่าวต่่อว่่า ในระยะเวลาที่่� ผ่่ านมาการ
ปรัับ เปลี่่� ย นพฤติิกรร มของบุุ ค ลากรให้้ ใ ช้้ ร ะบบดิิจิิทั ัล
ในการปฏิิบั ัติิง านในภาพรวมดำำ� เนิิ น ไปค่่อนข้้า งล่่าช้้า
จนกระทั่่�ง เมื่่�อ มีีสถานการณ์์ ร ะบาดของไวรััส โคโรนา
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สายพัันธุ์์�ใหม่่ 2019 ที่่�เกิิดขึ้้น� ทั่่�วโลก มหาวิิทยาลััยไม่่อาจ
จััดการเรีียนการสอนได้้ตามปกติิ บุุคลากรทั้้�งสายวิิชาการ
และสายสนัับสนุุนจึึงมีีความสนใจที่่�จะศึึกษาหาความรู้้� ฝึึกฝน
เพื่่�อให้้สามารถนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั เข้้ามาใช้้เป็็ นเครื่่�องมืือ
หลัักในการปฏิิบัติั งิ าน ซึ่่�งพบว่่าบุุคลากรได้้ใช้้เทคโนโลยีี
ดิิจิทัิ ลั เป็็ นหลัักและกลายเป็็ นรููปแบบปกติิของการปฏิิบัติั งิ าน
ในปัั จจุุ บั ัน เช่่น การใช้้ ข้้ อ มููลร่่วมกััน ผ่่านระบบและ
แพลตฟอร์์ม การใช้้ Online working Space ที่่�ปฏิิบัติั งิ าน
ร่่วมกัันได้้ทุกที่่
ุ ทุ� กุ เวลา เป็็ นต้้น
สำำ� หรัับ การถ่่ายทอดนโยบายไปยััง ส่่วนงาน พบว่่า
มหาวิิท ยาลััย มีีการถ่่ายทอดนโยบายไปยััง ทุุ กส่่วนงาน
อย่่างชััดเจน โดยเริ่่ม� จากผู้้�บริิหารระดัับสููงที่่�รับั ผิิดชอบด้้าน
การปรัับเปลี่่�ยนสู่่อ� งค์์กรดิจิิ ทัิ ลั ถ่่ายทอดนโยบายไปสู่่ตั� วั แทน
คณะและส่่วนงานต่่าง ๆ ผ่่านการประชุุ ม ประจำำ� เดืือน
เกี่่�ยวกัับการบริิหารงานของมหาวิิทยาลััย โดยมีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่อ� หารืือความก้้าวหน้้า ประชาสััมพัันธ์์ รัับฟัั งความคิิดเห็็น
พร้้ อ มทั้้�ง ติิ ด ตามผลการดำำ� เนิิ น งานตามแผนดิิ จิิ ทั ั ล
ทุุกไตรมาส หลัังจากนั้้�นระดัับคณะหรืือส่่วนงานจะแต่่งตั้้�ง
คณะกรรมการเพื่่อ� วางแผนนโยบาย การพััฒนาโครงการและ
กิิจกรรมด้้านดิิจิทัิ ลั ต่่าง ๆ โดยมีีแผนใหญ่่ของมหาวิิทยาลััย
เป็็ นตััวกำำ�หนดทิิศทางในภาพรวม นอกจากนี้้�มหาวิิทยาลััย
ยัังเปิิ ดโอกาสให้้แต่่ละส่่วนงานเสนอโครงการดิิจิทัิ ลั เพื่่�อ
ของบประมาณในการดำำ�เนิินการได้้ ซึ่่�งในการปรัับเปลี่่�ยนสู่่�
ดิิจิิทั ัล มหาวิิท ยาลััย ไม่่ได้้มีีค วามคาดหวััง ให้้บุุ ค ลากร
ทุุ กส่่ วนงานยอมรัับ นโยบายและเปลี่่� ย นแปลงในทััน ทีี
อาจเพราะมีีความเกี่่�ยวเนื่่�องกัับการปรัับกระบวนการคิิด
การสร้้า งการยอมรัับ และปรัับ เปลี่่�ย นวััฒ นธรรมองค์์กร
ที่่�จำ�ำ เป็็ นต้้องใช้้เวลา มหาวิิทยาลััยจึึงต้้องสร้้างสภาพแวดล้้อม
ให้้บุคุ ลากรมีีความรู้้�สึึกต้อ้ งการที่่�จะเปลี่่�ยนแปลงด้้วยตนเอง
พร้้อมทั้้�งให้้ความรู้้� สร้้างความเข้้าใจ ช่่วยเหลืือ แนะนำำ�แนว
ปฏิิบัติั ด้ิ ว้ ยดิิจิทัิ ลั ให้้แก่่บุุคลากร ไปพร้้อม ๆ กัับการสั่่�งการ
และกำำ� หนดระยะเวลาในการปฏิิ บั ั ติิ ง านด้้ ว ยดิิ จิิ ทั ั ล
เนื่่� อ งจากหากรอให้้บุุ ค ลากรมีีความรู้้�แ ละทััก ษะจนครบ
ทุุ กด้้ า นก่่อนจึึ ง ดำำ� เนิิ น การปรัั บ เปลี่่� ย นอาจส่่งผลให้้
การปรัับเปลี่่�ยนสู่่ดิ� จิิ ทัิ ลั ดำำ�เนิินการได้้อย่่างล่่าช้้า
2. องค์์ประกอบของการปรัับเปลี่่�ยนสู่่�องค์์กรดิิ จิิทัลั
จากการเก็็บรวบรวมข้้อมููล พบว่่า องค์์ประกอบของ
การปรัับเปลี่่�ยนสู่่อ� งค์์กรดิจิิ ทัิ ลั ในบริิบทของมหาวิิทยาลััยไทย
มีีทั้้�งหมด 9 องค์์ประกอบ ดัังนี้้�
องค์์ประกอบ 1 กลยุุท ธ์์แ ละรููปแบบการดำำ� เนิิ น งาน

แบ่่งออกเป็็ น 4 ด้้าน คืือ
1) โครงสร้้า งและระบบการบริิห าร มหาวิิท ยาลััย มีี
การแต่่งตั้้�งผู้้�รัับผิิดชอบหลัักในขัับเคลื่่�อนแผนปฏิิบัติั กิ าร
ดิิจิทัิ ลั ในภาพรวม อีีกทั้้�งยัังมีีหน่่วยงาน คณะกรรมการ
อนุุกรรมการ รวมถึึงผู้้�ขัับเคลื่่อ� นในระดัับคณะซึ่่�งเป็็ นผู้้�คอย
สนัับสนุุ นการดำำ�เนิินงานตามแผน อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�บริิหาร
ยััง ให้้ค วามเห็็น ว่่ามหาวิิท ยาลััย ไม่่มีีความจำำ� เป็็ น ต้้อ งมีี
หน่่วยงานเพื่่�อ รัับ ผิิด ชอบหลััก เนื่่� อ งจากมหาวิิท ยาลััย
มีีการส่่งเสริิมให้้ทุุกส่่วนงานมีีส่่วนร่่วมในการปรัับเปลี่่�ยน
อยู่่แ� ล้้ว หากมีีการจััดตั้้�งสำำ�นักดิ
ั จิิ ทัิ ลั เพื่่อ� มารัับหน้้าที่่�ดังั กล่่าว
บุุ ค ลากรในส่่วนงานอื่่�น อาจไม่่มีีความกระตืือรืือร้้น ใน
การปรัับเปลี่่�ยน และผลัักภาระดัังกล่่าวไปให้้หน่่วยงาน
ที่่�รับั ผิิดชอบดำำ�เนิินการแทน
2) แผนกลยุุทธ์์ พบว่่ามหาวิิทยาลััยมีีการวางแผนกลยุุทธ์์
และนโยบายเพื่่�อเป็็ นแนวทางในการขัับเคลื่่�อนสู่่�องค์์กร
ดิิจิทัิ ลั อย่่างชััดเจน สืืบเนื่่�องจากแผนพััฒนามหาวิิทยาลััย
ภายใต้้การกำำ�กับั ของกระทรวง อว. ที่่�มุ่่�งให้้มหาวิิทยาลััย
มีีการพััฒนาสู่่ก� ารเป็็ นองค์์กรดิจิิ ทัิ ลั มหาวิิทยาลััยจึึงมีีการ
