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ส�านกังานบรหิารและพฒันาองค์ความรู ้(สบร.): Office of the Knowledge Management and Development 

(OKMD) เป็นองค์การมหาชนในสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับการจัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 

โดยมวีตัถปุระสงค์ท่ีจะให้เป็นองค์การท่ีมบีทบาทส�าคญัในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางปัญญาทีท่นัสมยัของประเทศ 

โดยได้มีการก�าหนดวิสัยทัศน์ให้เป็นองค์กรน�าในการพัฒนาองค์ความรู้สร้างสรรค์ส�าหรับคนรุ่นใหม่โดยผ่านนวัตกรรม

การเรียนรู้สาธารณะเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมีพันธกิจเพ่ือการจัดให้มีระบบการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์

ภูมิปัญญาของประชาชนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ การสร้างแหล่งบริการความรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย  

มีชีวิตชีวา อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้รูปแบบใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

ประเทศและคณุภาพชวีติของประชาชน และการส่งเสริมเครือข่ายเพ่ือพัฒนาและขบัเคล่ือนนโยบายการสร้างสังคมไทย

ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ตลอดระยะเวลากว่า 7 ปีที่ผ่านมาส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) ได้ท�าหน้าที่กระตุกต่อมคิด

ให้แก่สังคมไทยอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้และส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมและความรู ้ใหม่ๆ  

โดยในปัจจุบันมีโครงสร้างการบริหารจัดการซ่ึงประกอบไปด้วยหน่วยงาน 4 หน่วยงาน ได้แก่ ส�านักงานบริหารและ

พัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) ส�านักอุทยานการเรียนรู ้ (TK Park) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และ 

สถาบันการเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI) และด้วยความตระหนักถึงผลของกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีต่อสภาวการณ์การแข่งขัน

ทางเศรษฐกิจและพลวัตของสังคมโลก ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) จึงได้จัดงานมหกรรมความรู้ขึ้น

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความส�าคัญของการพัฒนาศักยภาพคนไทยให้สามารถพัฒนาและ 

ปรับตัวได้อย่างเหมาะสมทันท่วงทีกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย 

โดยในปีพุทธศักราช 2556 ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) ได้จัดงานมหกรรมความรู้ขึ้นเป ็

นปีที่ 2 ภายใต้หัวข้อ ความรู้คือโอกาส (Knowledge is Opportunity) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาครัฐและเอกชนเห็น

ความส�าคัญของการสร้างสรรค์องค์ความรูแ้ละพฒันาแหล่งเรยีนรูท้ีท่นัสมยัเพือ่เป็นโครงสร้างพืน้ฐานทางปัญญาส�าหรบั

สังคมไทย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงการแสวงหาความรู้ การสร้างแรงบันดาลใจ และความสามารถในการ

ประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองต่อไป โดยจัดให้มีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่ การจัดนิทรรศการ

และการสัมมนาวิชาการ โดยในส่วนของนิทรรศการได้น�าเสนอแนวคิดการจัดตั้งและการด�าเนินงานของแหล่งเรียนรู ้

ระดับโลก แหล่งเรียนรู้ของส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) และหน่วยงานภายใน รวมถึงรูปแบบ 

หน่วยเรียนรู้ที่จะถูกพัฒนาขึ้นในอนาคต เพื่อน�าเสนอภาพให้ผู้เข้าชมได้เกิดแรงบันดาลใจและเข้าถึงความจ�าเป็นใน 

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้คุณภาพท่ีมีมาตรฐานในระดับสากล พร้อมแสดงให้เห็นถึงประโยชน์จากการลงทุนในโครงสร้าง

พ้ืนฐานทางปัญญาของประเทศ และในส่วนของการสัมมนาวิชาการนั้นได้เปิดเวทีส�าหรับการแลกเปลี่ยนความรู้  

การน�าเสนอแนวคิดและประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่สอดคล้องกับบริบทสังคม 

โลกยุคใหม่จากผู ้ทรงคุณวุฒิ ท้ังจากในประเทศและต่างประเทศร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ ์

การพัฒนาองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ระดับโลก โดยสามารถสรุปเนื้อหาจากการสัมมนาตามหัวข้อการสัมมนา 

