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ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมีผลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจทั่วโลก การศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งมีบทบาทสาคัญในการสร้างบัณฑิตที่สามารถตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล แต่การเพิ่มขึ้นของจานวนสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
มีจานวนมาก ในขณะที่จานวนนักศึกษาที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษาไม่ได้เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนการเพิ่มของ
สถาบันการศึกษา การแข่งขันทางการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การจัดการศึกษา
เพื่อช่วงชิงจานวนผู้เรียนจึงเป็นไปอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศ
ไทยจะต้องเผชิญกับความท้าทายในด้านการจัดการกับนักศึกษา สิ่งอานวยความสะดวกในการเรียน
การสอน ทีมงาน การปรับปรุงคุณภาพการสอนและหลักสูตร การเพิ่มขีดความสามารถให้กับอาจารย์
และบุคลากร ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อทา
ให้ผู้เรียนได้รับคุณค่าที่มากขึ้นทั้งในเรื่องคุณภาพและการบริการในการเรียนการสอน ขณะที่แผน
ยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรในสายดิ จิทัล เพื่อรองรับความ
ต้ อ งการด้ า นแรงงาน สถาบั น การศึ ก ษาไทยมี แ นวโน้ ม ตามไม่ ทั น หากไม่ ป รั บ ตั ว ให้ ทั น กั บ การ
เปลี่ย นแปลงทางเทคโนโลยี อาจส่ งผลกระทบอย่างรุนแรง ดังนั้นสถาบันการศึกษาจาเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
และการจัดการความรู้ ในงานด้านต่าง ๆ รองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน
คาสาคัญ: เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ การสร้ า งความได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
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Abstract
In the present day, digital technology is rapidly developed; as a result, it has an
impact from the social and economic within Digital Technology toward changing
around the world. Education is one of the factors that has an important role of
produce graduates who can respond to the digital-technology change. However,
because the proportion between an existing students and the number of increasing
educational institute is imbalance, an educational competition is unavoidable. An
educational management in order to attract student recruitment competition,
particularly for the private universities. As far as educational competition is
concerned, Private Higher Education Institutions in Thailand face the challenge of
dealing with students, teaching facilities, staffs, teaching quality and curriculum
improvement. Moreover, an increasing work capacity of lecturers and staff, learning
innovation and strategic management in order to satisfy students in terms of teaching
quality and educational service must be made. As the Thailand 4.0 strategy has
been focused on an increasing of digital-technology personnel to serve the need for
labor-force market, Thai educational institutions must adjust their strategic
management to serve that need. Information, communication and digital technology
must be adopted to create a database system for strategic management and
knowledge management. This will serve those change and will lead competitive
advantage as a result.
Keywords: Digital Technology, Strategic Management, Competitive Advantage,
Private Higher Education Institutions in Thailand
นโยบายประเทศไทย 4.0 กับสถาบันการศึกษา
ดิจิทัลเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการบริหารงานของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
การบริหารงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม กิจการนักศึกษารวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน สถาบันการศึกษา
ต้องมีร ะบบจัดการฐานข้อมูล เพื่อการตัดสินใจในการบริห ารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนั้น
สถานศึกษาจาเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลในการ
บริหารและการจัดการความรู้ ในงานด้านต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกปัจจุบันเป็นไปอย่าง
รวดเร็ ว การพั ฒ นาทางดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี ท าให้ มี ก ารสื่ อ สารอย่ า งไร้ พ รมแดน วิ วั ฒ นาการทาง
วิทยาศาสตร์ ระบบการเงิน การรวมกลุ่มของประเทศในยุโรปที่มีผลต่อการลงทุนและตลาดแรงงาน
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ในส่ ว นของสถาบั น การศึ กษาทั่ ว โลกต่ า งมีก ารเปลี่ ยนแปลงเพื่อ การเผชิญ กั บ พลวั ตรแวดล้ อ มที่