กำำ�หนดนโยบายการพััฒนาที่่�สอดคล้้องกััน ด้้วยการวางแผน
ยุุ ท ธศาสตร์์ ด้้ า นดิิจิิทั ัล ที่่�มุ่่� ง ให้้ค วามสำำ�คั ัญ ต่่อการเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพขององค์์กรเป็็ นหลััก เช่่น ด้้านการปฏิิบัติั งิ าน
ของบุุคลากร การจััดการเรีียนการสอน การวิิจัยั การจััดระบบ
นิิเวศน์์ การพััฒนาบุุคลากรและการสร้้างความปลอดภััย
ในการเข้้าถึึงข้้อมููลร่่วมกััน เป็็ นต้้น หลัังจากนั้้�นจึึงส่่งต่่อ
นโยบายสู่่ก� ารจััดทำำ�แผนในระดัับคณะและส่่วนงานต่่อไป
3) ระบบโครงสร้้างพื้้�นฐาน มหาวิิทยาลััยมีีการวาง
ระบบโครงสร้้า งพื้้�น ฐานเพื่่�อ สนัั บ สนุุ น การปรัับ เปลี่่�ย น
สู่่อ� งค์์กรดิจิิ ทัิ ลั อยู่่แ� ล้้ว หากแต่่เป็็ นการพััฒนาและปรัับปรุุง
ระบบโครงสร้้างเดิิมให้้เพีียงพอต่่อความต้้องการและเหมาะสม
กัับยุุคสมัยั มากขึ้้�นเพื่่อ� ให้้ผู้ใ้� ช้้งานสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลดิิจิทัิ ลั
ร่่วมกัันได้้ ตั้้�งแต่่ Main Firewall ซึ่่�งเป็็ นซอฟต์์แวร์์หรืือ
ฮาร์์ดแวร์์บนระบบเครืือข่่ายและทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบข้้อมููล
เข้้า-ออกระบบเครืือข่่าย Core Switch และ Distributed
Switch ซึ่่�งเป็็ นอุุปกรณ์สำ์ �ำ หรัับรัับ-ส่่งข้้อมููลตามสถานที่่�ต่่าง ๆ
รวมถึึงการกระจายสััญญาณอิินเทอร์์เน็็ ตทั้้�งระบบมีีสาย
และไร้้สาย ซึ่่�งผู้้�ที่่�จะเข้้าถึึงระบบเครืือข่่ายได้้จะต้้องผ่่าน
กระบวนการกำำ�หนดสิิทธิ์์� เพื่่อ� ความปลอดภััยในการเข้้าถึึง
ข้้อมููลดิิจิทัิ ลั ตามบทบาทหน้้าที่่�ของแต่่ละบุุคคล
4) งบประมาณ มหาวิิทยาลััยมีีการจััดสรรงบประมาณ
เพื่่อ� สนัับสนุุนการขัับเคลื่่อ� นสู่่ม� หาวิิทยาลััยดิิจิทัิ ลั อย่่างชััดเจน
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กลยุุทธ์์ องค์์ประกอบ และกระบวนการปรัับเปลี่่ย� นสู่่อ� งค์์กรดิจิิ ทัิ ลั ของมหาวิิทยาลััยไทย

ทั้้�ง งบประมาณแผ่่นดิิน และงบรายได้้อ ย่่างเพีียงพอใน
ทุุก ๆ ด้้าน อาทิิ ด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐาน เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั
และนวััตกรรม การจััดการข้้อมููล การจััดการเรีียนการสอน
การวิิจัยั ความปลอดภััยของข้้อมููล และการพััฒนาบุุคลากร
เป็็ นต้้น
องค์์ประกอบ 2 ยึึดลููกค้้าและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียเป็็ น
ศููนย์์กลาง มหาวิิทยาลััยมีีแนวคิิดในการยึึดความต้้องการ
ของผู้้�มีีส่่วนได้้ ส่่ วนเสีียเป็็ นแนวทางในการขัับ เคลื่่�อ น
องค์์กร ซึ่่�งในระดัับนโยบายนั้้�นมีีการบริิหารจััดการโดยยึึด
เกณฑ์์คุุ ณ ภาพการศึึก ษาเพื่่�อ การดำำ� เนิิ น การที่่�เ ป็็ น เลิิศ
ที่่�ยึดึ ความต้้องการของลููกค้้าเป็็ นสำำ�คัญ
ั ในทุุกกระบวนงาน
ทั้้�งนี้้� มหาวิิทยาลััยได้้นำำ�เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั เข้้ามาเป็็ นเครื่่อ� งมืือ
ในการรัับฟัั งความต้้องการของลููกค้้า เช่่น ระบบฟัั งเสีียง
ลููกค้้า การใช้้แอพลิิเคชั่่�นและสื่่�อสัังคมออนไลน์์ เพื่่�อคอย
เชื่่อ� มโยงและสร้้างความสััมพัันธ์์อันั ดีี อีีกทั้้�งการใช้้เทคโนโลยีี
ดิิจิทัิ ลั ในด้้านการจััดการเรีียนการสอนแก่่นัักศึึกษาปัั จจุุบันั
และกลุ่่�มนัักเรีียนในเขตภููมิิภาคซึ่่�งเป็็ นกลุ่่�มเป้้ าหมายใน
อนาคตด้้วย
องค์์ป ระกอบ 3 เทคโนโลยีีดิิจิิทั ัล มหาวิิท ยาลััย มีี
การวางแผนเพื่่�อ เปลี่่� ย นแปลงเทคโนโลยีีภายในและ
ดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�องซึ่่�งมีีแผนปฏิิบัติั กิ ารดิิจิทัิ ลั ที่่�เป็็ น
ตััวขัับเคลื่่�อนหลััก โดยผู้้�บริิหารจะเริ่่ม� ดำำ�เนิินการภายใต้้
แนวคิิด ว่่าเทคโนโลยีีใดสามารถนำำ� มาใช้้ปร ะโยชน์์ ไ ด้้
ในอนาคต จะดำำ�เนิินการพััฒนาและนำำ�เข้้ามาใช้้ในการบริิหาร
จััดการองค์์กร ปัั จจุุบันั มหาวิิทยาลััยได้้มีีการนำำ�เทคโนโลยีี
ดิิจิทัิ ลั ที่่�มีีความทัันสมััยเข้้ามาใช้้ในการดำำ�เนิินงานหลายด้้าน
ไม่่ว่่าจะเป็็ น 1) เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั เพื่่�อการบริิหารจััดการ
หน่่วยงาน เช่่น ระบบลายเซ็็นดิิจิทัิ ลั (digital signature)
การพััฒนาระบบงานไร้้กระดาษ (electronic document)
เป็็ นต้้น 2) เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� การดำำ�เนิินการรายวััน เช่่น
ระบบบััญชีี ระบบการเงิิน ระบบพััสดุุ เป็็ นต้้น 3) เทคโนโลยีี
ดิิจิิทั ัล เพื่่�อ การเรีียนการสอนและการวิิจั ัย เช่่น Smart
App (partnership), Digital Learning Platform, Smart
e-Classroom เป็็ นต้้น 4) โครงสร้้างเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั และ