ดังต่อไปนี้
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มองอนาคต...พลิกโฉมการศึกษาคนรุ่นใหม ่                                                                                  

Mr. Raymond Ravaglia, Associate Dean and Director of Stanford Pre-Collegiate 

Studies, Stanford University

 มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้เร่ิมใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกในปี 1962 และได้

พัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบคอมพิวเตอร์เรื่อยมาจนถึงช่วงปี 1980 โดยยังคงมุ่งเน้นการใช้คอมพิวเตอร์เป็น 

ตัวช่วยในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบเสียงเป็นหลัก ในยุคต่อมาก็มีความพยายามในการใช้คอมพิวเตอร์ในการ

ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษและเริ่มมีการแทนที่ระบบที่ใช้คุณครูเป็นผู้ผลักดันทุก

กระบวนการในห้องเรียน มาเป็นการใช้ระบบท่ีคอมพิวเตอร์เป็นผู้ผลักดันและควบคุมห้องเรียนแทน ความพยายาม 

ดังกล่าวไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควรโดยวัดจากสถิติผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาด้วยวิธีดังกล่าวที่มีอยู่เพียงร้อยละ 30 เท่านั้น 

โดยผู้เรียนที่ไม่ส�าเร็จการศึกษาให้เหตุผลหลักว่าไม่ชอบวิธีการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวเพราะแม้ว่าจะได้รับความ

สะดวกจากการใช้คอมพิวเตอร์ แต่ระบบดงักล่าวกย็งัขาดองค์ประกอบส�าคญัคอืครูผูส้อนทีค่วรจะท�าหน้าทีเ่ป็นผูน้�าการ

จัดการเรียนการสอนอยู่อย่างขาดไม่ได้ 

ผูบ้รหิารโครงการฯจงึได้น�าเอาเหตผุลดงักล่าวมาประกอบการสร้างโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายแบบออนไลน์ 

(Online High School) และได้ปรับเพิ่มระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยคอมพิวเตอร์ให้บรรจุเอาครูเป็น 

องค์ประกอบทีส่�าคญัของระบบ และปรบัหน้าทีข่องครูจากเดิมทีเ่ป็นผู้จัดการเรียนการสอนโดยตรงมาเป็นผู้ส่งเสรมิการ

เรยีนรู้ (Facilitator) เป็นผูค้้นหาความต้องการทีแ่ท้จรงิของผูเ้รยีนและเป็นผูต้อบสนองความต้องการดงักล่าวด้วยวธิกีาร

ที่เหมาะสม รวมไปถึงการเป็นผู้จัดหาทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลาย 

ดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์และคอมพิวเตอร์

 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรและการสอนในระดับก่อนอุดมศึกษาซ่ึงประกอบไปด้วยหลักสูตรและ

โครงการที่หลากหลาย เช่น โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแบบออนไลน์แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford 

Online High School) ที่จัดการเรียนการสอนเสมือนหนึ่งเป็นการเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาปรกติแต่ใช้ระบบ

ออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนจากท่ีใดก็ได้ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย X แบบออนไลน์แห่งมหาวิทยาลัย 

สแตนฟอร์ด (Stanford Online High School X) ท่ีคล้ายคลึงกับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแบบออนไลน ์

แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดแต่เป็นหลักสูตรเสริมส�าหรับกลุ่มผู้เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป คอร์สภาคฤดูร้อน

ส�าหรับผู้เรียนในระดับชั้นเกรด 6 ถึงเกรด 12 และคอร์สภาคฤดูร้อนเฉพาะส�าหรับผู้เรียนในระดับเกรด 11 และ 

เกรด 12 ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้มานั่งเรียนรายวิชาในระดับอุดมศึกษาจริงในมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นการสร้าง

ประสบการณ์การเรียนในระดับอุดมศึกษาให้แก่ผู้เรียน

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแบบออนไลน์ (Online High School) ดังกล่าวประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างมาก 

ผู ้เรียนมีความตั้งใจสูงเพราะได้เรียนในเนื้อหาและหัวข้อที่ตนสนใจโดยมีครูเป็นผู ้ก�ากับและติดตามการเรียนรู ้