เปลี่ยนแปลง ดังนั้นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจานวนมากต้องปรับเปลี่ยนจากการคัดเลือก
ผู้เรียนสู่การแข่งขันเพื่อเข้าศึกษา (Drake & Sparks, 2012)
สาหรับประเทศไทย การประกาศนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ทาให้เกิดการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิรูปการศึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
จัดระบบ ปรั บทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้ เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัย
คุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการแข่งขัน เน้น
การใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ แทนการเน้นทรัพยากร
พื้นฐาน เป็นการเติมเต็ม “ความได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบ” ที่มีอยู่ด้วย “ความได้เปรียบในการ
แข่งขัน” เพื่อ “สร้างมูลค่า” แทนที่จะเป็นแค่ “เพิ่มมูลค่า” (พิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดล
ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน, 2560)
จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค การศึกษามีบทบาทสาคัญในการสร้างบัณฑิตที่
สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมยุคใหม่ แต่การเพิ่มขึ้นของจานวนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด 157 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศ
ไทยในกากับ 23 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยของรัฐ 12 แห่ง สถาบันราชภัฏ
38 แห่ ง สถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคล 9 และสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนในประเทศไทย 75 แห่ ง
นอกจากนี้ยังมีวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาในการดูแลของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาอีก
เป็นจานวนมาก ขณะที่จานวนนักศึกษาที่จะเข้าสู่ระบบสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่ได้เพิ่มขึ้นตาม
สัดส่วนการเพิ่มของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย การแข่งขันทางการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้ น อย่ างหลี กเลี่ ย งไม่ได้ การจั ดการศึก ษาเพื่อช่ ว งชิง จานวนนั กศึกษาจึง เป็น ไปอย่ างเข้มข้ น
(สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2561)
ท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันทางการศึกษาที่รุนแรง สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศ
ไทยจะต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันทั้งการแข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยด้วยกัน
และการแข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสังคมทั้ งภายในและ
ต่างประเทศย่อมมีนัยสาคัญต่อระบบการจัดการศึกษาภาคเอกชนมากกว่าระบบการจัดการศึกษาของ
ภาครั ฐ เพราะการจั ดการศึก ษาของภาคเอกชนเป็นทั้ง Private Investment และ Social
Investment (อุทัย ดุลยเกษม, 2556) ซึ่งในกระบวนการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
ประเทศไทยย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องใช้เงินจากเจ้าของหรือผู้ลงทุน (อุทัย ดุลยเกษม, 2556) การสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันจึงได้รับความสนใจมากขึ้น องค์กรจะต้อง 1) ต้องปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงตามแนวโน้มและสถานการณ์ภายนอกกับสมรรถนะและทรัพยากรภายในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง และ 2) การกาหนดกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปใช้ รวมทั้งการประเมินกลยุทธ์นาไปสู่ความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน (David & David, 2015)
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สถาบัน อุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยต้องสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันโดยต้อง
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมและจาเป็นต้องมีก ารจัดการเชิงกลยุทธ์
Pâcuraru (2012) และ Harrison-Walker (2009) เสนอแนะว่า สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
จะต้องเผชิญกับความท้าทายในด้านการจัดการกับผู้เรียน สิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนการสอน
การปรับปรุงคุณภาพการสอนและหลักสูตร การเพิ่มขีดความสามารถให้กับอาจารย์แ ละบุคลากร โดย
การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนรวมทั้งการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อทาให้ผู้เรียนได้รับ
คุณค่ามากขึ้นทั้งในเรื่องคุณภาพและการบริการ
เทคโนโลยีดิจิทัลกับสถาบันการศึกษา
เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2559) กล่าวว่า ผู้บริหารสถาบันการศึกษาในประเทศไทยจะต้องรู้ จักนา
เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสถาบันการศึกษาในยุค 4.0 เทคโนโลยีถูกนามา
พัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ให้เป็นยุคของ
เครื่องจักรสู่เครื่องจักร (Machine-to-Machine) ดังนี้
1. Cloud computing เป็ น ลั กษณะของการทางานของผู้ ใช้ งานคอมพิ ว เตอร์ผ่ า น
อินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอน การประยุกต์ใช้ Cloud computing เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยี นี้เป็ นอีกนวัตกรรมหนึ่งแห่ งโลกสารสนเทศเป็นการประมวลผลที่ใช้
ซอฟต์แวร์ ระบบ และทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต โดยสามารถ
เลือกกาลั งการประมวลผล เลือกจานวนทรัพยากรได้ตามความต้องการในการใช้งาน และให้ผู้ใช้
สามารถเข้าถึงข้อมูลบน Cloud จากที่ไหนก็ได้ ซึ่งมีความเร็ว มีความเสถียร สถาบันการศึกษา
สามารถนาข้อมูลที่มีอยู่บน Cloud มาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
2. Big Data มีการจัดเก็บข้อมูลจานวนมากจากหลายแหล่งสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกใช้ใน
การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีจานวนมาก โดยนาเข้ามาใช้ในวงการการศึกษา เพื่อช่วย
พัฒนาผลการเรียน พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เรียนรู้ผ่านประสบการณ์แบบเรียลไทม์โดยการนาเอา
ข้อมูลของผู้เรียนรายบุคคลมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาตัวผู้เรียน นาข้อมูลจากฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่มาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางหรือวิธีการสอนที่ให้ผลมากที่สุดและในอนาคตอันใกล้ Big
Data จะยิง่ มีบทบาทมากขึ้นในวงการการศึกษา
3. Internet of Things: IoT สามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยสร้างประสบการณ์ หรือ
นาเสนอข้อมูลในสถานการณ์นอกห้องเรียนเป็นลักษณะสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ
(Informal learning environment) สามารถนามาใช้ในการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
ผ่านเครือข่ายไร้สายกับของทุกสิ่ง ทุกที่ ทุกเวลา
4. Artificial Intelligence: AI เป็นการสร้างปัญญาโดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ทาให้
คอมพิวเตอร์มีความฉลาดได้คล้ายกับมนุษย์ เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ทาให้เครื่องจักร
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สามารถเรียนรู้และแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้เหมือนมนุษย์ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะเข้ามามี
บทบาทส าคั ญ ต่ อ สถาบั น การศึ ก ษาในอนาคต ด้ ว ยเหตุ นี้ แ ต่ ล ะสถาบั น การศึ ก ษาจึ ง จ าเป็ น ต้ อ ง
ปรับเปลี่ยนทิศทางการศึกษาเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้น
5. Mobility Devices การประยุกต์ใช้โมบายเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ใน
กระบวนการจัดการความรู้เป็นการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์พกพาในลักษณะ Mobile Learning ที่สามารถ
ใช้งานได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา อาจารย์ บุคลากร สถานศึกษา หรือแม้แต่นักศึกษาสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลความรู้ ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเป็นลักษณะ Learning Mobility
สามารถทากิจกรรมทางการศึกษาโดยปราศจากสถานที่ทางกายภาพ อาจเกิดนอกชั้นเรียนเพื่อให้เกิด
ความสะดวกและการพัฒ นาวิธีการติดต่อสื่ อสารเพื่อให้ เกิดความสะดวกและรวดเร็ว ขึ้นโดยผ่ าน
อุปกรณ์พกพาที่มีอยู่
6. Social Network เครือข่ายสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทสาคัญในกลุ่มผู้เรียน มีการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ติดต่อสื่อสารกันอย่างแพร่หลาย และยังมีบทบาทกับระบบการศึกษา ผู้สอน
จะสามารถประยุกต์ใช้กับการศึกษา นามาเป็นช่องทางในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสามารถที่จะเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงานการบริหารของสถานศึกษา สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการบริหารงานหรือ
ทาลายบรรยากาศการบริหารงานของสถานศึกษาได้เช่นกัน
สถาบันการศึกษาในยุคดิจิทัล
เมื่อการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปลี่ยนจากเทคโนโลยีอนาลอก (Analog
technology) ไปสู่เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology) เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นนวัตกรรมที่มี
ความส าคั ญ ในยุ ค นี้ มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในลั ก ษณะต่ า ง ๆ เช่ น สื่ อ โทรทั ศ น์ ใ นยุ ค ดิ จิ ทั ล
สถาบันการศึกษาจะต้องสร้างความเข้าใจร่ว มกัน จากการศึกษา การสร้างความเข้าใจและศึกษา
ผลกระทบเกี่ยวกับการยุติโทรทัศน์ระบบอนาลอกต่อผู้บริโภคในจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า การสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทสาคัญและมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตประจาวัน นั่นก็
หมายถึงการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลจึงเป็นสิ่งสาคัญที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมกันแก้ไขและทาความ
เข้าใจกับ การเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้น (เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ, 2559) สถาบันอุดมศึกษา
จาเป็นต้องจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยี (Kirkwood,
2014) Eriksmo & Sundberg (2016) ทาการวิจัยเพื่อทาความเข้าใจผลของดิจิทัลเทคโนโลยีใน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการลงทุนทางดิจิทัล เทคโนโลยีให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า พบว่า องค์กรจาเป็นต้อง
ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีร่วมกันในการเรียนการสอน และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร
Kirkwood (2014) และได้เสนอความคิดเห็นว่า นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสามารถนามาใช้ด้วยวิธีการ
ที่แตกต่างกันโดยผู้สอนต่างกัน สิ่งสาคัญคือผู้สอนจาเป็นต้องเข้าใจผลที่ได้รับจากการใช้เทคโนโลยีใน
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การสอน ดังนั้นผลกระทบหลักของดิจิทัลเทคโนโลยีอยู่ที่กระบวนการสอน ความท้าทายที่สาคัญคือ
ต้องแน่ใจว่าวิธีการสอนสามารถช่วยปรับปรุงการเรียนรู้ได้
การบริหารสถาบันการศึกษาในยุคดิจิทัล สามารถนาเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการจัดการเรียนการสอนโดยที่อาจารย์ผู้สอนต้องเชื่อมโยงข้อมูลจากโลกภายนอกสู่ห้องเรียนโดย
ผ่ านอิน เทอร์ เน็ ต ซึ่งจะทาให้ ผู้ เรี ย นสนุกกั บการเรี ยนรู้ มากขึ้น อาจารย์ส ามารถเล่ นบทบาทเป็ น
ผู้อานวยการเรียนรู้ได้ดี ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้แบบสืบสอบ (Inquiry Learning) หรือเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Collaborative Learning) ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน นอกจากนี้อาจารย์ยังสามารถ
สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้เป็นแบบชั้นเรียนดิจิทัล (Digital Classroom) ทั้งนี้เทคโนโลยีไม่
สามารถมาสอนแทนอาจารย์ ไ ด้ แ ต่ อ าจารย์ ที่ ไ ม่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี จ ะต้ อ งถู ก แทนที่ โ ดยอาจารย์ ที่ มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นปัจจัยสาคัญต่อการแข่งขัน
อย่างยั่งยืน (Dehning, B., & Stratopoulos, T., 2003) จากการศึกษาในองค์กรทางธุรกิจพบว่า
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร (Ong, J.W., & Ismail, H. B., 2008)
องค์กรต้องสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ สามารถตอบสนองต่อแนวโน้ม
การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เ กิด ขึ้ น เทคโนโลยี ส ารสนเทศสามารถเสริ ม สร้ า ง
ประสิ ทธิภ าพการดาเนิ น งานเชิงกลยุท ธ์ (Strategic operation) เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Ward and Peppard, 2002)
อย่างไรก็ตามปัจจุบัน คาว่า ดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital technology) ถูกนามาใช้แทนที่คาว่า
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกว้างขวาง ดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นคารวม (Umbrella term) สาหรับผลผลิต
และคาตอบบนพื้น ฐานของคอมพิว เตอร์ ปั จจุบันสิ่ ง ที่ออกแบบและพั ฒ นาขึ้นล้ ว นมาจากการใช้
คอมพิวเตอร์เกือบทั้งสิ้น คาว่าเทคโนโลยีจึงค่อนข้างจะมีความคลุมเครือ (Vague term) ดิจิทัล
เทคโนโลยีอาจหมายถึงชุดของคาสั่งที่สร้างไว้ตามขั้นตอน (Algorithms) หรือ โปรแกรมการใช้งาน
(Application) เพื่อแก้ปัญหา แม้ว่าในอดีตคอมพิวเตอร์จะถูกพัฒนาเพื่อการหาคาตอบตามคาว่า
“เทคโนโลยีดิจิทัล” ถูกนามาใช้ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเมื่อไม่กี่ปีมานี้ ในปี ค.ศ. 2013 2014 ในการประชุมครั้งแรกของ British Council’s 2013-2014 Global Education Dialogues:
The East Asia Series การประชุมครั้งนั้นเน้นไปที่แนวโน้มล่าสุดในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ผลกระทบที่มีต่อองค์กร การตอบสนอง โอกาส และความท้าทาย การอภิปรายอยู่ในประเด็นของ
Massive Open Online Course (MOOC) ที่คาดว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในประเทศจีน ต่อมาเริ่มมีการกล่าวถึงเทคโนโลยีดิจิทัลในการศึกษาระดับอุดมศึกษา
อย่างกว้างขวาง
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บทบาทเทคโนโลยีดิจิทัลในสถาบันอุดมศึกษา
มีงานวิจัยจานวนมากที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและบทบาทของเทคโนโลยี
ดิจิทัลในสถาบันอุดมศึกษา สามารถจาแนกบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลได้เป็น 3 ประเด็น ดังนี้
1. บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ (Digital technology and learning) บทบาท
นี้เป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการที่นักศึกษาเป็นผู้รับฟังคาบรรยายจากอาจารย์ในการ
สอนแบบดั้งเดิมเป็นการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม (Active participants) ในกระบวนการเรียนรู้
(Zandvliet, D., & Fraser, B., 2004) เทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้นักศึกษา
สามารถเรียนในหลักสูตรทางไกลได้ (Haigh, 2004) เมื่อนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Kirkwood, 2014) แม้ว่านักศึกษาจะมีความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) สูง แต่ความรู้ด้าน IT ก็ไม่เท่ากับความสามารถในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
เทคโนโลยี (Kennedy, Judd, Churchward, Gray, & Krause, 2008)
2. บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในการสอน (Digital technology and teaching)
Kirkwood (2014) งานวิจัยเกี่ยวกับผลของเทคโนโลยีต่อการสอนในสถาบันอุดมศึกษาเน้นไปที่วิธีการ
สอนใหม่ ๆ โดยการใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เกี่ยวกั บเรื่องนี้ Imhof, Scheiter & Gerjets
(2011) ได้ศึ กษาผลกระทบของเทคโนโลยี ดิจิ ทัล ที่มี ต่ อการเรี ยนรู้แ ละสรุ ป ว่า การใช้ เทคโนโลยี
ภาพเคลื่อนไหวมีผลทาให้การเรียนรู้ของนักศึกษาดีขึ้นกว่าการใช้ภาพนิ่ง Clegg, Konrad, & Tan
(2000) ให้ความเห็นว่า แทนที่อาจารย์ผู้สอนจะปรับกระบวนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่
อาจารย์ผู้สอนจะต้องนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในกระบวนการสอน (Jamison, 2003)
3. บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลกับองค์กร (Digital technology and organization) เมื่อมี
เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ เกิดขึ้น องค์กรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร
(Alavi & Leidner, 2001; Kolb & Kolb, 2005) นอกจากนี้การศึกษาในที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในประเทศไทยมีแนวโน้มว่าจะถูกแทนที่ด้วยหลักสูตรการศึกษาออนไลน์ ซึ่งจะมีผลอย่างมาก
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสถาบันอุ ดมศึกษา (Brahimi & Sarirete, 2015; Melton & Burdette,
2011)
การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในสถาบันอุดมศึกษา
การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ในสถาบันอุดมศึกษา โดยที่สถาบันอุดมศึกษาได้เพิ่มการลงทุน
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นแสดงให้เห็นความจาเป็นของเทคโนโลยีดิจิทั ลต่อกระบวนการศึกษา
(Kirkwood, 2014)
รวมถึงภาครัฐได้กาหนดแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในส่วนของยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการศึกษา และการวิจัย
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ของสถาบันอุดมศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการปรับ
แปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงของสถาบันอุดมศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในสถาบันอุดมศึกษา โดยในแต่ละยุทธศาสตร์มีกลยุทธ์
และแนวทางการดาเนินการ ดังนี้ (พิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความ
มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน, 2560)
1. พั ฒ นาสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ได้ แ ก่ ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร อุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษา
โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการเรียนรู้ที่เหมาะสม ในลักษณะการเรียนรู้แบบ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทา (Active Learning)
2. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยการเรียนรู้แบบทุกที่
ทุกเวลา การเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต (Internet of Things) และระบบการเรียนรู้
ความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality System)
3. ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล สนั บ สนุ น การบู ร ณาการการเรี ย นการสอนกั บ กิ จ กรรม
นักศึกษา โดยส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาทั้งในและนอกหลักสูตรให้มีความหลากหลายตามความสนใจ
และความถนัดของนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4. พัฒนาระบบ Hardware Software และ People-ware ให้สามารถรองรับและ
ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและระบบดิจิทัล ให้อยู่ในระดับก้าวหน้า เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
ความได้เปรียบในการแข่งขันในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
การศึก ษาความได้เ ปรี ย บในการแข่ งขั นในสถาบั นอุ ดมศึก ษาเอกชนในประเทศไทย น า