แพลตฟอร์์ม เช่่น Smart Facility, Smart Campus เป็็ นต้้น
องค์์ประกอบ 4 บุุคลากร มหาวิิทยาลััยมีีการวางแผน
เพื่่�อพััฒนาสมรรถนะของบุุคลากรในทุุกระดัับอย่่างชััดเจน
และสม่ำำ��เสมอ เพื่่อ� ให้้บุคุ ลากรมีีความรู้้� ความเข้้าใจ สามารถ
ใช้้งานระบบและแพลตฟอร์์มร่่วมกัันได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
เช่่น การจััดอบรมเกี่่�ยวกัับระบบและแพลตฟอร์์มดิิจิิทัลั
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ต่่าง ๆ การฝึึ กอบรมทั้้�งระบบเดิิมที่่�มหาวิิทยาลััยมีีอยู่่�แล้้ว
ระบบที่่�กำ�ลั
ำ งั พััฒนาและโปรแกรมสำำ�เร็็จรููป การฝึึ กอบรม
การใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นพื้้�นฐาน เช่่น ทัักษะการใช้้ Microsoft
Word, Microsoft Excel, Google Suite, Google
Calendar, Google Sheet, Google Form เป็็ นต้้น และ
เทคโนโลยีีขั้้�น สููง เช่่น Scholar, Blockchain, Cyber
Security, Data Privacy, AI, Agile Software Development,
Big Data, และ IoTs เป็็ นต้้น การทดสอบเพื่่�อวััดระดัับ
สมรรถนะดิิจิิทั ลั ของบุุ ค ลากรเพื่่�อ ทราบว่่าบุุ ค ลากรขาด
ทััก ษะใด และจะต้้ อ งพััฒ นาทััก ษะด้้ า นใดในอนาคต
การจััดสรรงบประมาณเพื่่�อทุุนสำำ�หรัับการพััฒนาตนเองใน
ด้้านต่่าง ๆ ของบุุคลากร
องค์์ประกอบ 5 นวััตกรรมดิิจิทัิ ลั มหาวิิทยาลััยมีีการส่่งเสริิม
และสนัับสนุุ นให้้บุุคลากรพััฒนานวััตกรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง
ซึ่่�ง แบ่่งออกเป็็ น 3 ระดัับ คืือ 1) ระดัับ การบููรณาการ
(integration) เป็็ นการนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั เข้้ามาประยุุกต์์
ในกระบวนงานและพััฒนาให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น 2) ระดัับ
การสร้้างนวััตกรรม (innovation) เป็็ นการสร้้างนวััตกรรม
สร้้า งเครื่่�อ งมืือ หรืือสิ่่�ง ใหม่่ ๆ เข้้า มาทดแทนงานของ
บุุคลากรเอง เช่่น ระบบเบิิกค่่ารัักษาพยาบาล ระบบเบิิก
ค่่าเล่่าเรีียนบุุตร ระบบคำำ�ร้อ้ งออนไลน์์และระบบการคำำ�นวณ
การขึ้้�นเงิินเดืือน เป็็ นต้้น และ 3) ระดัับการหยุุดชะงััก
(disruption) เป็็ นการนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั เข้้ามาปฏิิบัติั งิ าน
แทนตััวบุุคลากรอย่่างครบถ้้วนทุุกกระบวนงาน ซึ่่�งบุุคลากร
ไม่่จำำ�เป็็ นต้้องมาทำำ�งานหรืือจััดการงานส่่วนนี้้�อีีกเลย
องค์์ประกอบ 6 วััฒ นธรรมดิิจิิทั ลั พบว่่าในมิิติิด้้า น
ทััศ นคติิข องบุุ ค ลากรส่่วนใหญ่่ของมหาวิิท ยาลััย ไม่่ได้้
มีีแนวคิิ ด ต่่อต้้ า นและพร้้ อ มที่่� จ ะปรัั บ เปลี่่� ย นตนเอง
อาจเนื่่�องจากบุุคลากรมีีการตื่่�นตััวและใช้้เทคโนโลยีีในชีีวิิต
ประจำำ�วั ัน อยู่่� แ ล้้ ว อีีกทั้้�ง มหาวิิท ยาลััย ยััง มีีการแต่่งตั้้�ง
ผู้้�รัับผิิดชอบหลัักด้า้ นการปรัับเปลี่่�ยนสู่่�ดิจิิ ทัิ ลั อย่่างชััดเจน
ซึ่่� ง ถืือว่่าเป็็ นการส่่งสััญ ญาณให้้บุุ ค ลากรทราบร่่วมกััน
ว่่ามหาวิิทยาลััยกำำ�ลังั จะดำำ�เนิินการปรัับเปลี่่�ยนวััฒนธรรม
ดิิจิทัิ ลั ขององค์์กร การขอความร่่วมมืือจากบุุคลากรจึึงไม่่ใช่่
เรื่่อ� งยาก นอกจากนี้้�การได้้รับั แรงผลัักดันั จากสถานการณ์์
ระบาดของไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ 2019 ซึ่่�งเป็็ นปัั จจััย
ภายนอกที่่�ส่่ งผลต่่อการปรัับ เปลี่่� ย นวััฒ นธรรมองค์์ กร
อย่่างมาก บุุลคากรจำำ�เป็็ นต้้องปฏิิบัติั งิ านที่่�บ้า้ นและติิดต่่อ
สื่่อ� สารกัันด้้วยเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั เป็็ นหลััก จึึงส่่งผลให้้บุคุ ลากร
มีีความกระตืือรืือร้้น ในการปรัับ เปลี่่�ย นอย่่างเห็็น ได้้ชั ดั
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องค์์ประกอบ 7 ขัับเคลื่่�อนด้้วยข้้อมููล มหาวิิทยาลััยมีี
การนำำ� แพลตฟอร์์ ม สำำ� หรัับ การวิิเ คราะห์์ ข้้อ มููล (data
analytics) เข้้ามาจััดเก็็บ รวบรวมและใช้้ประโยชน์์ร่่วมกััน
ทั้้�งด้้านการตััดสิินใจ การกำำ�หนดนโยบายหรืือวิิเคราะห์์
การปฏิิ บั ัติิ ง านรายวััน ซึ่่� ง มีีการพััฒ นาและปรัับ ปรุุ ง
ประสิิทธิิภาพของแพลตฟอร์์มอย่่างสม่ำำ��เสมอ ซึ่่�งการนำำ�
ข้้อมููลที่่�วิเิ คราะห์์มาใช้้อำ�ำ นวยความสะดวกภายในมหาวิิทยาลััย
หลายๆ ด้้ า นและสามารถแสดงผลออกมาเป็็ นข้้อ มููล
ในเวลาจริิง (real time)
องค์์ประกอบ 8 การทำำ�งานร่่วมกััน พบว่่ามหาวิิทยาลััย
มีีการสนัั บ สนุุ นให้้ บุุ ค ลากรทุุ ก ภาคส่่วนปฏิิ บั ั ติิ ง าน
ร่่วมกััน ข้้า มสายงานโดยใช้้เ ทคโนโลยีีดิิจิิทั ัล อยู่่� บ้้า งใน
บางมหาวิิทยาลััย โดยมีีกระบวนงานดิิจิทัิ ลั เป็็ นเครื่่อ� งมืือหลััก