อย่างใกล้ชดิ แม้ว่าจะไม่ได้พบเจอกนัแบบตวัต่อตวัแต่ผู้เรียนและผู้สอนต่างต้องพบกันออนไลน์ตามวนัและเวลาท่ีก�าหนด

อย่างเคร่งครัดเสมือนกับการเข้าห้องเรียน เพียงแต่ว่าแต่ละคนอาจจะอยู่กันคนละรัฐหรือคนละประเทศเลยก็เป็นได้ 

โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายแบบออนไลน์ดงักล่าวบังคบัให้ผู้เรยีนต้องใส่ใจกบัการแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัคูข่นาน

ไปในระหว่างที่มีการเรียนการสอน (Parallel Discussion) ทั้งท่ีเป็นแบบเด่ียวและแบบเป็นกลุ่มย่อยในทุกเนื้อหา 

การเรียนการสอน โดยสมาชิกของกลุ่มผู้เรียนมาจากท่ัวทุกมุมโลก เปรียบเสมือนการหลอมรวมเอาความคิดเห็นที ่

หลากหลายตามแต่วัฒนธรรมมาไว้ในที่เดียวกัน การปฏิบัติดังกล่าวเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้เรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ผลจากการที่ผู้เรียนตั้งค�าถามและท้าทายเนื้อหาที่คุณครูน�ามาส�าเสนอด้วยค�าถามอยู่เสมอ ผู้สอนก็ได ้

เรียนรู้พร้อมกันไปกับผู้เรียนไปด้วยในกระบวนการเดียวกันนี้ 
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ความส�าเร็จของการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแบบออนไลน์ จึงไม่ได้มุ่งไปที่เกรด 

แต่มุ่งไปยังการตอบสนองความสงสัยและความต้องการของผู้เรียนโดยครูผู้สอนอย่างแท้จริง ผู้เรียนจึงไม่รู้สึกถึงความ

เหนื่อยล้า จ�าเจ หรือเบื่อหน่าย แต่ในทางตรงกันข้าม ผู้เรียนกลับรู้สึกว่าตนได้รับการกระตุ้นจากบทเรียน ท้าทายโดย 

ครูผู ้สอน และสื่อสารกับเพื่อนๆอย่างตลอดเวลา จากบรรยากาศดังกล่าวส่งผลให้ผู ้เรียนเพิ่มความพยายามใน 

การเรียนรู้ไม่เพียงแต่ให้เป็นผลส�าเร็จ แต่พยายามมุ่งสู่ความเป็นเลิศอีกด้วย สถิติการจบการศึกษาในระบบโรงเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายแบบออนไลน์ดังกล่าวจึงจัดอยู่ในอัตราที่สูงมาก โดยผู้ส�าเร็จการศึกษาได้เข้าศึกษาต่อในระดับ

อุดมศึกษาได้ตามความคาดหวังทั้งหมด

 มีผู้ตั้งค�าถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแบบออนไลน์กับการพัฒนาคุณสมบัติ

ด้านสงัคมและการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผูเ้รยีนด้วยกนัเองว่าอาจไม่พอเพยีงต่อการด�ารงตนในโลกแห่งความเป็นจรงิท่ีผู้คน

ต้องอาศัยการติดต่อสื่อสารแบบตัวต่อตัว โรงเรียนดังกล่าวไม่ได้มองข้ามความส�าคัญของประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใด  

ผู้เรียนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันจะต้องมีการรวมกลุ่มพบกัน (Regional Meeting) แบบตัวต่อตัวเพื่อการท�างาน

กลุม่ซึง่อาจจะเป็นรายงานหรือการไปทัศนศกึษาร่วมกนั นอกจากนัน้ผูเ้รยีนยงัได้มกีารสร้างกลุม่กจิกรรมตามความสนใจ

และมีการพบปะสังสรรค์กันแบบตัวต่อตัวเป็นระยะๆซึ่งแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของ Social Media ที่เป็นกิจกรรมใน

ชีวิตประจ�าวันของผู้เรียนในยุคเทคโนโลยีอยู่แล้ว

 ปัจจุบันโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบออนไลน์ (Online High School) ที่มหาวิทยาลัย Stanford มีนักเรียน  