แนวคิดเกี่ยวกับความได้เปรียบในการแข่งขันมาใช้ในการวิจัยทางการศึกษา โดย Aydin (2013)
ศึก ษากั บ นั ก ศึ ก ษาที่ อ าศั ย อยู่ ใ นส่ ว นต่ า ง ๆ ของ Istanbul ที่ ศึก ษาใน Turkey Foundation
University พบว่า สถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยมีส่วนในการดึงดูดนักศึกษา
ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งของความได้เปรียบในการแข่งขัน Kufaine (2014) ศึกษาด้วยวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับรองอธิการบดีหรือผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศ
ไทยของรัฐ 2 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยทางศาสนา 2 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในประเทศไทย 2 แห่ง ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การตลาด ด้านโปรแกรม หลักสูตร ผลผลิต
และค่าใช้จ่ายในการบริการเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันทางการศึกษา
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การศึกษาบทบาทของการเรียนรู้ในองค์กร (Organizational learning) ที่มีต่อความ
ได้เปรียบในการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเคนยา จานวน 43 แห่ง พบว่า การเรียนรู้ใน
องค์กรไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล ระดับกลุ่มหรือระดับองค์กรมีบทบาทที่สาคัญต่อความได้เปรียบใน
การแข่งขัน และในการศึกษาคราวเดียวกันนี้ Kising’u, Namusonge, & Mwirigi (2016) ได้ศึกษา
บทบาทของนวัตกรรมในองค์กรที่มีต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน ผลการศึกษาพบว่า นวัตกรรมใน
องค์กรได้แก่นวัตกรรมเการผลิต (Production innovation) นวัตกรรมการบริหาร (Administration
innovation) และนวัตกรรมกระบวนการ (Process innovation) มีบทบาทสาคัญต่อความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัลกับความได้เปรียบในการแข่งขัน
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัลกับความได้เปรียบในการแข่งขัน Powell & DentMicallef (1997) ได้ศึกษาทางธุรกิจและสรุปว่า เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันร่วมกับทรัพยากรบุคคล Mazzarol, Hosie, & Jacobs (1998) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
เทคโนโลยีดิจิทัลกับความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยศึกษาเชิงสารวจจากสถาบันการศึกษา 315 แห่ง
ใน 5 ประเทศ พบว่า การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นแหล่งที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันสาหรับ
การศึกษานานาชาติ โดยเฉพาะ Internet and Technologically Mediated Learning เป็นวิธีการ
ที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม การบริ ห ารและส่ ง เสริ ม การบริ ก ารทางการศึ ก ษาไปสู่ ต ลาดต่ า งประเทศ และ
สถาบันการศึกษาควรลงทุนทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อการขยายตลาด สะท้อนให้เห็นว่าได้มีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในวงการศึกษา เมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้น
ในปี 2008 Ong, & Ismail (2008) ศึกษาจากกลุ่มธุรกิจ ขนาดเล็กและขนาดกลาง จานวน
ทั้งสิ้น 265 ชุด สรุปว่า ความได้เปรียบในการแข่งขันจะเกิดขึ้นเมื่อทางานผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology) บทความของ Breznik (2012) ได้ชี้ให้เห็นว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
แหล่งสร้างสรรค์ความได้เปรียบในการแข่งขัน เช่นเดียวกับบทความของ Asian Development
Bank (ADB) (Sarvi & Pillay, 2015) ชี้ให้เห็นว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Information and Communication Technology: ICT) สามารถสนับสนุนการแข่งขันของ
สถาบั น อุ ดมศึกษา การบู ร ณการระบบ ICT ในสถาบัน การศึก ษาจะช่ ว ยให้ ก ารท าหน้าที่ ของ
สถาบันการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์กับสถาบันการศึกษา
ในขณะเดียวกันทุกองค์กรจะต้องมีกลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขั น ปัจจัย
หนึ่งที่จะส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันก็คือ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กรรวมทั้ง
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Sriwidadi, Arief, Prabowo & Muqarrabin, 2016) ปัจจุบัน
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การแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงบีบบังคับให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยจานวนไม่น้อยต้อง
ดิ้นรนแสวงหาหนทางเพื่อความอยู่รอดและเพื่อการพัฒนาสถาบันให้มีคุณภาพ (อุทัย ดุลยเกษม,
2556) นอกจากนี้การแข่งขันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่เพิ่มขึ้นอย่างมากทาให้ผู้บริหารจาเป็นต้อง
ทบทวนกลยุทธ์โดยมีเป้าประสงค์เพื่อกาหนดตัวชี้วัดของความได้เปรียบในการแข่งขัน (Stukalina,