โดยมหาวิิทยาลััยจะจััดตั้้�งทีีมงานหลัักของส่่วนกลางที่่�มีี
ความเชี่่� ย วชาญด้้ า นเทคโนโลยีีดิิ จิิ ทั ัล เพื่่� อ แก้้ ปัั ญหา
เฉพาะหน้้ า 2 กลุ่่� ม คืือ ทีีมแก้้ปัั ญ หาเฉพาะหน้้ า หรืือ
ทีีมแก้้ปััญหาเฉพาะด้้าน เช่่น งานด้้านการเงิิน จะใช้้ทีีมงาน
ด้้านการเงิินเข้้ามาดููแลและแก้้ปััญหา เป็็ นต้้น และทีีมงาน
สำำ� หรัับ แก้้ปัั ญ หาด้้า นเทคนิิ ค เช่่น ผู้้�มีีห น้้ า ที่่�ดููแลระบบ
เครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ตไร้้สาย เครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ เป็็ นต้้น
องค์์ประกอบ 9 ระบบนิิเวศองค์์กร พบว่่ามหาวิิทยาลััย
มีีแนวคิิดในการพััฒนาระบบนิิเวศองค์์กรให้้เหมาะสม และ
ขัับ เคลื่่� อ นให้้ ม หาวิิท ยาลััย เป็็ นสถานที่่� แ ห่่งการเรีียน

การทำำ�งานและการอยู่่อ� าศััย ซึ่่�งนั่่�นถืือเป็็ นยุุทธศาสตร์์สำ�คั
ำ ญ
ั
ในการสร้้างระบบนิิเวศของมหาวิิทยาลััย ทั้้�งการพััฒนาคน
พััฒนาเทคโนโลยีี โครงสร้้างพื้้�นฐาน การสร้้างพื้้�นที่่�สำ�ำ หรัับ
การทำำ�งานร่่วมกััน (co-working space) และในปัั จจุุบันั
มหาวิิท ยาลััย ได้้รั บั ความร่่วมมืือจากผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ในระดัับ ที่่�แ ตกต่่างออกไป โดยบางมหาวิิท ยาลััย ได้้รั บั
ความร่่วมมืือในระดัับดีีมาก ซึ่่�งสามารถสื่่อ� สารกัันได้้ตลอดเวลา
และสม่ำำ�� เสมอโดยการผ่่านระบบฟัั ง เสีียงลููกค้้า (VOC)
แต่่ในขณะเดีียวกัันก็็มีีบางมหาวิิทยาลััยที่่�ยังั ได้้รับั ความร่่วมมืือ
ค่่อนข้้างน้้อย ซึ่่�งเกิิดจากการสื่่อ� สารที่่�ไม่่เพีียงพอ
3. กระบวนการปรัับเปลี่่�ยนสู่่�องค์์กรดิิ จิิทัลั
จากการเก็็บรวบรวมข้้อมููล พบว่่า การปรัับเปลี่่�ยนสู่่�
องค์์กรดิิจิิทัลั ในบริิบทของมหาวิิทยาลััย มีีกระบวนการ
ปรัับเปลี่่�ยน 2 แนวทาง คืือ ดำำ�เนิินการตามกระบวนการ
ปรัับเปลี่่�ยนสู่่ดิ� จิิ ทัิ ลั ดัังแสดงในภาพที่่� 2 และดำำ�เนิินการโดย
การบููรณการทุุกกระบวนการไปพร้้อมกััน ดัังแสดงในภาพที่่�
3 ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
แนวทางที่่ � 1 ดำำ�เนิินการตามกระบวนการปรัับเปลี่่�ยน
สู่่ดิ� จิิ ทัิ ลั
1) กระบวนการตระหนัั ก เห็็ น ถึึ ง ความสำำ�คั ัญ ซึ่่� ง
จะเริ่่ม� จากผู้้�บริิหารที่่�มองเห็็นถึึงความสำำ�คัญั และมีีความจำำ�เป็็ น
ที่่�จะต้้องขัับเคลื่่อ� นองค์์กร เพื่่อ� ผลัักดันั ให้้องค์์กรใช้้ระบบและ
แพลตฟอร์์มเพื่่อ� ปฏิิบัติั งิ านให้้ทันั กัับรููปแบบการดำำ�เนิินงาน

ภาพที่่ � 2 แนวทางที่่� 1 ดำำ�เนิินการตามกระบวนการปรัับเปลี่่�ยนสู่่ดิ� จิิ ทัิ ลั (ที่่�มา : Chanchira Laorach)
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ภาพที่่ � 3 แนวทางที่่� 2 บููรณาการทุุกกระบวนการไปพร้้อมกััน (ที่่�มา : Chanchira Laorach)
เพื่่�อ ให้้มีีค วามรู้้� ความเข้้า ใจ สามารถใช้้ง านระบบและ
แพลตฟอร์์ม เพื่่�อ การปฏิิบั ติั ิง านได้้อ ย่่างมีีประสิิท ธิิภ าพ
ไม่่ว่่าจะเป็็ นการวางแผนเกี่่�ยวกัับการจััดเตรีียมบุุคลากร
ดิิจิิทั ัล โดยยึึด เป้้ า หมายตามแผนปฏิิบั ัติิก ารดิิจิิทั ัล ของ
มหาวิิทยาลััย การกำำ�หนดกิิจกรรมหรืือโครงการ รวมถึึง
แนวทางที่่� 1 ดำำ�เนิินการตามกระบวนการปรัับเปลี่่�ยนสู่่ดิ� จิิ ทัิ ลั
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�จำ�ำ เป็็ น ต้้อ งใช้้ใ นแต่่ละโครงการอย่่างชััด เจน
การจััดกิิจกรรมทดสอบเพื่่�อวััดระดัับสมรรถนะด้้านดิิจิทัิ ลั
ของบุุ ค ลากรทุุ ก ภาคส่่วน การจััด สรรงบประมาณเพื่่�อ
เป็็ นทุุนให้้บุุคลากรพััฒนาตนเอง เช่่น การศึึกษาต่่อ เป็็ นต้้น
5) กระบวนการปรัับเปลี่่�ยนสู่่อ� งค์์กรดิจิิ ทัิ ลั อย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยจะดำำ� เนิิ น กิิจกรร มเกี่่� ย วกัับ การแปลงข้้อ มููลให้้ อ ยู่่�
ในรููปดิิจิทัิ ลั การจััดการและใช้้ข้อ้ มููลร่่วมกััน การปฏิิบัติั งิ าน
ในรููปแบบดิิจิทัิ ลั การปฏิิบัติั งิ านข้้ามสายงานและร่่วมกััน
ปฏิิบั ติั ิง านทุุ ก ภาคส่่วน และการส่่งเสริิม และผลัักดั นั ให้้
มีีการสร้้างและพััฒนานวััตกรรมใหม่่เพื่่อ� พััฒนากระบวนงาน
ของบุุคลากรให้้ดีีขึ้้น�
แนวทางที่่ � 2 ดำำ� เนิิ น การโดยการบููรณาการทุุ ก
กระบวนการไปพร้้อมกััน จากการเก็็บรวบรวมข้้อมููล พบว่่า
มหาวิิทยาลััยจำำ�นวนหนึ่่� งดำำ�เนิินการปรัับเปลี่่�ยนสู่่�ดิิจิทัิ ลั
ครบทุุกกระบวนการ หากแต่่จะไม่่ได้้ดำ�ำ เนิินการตามลำำ�ดับั
ขั้้�น ตอน ซึ่่�ง จะบููรณาการทุุ กกิิจกรร มลงไปในโครงการ
ด้้า นดิิจิิทั ลั เนื่่� อ งจากเทคโนโลยีีดิิจิิทั ลั มีีการพััฒ นาและ
เปลี่่�ย นแปลงอย่่างรวดเร็็ว ดััง นั้้�น หากต้้ อ งดำำ� เนิิ น การ