541 คน เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และมีการจัดตารางสอนโดยใช้ระบบเดียวกันกับระบบของอุดมศึกษา  

โดยนักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรการจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประชากรนักเรียนเป็นชาวอเมริกันร้อยละ 89 

และเป็นชาวต่างชาติร้อยละ 11 โดยส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่พักอาศัยอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนที่มีคุณภาพ หรือเป็นกลุ่ม

นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ เช่น ความต้องการเรียนรู้จากสภาพจริงหรือจากนอกห้องเรียน โดยระบบการจัด 

การเรยีนการสอนแบบออนไลน์นีจ้ะจดัอยูกึ่ง่กลางระหว่างการจัดการเรียนการสอนทีบ้่านและการจัดการเรียนการสอน

แบบโรงเรยีนประจ�า เพราะแม้ว่านกัเรยีนจะนัง่เรยีนอยูท่ีบ้่านแต่กต้็องมปีฏสิมัพันธ์กนัทัง้ระหว่างเรยีนและนอกห้องเรยีน

ไม่แตกต่างไปจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนปรกติ ดังนั้นการสร้างสภาพแวดล้อมทางออนไลน์เพ่ือส่งเสริม

บรรยากาศดังกล่าวนับเป็นส่วนส�าคัญของความส�าเร็จของการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ 

 ความเป็นพิเศษอีกอย่างหนึ่งซ่ึงเป็นหัวใจของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแบบออนไลน์ (Online High 

School) คือ ความใส่ใจของครูผู้สอนท่ีมีต่อการตอบสนองความต้องการพิเศษของผู้เรียนแต่ละคน โรงเรียนออนไลน ์

เชื่อว่าการเรียนรู้แบบห้องเรียนปรกติซึ่งการสื่อสารระหว่างผู้เรียนและครูมักเป็นแบบ Asynchronous Course เป็น

เรื่องที่ผิดธรรมชาติการเรียนรู้และไม่น่าให้อภัย แต่การเรียนแบบออนไลน์ซ่ึงบังคับให้ทุกคนต้องอยู่กันแบบพร้อมหน้า

บนระบบและมกีารตอบโต้ระหว่างผูเ้รยีนและผูส้อนมคีวามสอดคล้องกบัธรรมชาติการเรยีนรูข้องมนุษย์มากกว่า เมือ่เอา

คุณสมบัติดังกล่าวมาประกอบกับคุณภาพของหนังสือเรียน (Textbook) ที่มีให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและความ

สนใจของผู้เรียนได้อย่างตรงจุดแล้ว ระบบโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแบบออนไลน์ (Online High School) นี้จึง

นับเป็นนวัตกรรมส�าคัญในวงการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแบบออนไลน์ (Online High School) ไม่ได้มุ่งการทดแทนบทบาทของครูด้วย

เทคโนโลย ีแต่กลบัเป็นการใช้เทคโนโลยเีพือ่การส่งเสริมบทบาทของครูในวงท่ีกว้างข้ึนและครอบคลมุผู้เรียนในกลุม่ต่างๆ

ให้มากข้ึน เพราะระบบนีย้งัให้ความส�าคญักบัตวับคุคลมากกว่าเทคโนโลย ีเทคโนโลยีจงึเป็นเพยีงส่วนประกอบหรอืกลไก

ที่ท�าให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นเท่านั้น

 สิง่ท่ีโรงเรยีนฯต้องย�า้เตอืนตนเองเสมอคอืการไม่ตกเป็นเหยือ่ของการจดัการเรียนรูใ้นรปูแบบเดมิๆทีมุ่ง่การอัด

และยดัเยยีดองค์ความรูใ้ส่เข้าไปในสมองของผูเ้รียนให้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้ ความรูท้ีเ่ป็นเนือ้หาเป็นเพยีงองค์ประกอบ
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ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในภาพรวมเท่านั้น ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้อย่างแท้จริงคือผู้ท่ีมีศักยภาพในการ

แสดงออกด้านการคิดวิเคราะห์ที่บ่งบอกถึงความเป็นธรรมชาติของผู้ใฝ่รู้ ดังนั้นการสอนให้ผู้เรียนคิดเป็นจึงเป็นเรื่องที่มี