2014) สอดคล้องกับวัตสัน Watson (2000) ที่กล่าวว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ช่วยให้สถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยอยู่รอด เพราะการจัดการเชิงกลยุทธ์จะเป็นการเตรียมพร้อมของ
กิจกรรมหลักของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
ความได้เปรียบในการแข่งขันจาเป็นต้องมีการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ อันเป็นกระบวนการ
คิด การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ มุ่งเน้นหรือผลักดันให้การทางานบรรลุเป้าหมายขององค์กร การ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์จาเป็นต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพื่อกาหนดกลยุทธ์
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital economy) ในขณะเดียวกันต้อง
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้รองรับเทคโนโลยีดิ จิทัล มีความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมในการ
บริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Hitt, Ireman, and Hoskisson, 2014;
Adair, 2010) การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการบริหารองค์กรที่ต่อเนื่อง 3 กิจกรรม ได้แก่ การ
วิเคราะห์ การตัดสินใจและการปฏิบั ติที่จะนาไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Dess, Lumpkin, &
Taylor, 2005) หลักการสาคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ 1) กาหนดจุดมุ่งหมาย และเป้าหมาย
ขององค์กร 2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 3) ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 4) วิเคราะห์ทางเลือกใน
การดาเนินการขององค์กร 5) กาหนดทางเลือกในการปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด 6) กาหนดเป้าหมาย
ระยะยาวและกลยุทธ์หลักขององค์กร 7) พัฒนาเป้าหมายประจาปีที่สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว
8) นากลยุทธ์ที่เลือกไปปฏิบัติด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับงาน และ 9) ประเมิน
ผลสาเร็จของการดาเนินการตามกลยุทธ์ทุกขั้นตอน (Pearce, II. & Robinson, 2009)
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic management) กับดิจิทัลเทคโนโลยี
(Digital technology) ในขณะโลกในปัจจุบันและอนาคต ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital technology) ส่งผลให้สภาวะแวดล้อมเชิงยุทธ์ศาสตร์ทั้งในส่วนของสภาวะแวดล้อม
ภายนอกและสภาวะแวดล้อมภายในมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ผู้นาต้องเป็นผู้นาเชิงกลยุทธ์ที่มีการ
วางแผนและจั ดการเชิงกลยุทธ์ โดยทั่ว ไปแล้ วการจัดการเชิงกลยุทธ์เน้นที่กระบวนการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม สร้างแผนกลยุทธ์ นาแผนกลยุทธ์ไปใช้ และประเมินแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์จะเป็น
แผนที่ครอบคลุ มปั จ จัย ต่าง ๆ ในองค์กร เช่น บุคลากร เทคโนโลยี กระบวนการ เป็นต้น ดิจิทัล
เทคโนโลยีจึงเสมือนเป็นกลยุทธ์หนึ่งในแผนกลยุทธ์
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สรุป
โลกในปัจจุบันและอนาคตตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology)
ส่งผลให้สภาวะแวดล้อมเชิงยุทธ์ศาสตร์ทั้งในส่วนของสภาวะแวดล้อมภายนอกและสภาวะแวดล้อม
ภายในมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในประเทศไทยต้องเป็นผู้นาที่มีการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารการศึกษาในทุกมิติ อย่างไรก็ตาม ในพิมพ์เขียว ไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นในเรื่อง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ได้มีการกล่าวถึงการปฏิรูปการศึกษาไว้ตอนหนึ่งว่า ในการขับเคลื่อน
ไทยแลนด์ 4.0 จาเป็นต้องพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยให้เป็น “สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในประเทศไทย 4.0” โดยผู้บริหารสถาบันการศึกษาต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงตาม
แนวโน้มและสถานการณ์ภายนอกกับสมรรถนะและทรัพยากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและจะต้อง
รู้ จั ก น าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช้ อ ย่ า งมี ก ลยุ ท ธ์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ การบริ หารจั ด การ
สถาบันการศึกษาและนาไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน การเป็นผู้สอนหรืออาจารย์ ไม่ใช่แค่การ
สอนด้ า นเดี ย ว ผู้ ส อนจ าเป็ น ต้ อ งเรี ย นรู้ แ ละใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล โดยการสร้ า ง
แหล่งข้อมูลสารสนเทศให้มากขึ้นในหลากหลายมิติผ่านการประมวลผลบนกลุ่มเมฆด้วยข้อมู ลจานวน
มากโดยผ่ า นเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ อิ น เทอร์ เ น็ ต ในทุ ก สิ่ ง และน าปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ม าใช้ ใ น
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