และการจััดการศึึกษาในปััจจุบัุ นั โดยมีีแนวคิิดว่่าการปฏิิบัติั งิ าน
จะต้้อ งตอบสนองความคาดหวััง ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
มีีกระบวนการและเวลาที่่�สั้้น� แต่่ส่่งผลให้้งานมีีประสิิทธิิภาพ
มากขึ้้�น
2) กระบวนการวางแผนการดำำ�เนิินงาน เป็็ นกระบวนการ
วางแผนในการขัับเคลื่่�อนองค์์กร โดยบรรจุุลงไปในแผน
ระยะยาวของมหาวิิทยาลััย หรืือพััฒนาแผนปฏิิบัติั กิ ารดิิจิทัิ ลั
ซึ่่�งเป็็ นแผนระยะสั้้�นสำำ�หรัับใช้้เป็็ นแนวทางในการดำำ�เนิินงาน
ปรัับ เปลี่่�ย นสู่่�ดิิจิิทั ลั อย่่างชััด เจน เช่่น แผนยุุท ธศาสตร์์
กลยุุ ท ธ์์ โครงการและกิิจกรร มที่่�จ ะใช้้เ ป็็ น เครื่่�อ งมืือใน
การปรัับเปลี่่�ยนองค์์กร พร้้อมทั้้�งมีีตััวชี้้�วัดั ในการประเมิิน
ความสำำ�เร็็จของโครงการดัังกล่่าวด้้วย
3) กระบวนการส่่งเสริิม วััฒ นธรรมดิิจิิทั ลั ในองค์์กร
มหาวิิทยาลััยจะเริ่่ม� ขัับเคลื่่�อนกระบวนการดัังกล่่าวด้้วย
การแต่่งตั้้�ง ผู้้�รัับ ผิิ ด ชอบด้้ า นการปรัับ เปลี่่� ย นสู่่� ดิิ จิิ ทั ัล
อย่่างชััด เจน เพื่่�อ สื่่�อ สารให้้บุุ ค ลากรรัับ ทราบร่่วมกััน ว่่า
มหาวิิทยาลััยกำำ�ลังั จะดำำ�เนิินการปรัับเปลี่่�ยนวััฒนธรรมดิิจิทัิ ลั
ขององค์์กร หลัังจากนั้้�นจึึงดำำ�เนิินการให้้ความรู้้�และปรัับปรุุง
ทััศนคติิที่่ดีีด้
� า้ นดิิจิทัิ ลั เพื่่�อสร้้างความร่่วมมืือจากบุุคลากร
พร้้อมทั้้�งประยุุกต์์โครงการดิิจิทัิ ลั เข้้ามาแทรกซึึมในระบบ
และขั้้�นตอนการปฏิิบัติั งิ านและใช้้ตัวั ชี้้วั� ดั ประสิิทธิิภาพหลัักที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับดิิจิทัิ ลั เป็็ นมาตรฐานเดีียวกัันทั้้�งองค์์กร
4) กระบวนการจััด เตรีียมบุุ ค ลากรดิิจิิทั ลั เป็็ น การ
ส่่งเสริิมและพััฒนาสมรรถนะของบุุคลากรอย่่างต่่อเนื่่�อง
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ปรัับเปลี่่�ยนเป็็ นลำำ�ดับั และขั้้�นตอนจะส่่งผลให้้การปรัับเปลี่่�ยน
สู่่�ดิจิิ ทัิ ลั เกิิดความล่่าหรืืออาจไม่่ประสบความสำำ�เร็็จ ดัังนั้้�น
มหาวิิท ยาลััย จึึง ดำำ� เนิิ น การในหลายด้้า นพร้้อ ม ๆ กััน
โดยมีีเป้้ าหมายหลััก 2 ส่่วน คืือ 1) ลดการใช้้กระดาษ
(paperless) เพื่่�อ ส่่งเสริิม ให้้บุุ ค ลากรลดการสิ้้�น เปลืือง
ทรััพยากรจากการใช้้กระดาษและเอกสารในการทำำ�งาน
ดัังนั้้�น มหาวิิทยาลััยจึึงต้้องมีีเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� ใช้้ในการ
จััดเก็็บข้้อมููล ซึ่่�งเป็็ นสิ่่�งที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั และหลีีกเลี่่ย� งไม่่ได้้ และ
2) ลดการใช้้เงิินสด (cashless) มหาวิิทยาลััยจะดำำ�เนิินการ
จ่่ายเงิิน การรัับเงิินแก่่บุุคลากรด้้วยระบบออนไลน์์ทั้้ง� หมด
ซึ่่�งมหาวิิทยาลััยจะใช้้ ระบบ Enterprise Resource Planning
(ERP) เข้้ามาใช้้ในการขัับเคลื่่�อนการปรัับเปลี่่�ยนสู่่�องค์์กร
ดิิจิทัิ ลั ซึ่่�งจะเป็็ นการวางแผนบริิหารจััดการองค์์กรให้้สามารถ
ใช้้ทรััพยากรได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเกิิดประโยชน์์สููงสุุด
โดยจะปรัั บ เปลี่่� ย นกระบวนการดำำ� เนิิ น งานต่่าง ๆ
ให้้มีีลักั ษณะคล้้ายหน่่วยงานเอกชน มีีภาคการผลิิต มีีคลััง
สำำ�หรัับจััดเก็็บสิินค้้าและบริิการ มีีการพััฒนาฐานข้้อมููลการวิิจัยั
การสอน ฐานข้้อ มููลบุุ ค ลากร ที่่�จ ะช่่วยให้้ม หาวิิท ยาลััย
สามารถลดเวลาและต้้นทุุนได้้อย่่างเห็็นได้้ชัดั
นอกจากนั้้�น มหาวิิทยาลััยยัังมีีโครงการที่่�ส่่งเสริิมเพื่่อ�
ปรัับเปลี่่�ยนในแต่่ละด้้าน เช่่น โครงสร้้างพื้้�นฐาน จะดำำ�เนิินการ
ด้้านใด ดำำ�เนิินการอย่่างไร มหาวิิทยาลััยมีีเทคโนโลยีีที่่�ดีี
และทััน สมััย เพีียงพอต่่อความต้้ อ งการใช้้ ง านหรืือไม่่
หรืือโครงการสำำ�หรัับอบรมและพััฒนาทัักษะของบุุคลากร
จะต้้อ งดำำ� เนิิ น การด้้า นใดที่่�จ ะส่่งผลให้้บุุ ค ลากรมีีความรู้้�
และทัักษะเพีียงพอต่่อการปฏิิบัติั งิ านด้้วยดิิจิทัิ ลั โดยแต่่ละ
โครงการจะมีีการบริิ ห ารจััด การภายใต้้ 3 ด้้ า น คืือ
1) ด้้า นนโยบาย (policy) เป็็ น การทบทวนถึึง นโยบาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องว่่าจะสามารถดำำ�เนิินการด้้วยดิิจิทัิ ลั ได้้หรืือไม่่
เช่่น ลายเซ็็นดิิจิทัิ ลั (digital signature) เป็็ นต้้น หลัังจากนั้้�น
จะกำำ�หนดเป้้ าหมายและแจ้้งไปยัังส่่วนงานต่่าง ๆ ภายใน
มหาวิิท ยาลััย ให้้ดำ�ำ เนิิ น การโดยมีีผู้้�นำำ� ของส่่วนงานนั้้�น
เป็็ นผู้้�ขัับเคลื่่�อนหลััก 2) ด้้านเทคนิิค (technical) เป็็ น
การตรวจสอบถึึงวิิธีีหรืือแนวทางการปฏิิบัติั เิ พื่่อ� ให้้มีีความมั่่�นใจ
ว่่าโครงการหรืือกิิ จกรร มดััง กล่่าวนั้้�น สามารถปฏิิ บั ัติิ