ความเหนือช้ันกว่าการสอนให้ผู้เรียนจดจ�าเนื้อหาได้อย่างถูกต้องเพียงอย่างเดียว การสอนจึงควรให้ความส�าคัญกับ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยไปกว่าเนื้อหาและต�าราเรียน 

 บทบาทหลกัทีเ่หมาะสมของเทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนการสอน คือ การเปิดโอกาสให้กบัการพฒันาการสอน

และการตอบสนองความต้องการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนได้เป็นรายบคุคล การเปิดโอกาสให้ผูส้อนและผูเ้รยีนได้มโีอกาสในการ

สร้างความสัมพันธ์ทางการเรียนรู้ระหว่างกันโดยไม่มีข้อจ�ากัดด้านระยะทางมาเป็นอุปสรรค ผู้สอนและผู้เรียนสามารถ

จดักลุ่มการสอนตามความสนใจ และการแก้ปัญหาความขาดแคลนอุปกรณ์การจดัการเรยีนการสอนหรอืความล่าช้าของ

เน้ือหาทีต้่องรอการจดัซือ้จดัจ้างหรอืผลิตตีพมิพ์เป็นเล่มเหมอืนแต่เดิมซ่ึงประสบกบัปัญหาด้านงบประมาณและเวลามา

อย่างต่อเนื่อง

 ดังน้ันหลักสูตรท่ีเหมาะสมส�าหรับกลุ่มผู้เรียนแบบออนไลน์จะต้องเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการคิด 

เชิงวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง มีกระบวนการที่สร้างความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการท�างานกันเป็นทีมเพ่ือการสร้าง

นวัตกรรมและแก้ไขปัญหาร่วมกัน นอกจากนี้ผู้สอนควรต้องสอนให้ผู้เรียนเห็นถึงความส�าคัญของการอ่านเนื้อหาข้อมูล

อย่างมีวิจารณญานและสามารถคัดกรองเอาใจความส�าคัญออกมาจากข้อมูลมหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ข้อแนะน�าการด�าเนินงานในรูปแบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ส�าหรับองค์การหรือสถาบันที่สนใจจะพัฒนา

หลักสูตรดังกล่าวมีดังน้ี องค์การจะต้องให้โอกาสการมีส่วนร่วมแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ทุกคนมีความร่วมมือ

อย่างใดอย่างหนึง่กบัการเรยีนรู ้ได้แสดงออกถึงศกัยภาพทีม่อียูใ่นตนเอง ได้ตดิตาม ศึกษา หรอืแม้แต่การได้รบัการพฒันา

ศักยภาพใหม่ในประเด็นที่สนใจ แล้วจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูง ตรงกับความต้องการศึกษาของผู้เรียน และ 

เปิดโลกทศัน์ในประเดน็ต่างๆให้กว้างและครอบคลมุเนือ้หาทีเ่กีย่วข้องให้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้ เมือ่ท�าได้ดังนีแ้ล้วล�าดบั

ขั้นต่อไปคือการสร้างระบบนิเวศน์ส�าหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Ecosystem) โดยการคัดเลือก 

ผูเ้รียนทีแ่สดงออกถึงศกัยภาพว่าจะประสบผลส�าเรจ็ในการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์แบบเจาะจงแต่เนิน่ๆ 

แล้วจึงพัฒนาพื้นฐานหลักที่จ�าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ให้กับทั้งผู้เรียนและผู้สอนไปพร้อมกัน  

ส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ในทุกด้านและน�าพาโลกทั้งใบให้มาอยู่ในห้องเรียนให้ได้
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การเสวนาหัวข้อ IT และ Social Media 

เปลี่ยนชีวิตเราอย่างไร                                                       

Dr. Richard G. Baraniuk, Victor E. Cameron Professor of Electrical and Computer 

Engineering, Rice  University และ Mr. Hwang Dae Yun, Head of Sales and Operations, 

LINE Thailand

 ความท้าทายทางการศกึษาในปัจจบัุนมาจากการมุง่พฒันาด้านต่างๆอย่างฉาบฉวยและไม่มปีระสทิธภิาพทีย่ัง่ยนื 

การรวมตัวกนัของแนวคดิและทฤษฎต่ีางๆท่ีมคีวามแตกต่างและหลากหลายแต่ไม่ได้มกีารคดักรอง และการพฒันาระบบ

แบบระบบเดียวแล้วถูกน�ามาลอกเลียนหรือน�าใช้กับทุกอย่างโดยไม่ค�านึงถึงการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง

กับความแตกต่างด้านบริบทหรืออื่นๆใดทั้งส้ิน ซ่ึงความท้าทายที่กล่าวมาทั้งหมดต่างส่งผลให้เกิดภาวะกดดันทางการ

พัฒนาทั้งสิ้น

เทคโนโลยมีบีทบาทสงูในการเปลีย่นทศันคติทีเ่รามีต่อการศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิง่การสร้างความท้าทายใหม่ๆ

ให้กับผูเ้รียนซึง่ก�าลงัตกอยูใ่นสภาวะขาดความท้าทาย ท�าให้เกดิความเบือ่ และล้าในการเรยีนรูใ้นสิง่ทีต่นไม่มคีวามสนใจ

อย่างแท้จริง โดยปัญหาด้านความท้าทายทางการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันมีสาเหตุจากปัจจัยหลัก 4 ประการ คือ ความไม่มี

คุณภาพของเนือ้หาและขัน้ตอนการพฒันาหนงัสอืเรียนและแบบเรียน ความไม่ประสานสอดคล้องกนัของแต่ละรายวชิา 

การผลิตสื่อการเรียนรู้แบบไม่ค�านึงถึงความหลากหลายและความต้องการพิเศษของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และการ 

เข้าไม่ถึงสื่อการเรียนรู้เนื่องด้วยต้นทุนการผลิตที่สูงส่งผลให้สื่อที่ดีมีราคาสูง

 การแก้ไขปัญหาดังกล่าวสามารถท�าได้ด้วยการสร้างเครือข่ายใน 2 ลักษณะคือ เครือข่ายความรู้ที่ใช้ความรู้มา

เป็นแกนน�าของการสร้างเครือข่าย และเครือข่ายของผู้รู้ที่แกนน�าเครือข่ายอยู่กับบุคคล ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวก่อให้เกิด

ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า การศึกษาแบบเปิด (Open Education) ขึ้น โดยมีองค์ประกอบที่เก้ือหนุน 2 ประการ  

คือ เทคโนโลยี (Technology) ที่ถูกใช้ในการคลี่เนื้อหาในแต่ละรายวิชาแล้วน�ามาประกอบกันเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่

สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของผู้เรียน และทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ที่ต้องง่ายต่อการ

ท�าความเข้าใจและปลอดภัยต่อการแบ่งปันความรู้ในรูปแบบต่างๆได้อย่างเหมาะสม โดยตัวอย่างของระบบการศึกษา

แบบเปิดที่เห็นเป็นรูปร่างแล้วเช่น Wikipedia, Connexions, Merlot, Sylvula, Open Courseware (OCW) 

Consortium, Open Education Resources (OER), MIT Open Courseware เป็นต้น 

ตัวอย่างของหนังสือเรียนออนไลน์ชื่อ Collaborative Statistics ซึ่งมีผู้ร่วมเขียนและปรับปรุงเนื้อหามากกว่า 

2 คน ซึ่งเกิดจากความเช่ือของผู้สอนท่ีว่าไม่มีหนังสือเรียนหรือต�าราเรียนเล่มใดที่ดีที่สุด จึงมารวมตัวกันเพื่อพัฒนา 

สุดยอดต�ารา (Super Textbook) กันขึ้นโดยผู้สอนแต่ละคนร่วมกันเพิ่มเติมเนื้อหาที่ตนคิดว่าเป็นประโยชน์ตามความ

คิดเห็นทางวิชาการ หลักการ และทฤษฎี และสามารถดึงเนื้อหามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม  

โดยจะมีการควบคุมคุณภาพของเนื้อหาด้วยระบบคณะกรรมการสุ่มตรวจเนื้อหา (Peer Review) ที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่

อย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ

Open College Textbooks ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ด้านหนังสือและต�าราเรียนของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี จากการศึกษาพบว่าหนี้สินทางการศึกษาของผู้เรียนในประเทศ