ให้้เ กิิด ผลได้้จริ ิง และเห็็น ผลได้้อ ย่่างเป็็ น รููปธรรม และ
3) ด้้านบริิหารการปรัับเปลี่่�ยน (change management)
เป็็ น การดำำ� เนิิ น การปรัับ เปลี่่�ย นโดยจะต้้อ งมีีการบริิห าร
จััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ และผู้้�ขัับเคลื่่อ� นหลัักจะดำำ�เนิินการ
สร้้างแรงจููงใจบุุคลากรให้้เข้้าร่่วมกิิจกรรมเพื่่อ� ส่่งผลให้้มีีการ

ปรัับเปลี่่�ยนมากที่่�สุุด อีีกทั้้�งการให้้ความรู้้� ส่่งเสริิมทัักษะ
และปรัับปรุุงทััศนคติิของบุุคลากรให้้มีีความยิินดีีและเต็็มใจ
ที่่�จ ะเข้้า ร่่วมกิิจกรร ม ซึ่่� ง 3 ส่่วนนี้้� จ ะเป็็ นส่่วนช่่วยให้้
การดำำ�เนิินกิิจกรรมด้้านการปรัับเปลี่่�ยนสู่่ดิ� จิิ ทัิ ลั ให้้สามารถ
เกิิด ขึ้้�น ได้้จริ ิง และเห็็น ผลอย่่างชััด เจน อย่่างไรก็็ต าม
ผู้้�บริิหารยัังกล่่าวต่่อว่่า การจััดเตรีียมบุุคลากรให้้มีีทักั ษะ
ด้้า นดิิจิิทั ัล นั้้�น เป็็ น สิ่่�ง ที่่�สำ�คั
ำ ัญ ก็็จริ ิง แต่่ในบางกิิจกรร ม
อาจไม่่จำำ� เป็็ นต้้อ งนำำ�บุุ ค ลากรเข้้า ร่่วมเหมืือนโครงการ
อื่่น� ๆ เนื่่�องจากโครงการนั้้�นไม่่มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับบุุคลากร
อาทิิ การพััฒนาอิินเทอร์์เน็็ตในทุุกสิ่่ง� (IoTs) ซึ่่�งถืือเป็็ น
โครงการเชิิงเทคนิิคเท่่านั้้�น เป็็ นต้้น
อภิิ ปรายผล
โดยสรุุปจากการสััมภาษณ์์ผู้บ้� ริิหาร พบว่่า มหาวิิทยาลััย
มีีกลยุุทธ์์ดิจิิ ทัิ ลั เพื่่อ� ใช้้เป็็ นแนวทางในการขัับเคลื่่�อนองค์์กร
อย่่างชััดเจน ซึ่่�งทุุกมหาวิิทยาลััยจะพััฒนากลยุุทธ์์ดิจิิ ทัิ ลั
ที่่�แยกออกจากกลยุุทธ์์ด้า้ นอื่่น� ๆ แต่่จะยัังมีีความสอดคล้้อง
และสััมพัันธ์์กันั เนื่่�องจากแผนกลยุุทธ์์ดิจิิ ทัิ ลั ไม่่อาจดำำ�เนิินการ
ให้้สำ�ำ เร็็จได้้หากปราศจากการสนัับสนุุ นจากกลยุุทธ์์ด้้าน
เทคโนโลยีีสารสนเทศ กลยุุท ธ์์อ งค์์กร และกระบวนการ
ปฏิิบัติั งิ านอื่่�น ๆ (Hess et al., 2016; Yeow, Soh, &
Hansen, 2018; Ivancic et al., 2019) ในขณะที่่�ผู้บ้� ริิหาร
มหาวิิทยาลััยบางส่่วนให้้ความเห็็นว่่า ถึึงแม้้การกำำ�หนด
แผนกลยุุ ท ธ์์ดิิจิิทั ลั จะมีีความสำำ�คั ญ
ั เพื่่�อ ใช้้เ ป็็ น แนวทาง
การดำำ� เนิิ น งาน แต่่มหาวิิ ท ยาลััย ไม่่จำำ� เป็็ นต้้ อ งแยก
แผนกลยุุ ท ธ์์ดิิจิิทั ัล ออกมาโดยเฉพาะ แต่่จะบููรณาการ
แผนดิิจิทัิ ลั เข้้าไปแทรกซึึมในแผนกลยุุทธ์์และกระบวนงาน
อื่่�น ๆ เพื่่�อ ลดระยะเวลาและขั้้�น ตอน อััน จะส่่งผลต่่อ
การปรัับเปลี่่�ยนได้้ อย่่างไรก็็ตาม ในกระบวนการดำำ�เนิินงาน
ของมหาวิิ ท ยาลัั ย ก็็ ยั ั ง จำำ� เป็็ นต้้ อ งมีีการจัั ด ทำำ� แผน
ยุุทธ์์ศาสตร์์ที่่ชั� ดั เจน ไม่่ว่่าจะเป็็ นแผนระยะสั้้�น แผนระยะยาว
ส่่งผลให้้ ม หาวิิท ยาลััย ยััง คงต้้ อ งพััฒ นากลยุุ ท ธ์์ ดิิจิิทั ัล
เพื่่อ� ส่่งต่่อนโยบายหลัักลงสู่่ค� ณะและส่่วนงาน ซึ่่�งสอดคล้้อง
กัับ (Hess et al., 2016) ที่่�กล่่าวว่่า องค์์กรควรกำำ�หนด
รายละเอีียดของการปรัับ เปลี่่�ย นเพื่่�อ ให้้มีีค วามชััด เจน
ในการดำำ�เนิินงาน ทั้้�งการจััดวางผู้้�รัับผิิดชอบหลััก โครงการ
กิิจกรรม และการประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน เป็็ นต้้น
นอกจากนี้้�มหาวิิทยาลััยส่่วนใหญ่่ยัังมีีการจััดเตรีียม
องค์์ ปร ะกอบสำำ�คั ัญ สำำ� หรัับ ขัับ เคลื่่� อ นสู่่� อ งค์์ กรดิิ จิิ ทั ัล
อย่่างครบถ้้ ว น ไม่่ว่่าจะเป็็ น 1) กลยุุ ท ธ์์ แ ละรููปแบบ
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กลยุุทธ์์ องค์์ประกอบ และกระบวนการปรัับเปลี่่ย� นสู่่อ� งค์์กรดิจิิ ทัิ ลั ของมหาวิิทยาลััยไทย

การดำำ�เนิินงาน 2) การยึึดลููกค้้าและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียเป็็ น
ศููนย์์กลาง 3) เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั 4) บุุคลากร 5) นวััตกรรม
ดิิจิิทั ัล 6) วััฒ นธรรมดิิจิิทั ัล 7) ขัับ เคลื่่�อ นด้้ว ยข้้อ มููล
8) การทำำ�งานร่่วมกััน และ 9) ระบบนิิเวศองค์์กร อย่่างไร
ก็็ตาม ยัังมีีบางมหาวิิทยาลััยไม่่ได้้มีีการส่่งเสริิมให้้บุุคลากร
ทำำ�งานร่่วมกัันเท่่าที่่�ควร ซึ่่�งจะมีีการทำำ�งานร่่วมกัันบางใน
บางโครงการที่่� จำ�ำ เป็็ นเท่่านั้้�น ในขณะที่่� ม หาวิิท ยาลััย
หลายแห่่งมีีการใช้้กระบวนงานดิิจิทัิ ลั (digital process)
สอดคล้้องกัับ (Hess et al., 2016) ที่่�กล่่าวว่่า องค์์กร
ควรกำำ� หนดรายละเอีียดของการปรัับ เปลี่่� ย นเพื่่�อ ให้้ มีี
ความชััดเจนในการดำำ�เนิินงาน ทั้้�งการจััดวางผู้้�รัับผิิดชอบหลััก
โครงการ กิิจกรรม และการประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน เป็็ นต้้น
อีีกทั้้�ง มหาวิิ ท ยาลัั ย ส่่วนใหญ่่ยัั ง มีีการจัั ด เตรีียม