สหรัฐอเมริกาเกิดจากการกู้ยืมทางการศึกษาเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต�าราเรียน ระบบ Open College 
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Textbook เป็นเสมอืนห้องสมดุจ�าลองท่ีจดัเกบ็ต�าราเรยีนไว้ในรปูแบบดิจทิลัและอนญุาตใิห้ผู้เรยีนดาวน์โหลดต�าราต่างๆ

เหล่านัน้ได้ในราคาท่ีถูกกว่าการซือ้ต�าราท่ีถูกพมิพ์เป็นเล่มเป็นอย่างมาก เป็นการลดค่าใช้จ่ายและลดหนีส้นิทางการศกึษา 

และเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาในอีกมิติหนึ่ง ระบบ Open College Textbook นี้ได้รับการพัฒนาจากพื้นฐาน

ความเช่ือที่มุ่งเน้นเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากกว่าการแสวงหาผลก�าไรจาก 

การศึกษา และเป็นกระแสทีไ่ด้รบัความนยิมและมกีารผลกัดนัให้เจรญิเตบิโตมากยิง่ขึน้ทกุปีในกลุม่ประเทศทีพ่ฒันาแล้ว

ผลพลอยได้จากการจดัการศกึษาแบบเปิด (Open Education) คอืการแก้ปัญหาความไม่สอดคล้องกนัระหว่าง

สิง่ทีผู่เ้รยีนได้เรยีนรูก้บัสภาพแห่งโลกความเป็นจริง การจดัการศกึษาทีผ่่านมาและเป็นอยูใ่นปัจจบุนัเป็นการจัดการศกึษา

แบบสอนตามใจผู้สอน (Out-reach) ซึ่งให้น�้าหนักกับเนื้อหาและกระบวนการที่สถาบันหรือผู้สอนเห็นว่าเหมาะสมโดย

อาจไม่ได้ค�านึงถึงความต้องการของผู้เรียนหรือการตอบสนองต่อความต้องการของสังคมมากนัก แต่การจัดการศึกษาที่

ควรจะเป็นในอนาคตคือการจัดการศึกษาแบบตอบสนองความต้องการของสังคมโลก โดยการให้โลกภายนอกเป็นผู้ให้

ข้อมูลจริงกับสถาบันหรือผู้สอน (In-reach) เพื่อที่จะได้จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมได้อย่าง

เหมาะสม โดยเปิดโอกาสให้ผู้สอนได้ท�าการจัดรายวิชาหรือพัฒนารายวิชาที่มีอยู่แล้วเดิมให้สอดแทรกเนื้อหาใหม่ที่เป็น

ปัจจุบันและตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น อันจะก่อให้เกิดวงจรของนวัตกรรม (Cycles of Innovation)  

ในที่สุด

การท�าธุรกิจผลิตสื่อการเรียนรู้ภายใต้การศึกษาแบบเปิด (Open Education) จ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติ

เดมิๆทีใ่ห้ความส�าคญักบัการเรียนรูผ่้านต�าราเท่านัน้ มาเป็นการเรยีนรูจ้ากสือ่อืน่ๆด้วย เช่น หนงัสอืพมิพ์ เพลง ซอฟท์แวร์ 

ฯลฯ และมุ่งขยายการเข้าถึงความรู้ในระดับโลก (Global Access) ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาและการเรียนรู้จาก

รายวิชาที่เปิดกว้างบนโลกออนไลน์ (Massive Open Online Courses—MOOCs) ได้ และในอนาคตผู้เรียนอาจไม่

จ�าเป็นต้องจบการศึกษาจากสถาบันใดสถาบันหนึ่ง แต่สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่ตนสนใจได้อย่างหลากหลายจาก

สถาบันที่แตกต่างกันได้ ระบบการศึกษาในอนาคตอาจเป็นระบบที่เรียกว่า เรียนได้ไม่อั้น (Buffet Style) 

แต่เทคโนโลยีจะไม่มปีระโยชน์เลยหากรายวชิาไม่น่าสนใจและต�าราเรยีนและส่ือทีใ่ช้ในการจดัการเรยีนการสอน

ไม่มีคุณภาพ และทีแ่ย่ยิง่ไปกว่าน้ันคือการขาดความเชือ่มโยงระหว่างเนือ้หาจากสือ่และต�าราเรยีนกบัโลกแห่งความเป็น