องค์์ ปร ะกอบสำำ�คั ัญ สำำ� หรัับ ขัับ เคลื่่� อ นสู่่� อ งค์์ กรดิิ จิิ ทั ัล
อย่่างครบถ้้ ว น ไม่่ว่่าจะเป็็ น 1) กลยุุ ท ธ์์ แ ละรููปแบบ
การดำำ�เนิินงาน 2) การยึึดลููกค้้าและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียเป็็ น
ศููนย์์กลาง 3) เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั 4) บุุคลากร 5) นวััตกรรม
ดิิจิิทั ัล 6) วััฒ นธรรมดิิจิิทั ัล 7) ขัับ เคลื่่�อ นด้้ว ยข้้อ มููล
8) การทำำ�งานร่่วมกััน และ 9) ระบบนิิเวศองค์์กร อย่่างไร
ก็็ตาม ยัังมีีบางมหาวิิทยาลััยไม่่ได้้มีีการส่่งเสริิมให้้บุุคลากร
ทำำ�งานร่่วมกัันเท่่าที่่�ควร ซึ่่�งจะมีีการทำำ�งานร่่วมกัันบางใน
บางโครงการที่่� จำ�ำ เป็็ นเท่่านั้้�น ในขณะที่่� ม หาวิิท ยาลััย
หลายแห่่งมีีการใช้้กระบวนงานดิิจิทัิ ลั (digital process)
เป็็ นเครื่่�องมืือที่่�บุุคลากรสามารถปฏิิบัติั ิงานและใช้้ข้อ้ มููล
ร่่วมกััน ได้้ใ นรููปแบบออนไลน์์ บุุ ค ลากรบางสายงานยััง
สามารถปฏิิบัติั งิ านแทนกัันได้้ผ่่านระบบและแพลตฟอร์์ม
อีีกทั้้�งยัังมีีการสร้้างทีีมงานหลัักส่่วนกลาง ซึ่่�งเป็็ นผู้้�เชี่่�ยวชาญ
และผู้้�มีีทัักษะด้้านดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� แก้้ปััญหาเฉพาะหน้้า ประกอบด้้วย
1) ทีีมแก้้ปััญหาเฉพาะหน้้ าหรืือทีีมแก้้ปััญหาเฉพาะด้้าน
และ 2) ทีีมแก้้ปััญหาด้้านเทคนิิค โดยจะเป็็ นการรวมตััว
ของผู้้�เชี่่�ยวชาญจากทุุกคณะและส่่วนงานของมหาวิิทยาลััย
และทำำ�หน้้าที่่�ในส่่วนที่่�ตนมีีความเชี่่�ยวชาญ ส่่งผลให้้กิจกรร
ิ ม
การปรัับ เปลี่่�ย นสู่่�ดิิจิิทั ัล ดำำ� เนิิ น ไปอย่่างสะดวก ราบรื่่�น
ช่่วยลดปัั ญหาและอุุปสรรค ซึ่่�งสอดคล้้องกัับการศึึกษาของ
Janzik (2015) ที่่�กล่่าวว่่า หากองค์์กรมีีการทำำ�งานร่่วมกััน
โดยการแบ่่งปัั นความรัับผิิดชอบ สามารถทำำ�งานในทีีมข้้าม
สายงาน รวมถึึงการสร้้างทีีมผู้้�เชี่่�ยวชาญกัับคนที่่�มีีทักั ษะ
มากที่่� สุุ ด เพื่่�อ แก้้ ปัั ญ หาเฉพาะงาน ซึ่่� ง อาจต้้ อ งได้้ รั ับ
การสนัับสนุุ นจากผู้้�ที่่มีีส่่
� วนได้้ส่่วนเสีีย อาทิิ ผู้้�บริิหารและ
บุุคลากรภายในจะช่่วยให้้การปรัับเปลี่่�ยนสู่่�ดิจิิ ทัิ ลั ประสบ
ความสำำ�เร็็จ

จัันทร์์จิริ า เหลาราช และกุุลธิิดา ท้้วมสุุข

จากการเก็็ บ รวบรวมข้้ อ มููลจากผู้้� บ ริิ ห าร พบว่่า
กระบวนการปรัับเปลี่่�ยนสู่่ดิ� จิิ ทัิ ลั มีี 2 แนวทาง คืือ แนวทางที่่� 1
ดำำ� เนิิ น การตามกระบวนการปรัับ เปลี่่� ย นสู่่� ดิิจิิทั ัล โดย
จะขัับเคลื่่อ� นการปรัับเปลี่่�ยนไปทีีละขั้้�นตอน ซึ่่�งประกอบด้้วย
1) กระบวนการตระหนัักเห็็นถึึงความสำำ�คัญ
ั 2) กระบวนการ
วางแผนการดำำ�เนิินงาน 3) กระบวนการส่่งเสริิมวััฒนธรรม
ดิิจิทัิ ลั ในองค์์กร 4) กระบวนการจััดเตรีียมบุุคลากรดิิจิทัิ ลั
และ 5) กระบวนการปรัับเปลี่่�ยนสู่่อ� งค์์กรดิจิิ ทัิ ลั อย่่างต่่อเนื่่�อง
ซึ่่�งจะทำำ�ให้้องค์์กรมีีเป้้ าหมายที่่�ชัดั เจนในการดำำ�เนิินการ
ซึ่่� ง สอดคล้้ อ งกัั บ Matt et al. (2015) ที่่� กล่่ าวว่่า
กลยุุทธ์์การปรัับเปลี่่�ยนสู่่ดิ� จิิ ทัิ ลั เป็็ นกระบวนการที่่�ค่่อนข้้าง
ซัับซ้้อน สิ่่�งสำำ�คัญ
ั ที่่�องค์์กรต้อ้ งตระหนัักถึงึ คืือการมอบหมาย
ภาระหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ มีีกระบวนการ โครงการและ
กิิจกรร มที่่�มีีค วามชััด เจนจะช่่วยลดปัั ญ หาและอุุ ปสรรค
ในการดำำ� เนิิ น งานได้้ และแนวทางที่่� 2 บููรณาการทุุ ก
กระบวนการไปพร้้อมกััน ซึ่่�งเป็็ นการบููรณาการทุุกกิจกรร
ิ ม
ลงไปในโครงการด้้านดิิจิทัิ ลั โดยผู้้�บริิหารให้้ความเห็็นว่่า
เนื่่� อ งจากเทคโนโลยีีมีีการพััฒ นาและโลกยุุ คปัั จจุุ บั ัน
มีีการเปลี่่� ย นแปลงอย่่างรวดเร็็ว องค์์ กรจำ�ำ เป็็ นต้้ อ งมีี
การปรัับเปลี่่�ยนกระบวนการทำำ�งานให้้ทันั ยุุคทันั สมััย ดัังนั้้�น
หากต้้องมาดำำ�เนิินการปรัับเปลี่่�ยนสู่่�ดิจิิ ทัิ ลั อย่่างเป็็ นลำำ�ดับั
และขั้้�น ตอนจะส่่งผลให้้ ก ารปรัั บ เปลี่่� ย นสู่่� ดิิ จิิ ทั ั ล เกิิ ด
ความล่่าช้้า หรืืออาจไม่่ประสบความสำำ� เร็็จ เลย ดััง นั้้�น
มหาวิิทยาลััยจึึงดำำ�เนิินการในหลายด้้านไปพร้้อม ๆ กััน
อย่่างไรก็็ตาม ในการปรัับเปลี่่�ยนสู่่อ� งค์์กรดิจิิ ทัิ ลั ไม่่ว่่าจะเป็็น
การพััฒนากลยุุทธ์์ การจััดเตรีียมองค์์ประกอบต่่าง ๆ เพื่่อ� ให้้
องค์์กรมีีสภาพแวดล้้อมที่่�เหมาะสมและกระบวนการที่่�จะเป็็ น
แนวทางการดำำ�เนิินงาน จำำ�เป็็ นต้้องได้้รับั การส่่งเสริิมและ
สนัับสนุุ นจากผู้้�นำำ�องค์์กร ซึ่่�งสอดคล้้องกัับการศึึกษาของ
Horlacher et al. (2016) ที่่�พบว่่า ผู้้�บริิหารขององค์์กร
มีีบทบาทหน้้ า ที่่� สำ�คั
ำ ัญ ในการดำำ� เนิิ น การปรัับ เปลี่่� ย น
สู่่ดิ� จิิ ทัิ ลั ตั้้�งแต่่ระยะเริ่่ม� ต้้นของกระบวนการ ตลอดจนผลลััพธ์์
ที่่�ได้้ และ Imran, Shahzad, Butt, & Kantola (2020) ที่่�ศึกึ ษา
พบว่่า การปรัับเปลี่่�ยนสู่่�ดิจิิ ทัิ ลั มีีแนวโน้้ มที่่�จะขัับเคลื่่�อน
จากผู้้� บ ริิห ารระดัับ สููงมากกว่่า ซึ่่� ง จะเป็็ นผู้้�นำำ� ในการ
ขัับ เคลื่่� อ นด้้ ว ยการส่่งเสริิ ม สนัั บ สนุุ น ให้้ บุุ ค ลากร
ระดัั บ ล่่างมีีความเต็็ ม ใจ และให้้ ค วามร่่วมมืือใน
การปรัับ เปลี่่�ย นอััน ปราศจากการบััง คัับ และฝืืนใจ ทั้้�ง นี้้�
กลุ่่� ม ผู้้� บ ริิห ารจะต้้ อ งมีีแนวคิิด ที่่� ส อดคล้้ อ งและเป็็ นไป
ในทิิศทางเดีียวกัันด้้วย นอกจากนี้้� ภาวะความเป็็ นผู้้�นำำ�
ดิิจิทัิ ลั ของผู้้�บริิหารจะช่่วยสนัับสนุุ นการปรัับเปลี่่�ยนสู่่ดิ� จิิ ทัิ ลั
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โดย Schiuma, Schettini, Santarsiero, & Carlucci (2021)
ศึึกษาพบว่่า ผู้้�นำำ�เป็็ นบุุคคลสำำ�คัญ
ั ในการขัับเคลื่่อ� นสู่่ดิ� จิิ ทัิ ลั
ขององค์์กรจะต้้องมีีภาวะผู้้�นำำ�หลััก คืือ 1) ภาวะผู้้�นำำ�ที่่มีี�
ความเฉลีียวฉลาด ที่่�สามารถตััดสิินใจได้้อย่่างรวดเร็็วและ
แม่่นยำำ� 2) ภาวะผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลง ที่่�ยอมรัับความเป็็ น
ดิิจิิทั ัล พร้้ อ มทั้้�ง กระตุ้้�นและส่่งเสริิม ให้้ บุุ ค ลากรเต็็ ม ใจ
เปิิ ดรัับดิิจิทัิ ลั และ 3) ภาวะผู้้�นำำ�ดิจิิ ทัิ ลั เป็็ นลัักษณะของ
ผู้้�นำำ�ที่่ส� ามารถสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่ทุุกคนในองค์์กรว่่า
จะสามารถขัับ เคลื่่�อ นการปรัับ เปลี่่�ย นได้้อ ย่่างต่่อเนื่่� อ ง
ซึ่่�ง จะช่่วยผลัักดั นั ให้้ก ารปรัับ เปลี่่�ย นสู่่�ดิิจิิทั ลั ขององค์์กร
ประสบความสำำ�เร็็จ

ประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานขององค์์กรโดยการใช้้ประโยชน์์
จากเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั และแพลตฟอร์์ม ดัังนั้้�น ผู้้�บริิหารหรืือ
ผู้้�ที่่� มีีส่่ วนเกี่่� ย วข้้ อ งในการขัั บ เคลื่่� อ นนโยบายของ
มหาวิิทยาลััยหรืือองค์์กรอื่�น่ ๆ สามารถนำำ�กระบวนการ
ดััง กล่่าวไปประยุุ กต์์ใ ช้้ใ นการวางแผนกลยุุ ท ธ์์ดิิจิิทั ลั ได้้
ตามบริิบทและข้้อจำำ�กัดั ของแต่่ละองค์์กร
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ข้้อเสนอแนะ
การปรัับเปลี่่�ยนสู่่อ� งค์์กรดิจิิ ทัิ ลั ในบริิบทของมหาวิิทยาลััย
ได้้รับั ความสนใจอย่่างมากทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
ซึ่่� ง การได้้ รั ับ แรงกระตุ้้�นจากปัั จ จััย ภายนอก ทั้้�ง ด้้ า น
เทคโนโลยีีดิิจิิทั ัล ที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงไปอย่่างรวดเร็็ ว และ
สถานการณ์์ ระบาดของไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ 2019
ม ห า วิิ ท ย า ลัั ย ห ล า ย แ ห่่ง จึึ ง มีีค ว า ม พ ย า ย า ม ที่่� จ ะ
ขัับเคลื่่อ� นองค์์กรเพื่่อ� ให้้สามารถดำำ�เนิินงานได้้ในยุุคปััจจุบัุ นั
อย่่างไรก็็ตามการปรัับเปลี่่�ยนสู่่�องค์์กรดิจิิ ทัิ ลั ในบริิบทของ
มหาวิิทยาลััยกลัับยัังไม่่มีีแนวทางที่่�ชัดั เจน ซึ่่�งการศึึกษาวิิจัยั
ครั้้�งนี้้�ทำ�ำ ให้้ได้้ขอบเขตความรู้้�ที่่จำ� �ำ เป็็ นต่่อการปรัับเปลี่่�ยนสู่่�
องค์์กรดิจิิ ทัิ ลั ของมหาวิิทยาลััยไทย ทั้้�งด้้านการวางแผน
กลยุุทธ์์ดิจิิ ทัิ ลั องค์์ประกอบ และกระบวนการปรัับเปลี่่�ยนสู่่�
องค์์กรดิจิิ ทัิ ลั ล้้วนเป็็ นสิ่่�งที่่�มีีความสำำ�คัญ
ั และมีีความจำำ�เป็็ น
ที่่� ม หาวิิท ยาลััย ต้้ อ งทราบและต้้ อ งเตรีียมความพร้้ อ ม
ซึ่่�งจากผลการศึึกษาแสดงให้้เห็็นถึึงการตระหนัักความสำำ�คัญ
ั
ของผู้้�บริิหารมหาวิิทยาลััยและมีีความพยายามขัับเคลื่่�อน
องค์์ กร ให้้ ส ามารถดำำ� เนิิ น งานในสภาวการณ์์ ปัั จจุุ บั ัน
ด้้วยการพััฒนาแผนกลยุุทธ์์ดิจิิ ทัิ ลั ที่่�มีีความชััดเจนสามารถ
นำำ�ไปใช้้เป็็ นแนวทางในการขัับเคลื่่อ� นองค์์กรได้้ นอกจากนี้้�
ยัังมีีการเตรีียมสภาพแวดล้้อมที่่�เหมาะสมต่่อการปรัับเปลี่่�ยน
องค์์กรด้ว้ ย ทั้้�งโครงสร้้างพื้้�นฐานดิิจิทัิ ลั การปรัับแนวคิิดของ
บุุ ค ลากรและการสร้้า งวััฒ นธรรมดิิจิิทั ลั ขององค์์กรด้้ว ย
การสร้้ า งกระบวนงานแบบดิิ จิิ ทั ั ล อีีกทั้้�ง การสร้้ า ง
กระบวนการปรัับเปลี่่�ยนสู่่ดิ� จิิ ทัิ ลั เพื่่อ� บรรลุุเป้้ าหมายที่่�ตั้้ง� ไว้้
อย่่างไรก็็ต าม ถึึง แม้้ว่่ ามหาวิิท ยาลััย จะมีีกระบวนการ
ปรัับเปลี่่�ยนสู่่ดิ� จิิ ทัิ ลั ที่่�แตกต่่างกััน หากแต่่ในแง่่ของเป้้ าหมาย
ในการปรัับเปลี่่�ยนนั้้�นยัังมีีความสอดคล้้องกััน คืือ เพื่่อ� เพิ่่�ม
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