จริง ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริง เทคโนโลยีก็หาได้มีประโยชน์อันใดไม่ต่อการเรียนรู้ แต่หากใช้ให้ถูกวิธี เทคโนโลยีจะเป็นตัว

พลกิโฉมการเรยีนรูไ้ด้นัน่คอื โลกแห่งการเข้าถงึข้อมลูข่าวสารจะเปิดกว้างขึน้ ห้องเรยีนจะไม่ถกูจ�ากดัอยูแ่ต่ในพืน้ทีท่ีถู่ก

ล้อมกรอบด้วยผนงัอกีต่อไป ผูค้นสามารถใช้เทคโนโลยใีนการจดัเกบ็และสบืค้นข้อมลูได้อย่างดเียีย่ม และข้อมลูเหล่านัน้

จะถกูแปรสภาพเป็นการจดัการเรยีนรูใ้นรปูแบบใหม่ๆทีมี่ความหลากหลายมากขึน้ และสามารถสร้างความเชือ่มโยงและ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น

ตวัอย่างของการสร้างความเช่ือมโยงด้วยเทคโนโลยไีด้อย่างประสบความส�าเรจ็ในระยะเวลาอนัรวดเรว็คอื บรษิทั 

LINE, Inc. ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้แอพพลิเคชั่น LINE แล้วกว่า 300 ล้านคนทั่วโลก ในระยเวลาเพียง 27 เดือน โดยเฉพาะใน

ประเทศไทยมียอดผูใ้ช้อยูถึ่ง 20 ล้านคน กระแสการสร้างความเชือ่มโยงระหว่างผูใ้ช้แอพพลเิคช่ัน LINE ได้ขยายวงกว้าง

ออกไปยังกลุ่มที่นอกเหนือจากกลุ่มเพื่อนท่ีใช้ LINE ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ไปยังการใช้ LINE ในการสื่อสาร

ระหว่างองค์การธุรกจิกบักลุม่ลกูค้าของตน ปัจจุบนัมอีงค์กรธรุกจิในประเทศไทยทีใ่ช้บรกิารของ LINE ในการสร้างความ

สัมพันธ์กับลูกค้าแล้วกว่า 35 แห่ง ซึ่งผลของการด�าเนินการเป็นที่น่าพอใจมาก โดยดูได้จากสถิติการใช้บริการซ�้าอย่าง

ต่อเนื่องที่สูงถึงร้อยละ 80 เลยทีเดียว 
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ค�าส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจของ LINE คือค�าว่า เชื่อมต่อหรือเชื่อมโยง (Connect) ซึ่งส�าหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็น

องค์การธุรกิจแล้วย่อมหมายถึง การเพิ่มการเป็นที่รู้จักของลูกค้า การเพิ่มความจงรักภักดีต่อองค์การ และการเพิ่ม 

ช่องทางการสือ่สารกบัลกูค้า องค์การธรุกจิสามารถส่งข้อความเกีย่วกบัข่าวสารล่าสดุขององค์การไปยงัสายตาของลกูค้า

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลายบริษัทไม่รอให้ลูกค้าเป็นผู้ใช้ความพยายามในการได้ส่วนลดอีกต่อไป ในทางกลับกัน 

บรษัิทใช้ LINE ในการแจ้งและส่งรายละเอยีดการลดราคาหรือคปูองส่วนลดไปถงึมอืลูกค้าได้ในต้นทนุทีต่�า่กว่าการพมิพ์

เอกสารแบบเดิมมาก แต่ที่น�ามาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อองค์การคือความสามารถในการส่งแบบสอบถามอย่างง่ายเพื่อให้

ลูกค้าได้มีโอกาสให้ข้อมูลความพึงพอใจหรือความต้องการอันเป็นข้อมูลที่ทรงคุณค่าส�าหรับบริษัท ตัวอย่างของบริษัทที่

ประสบผลส�าเร็จในการสื่อสารกับลูกค้าผ่านระบบ LINE ได้แก่ K Bank Live และ Major Cineplex ซึ่งต่างก็ได้จ�านวน

ลูกค้าที่คอยติดตามข่าวสารขององค์การและมีการให้ข้อมูลผ่านการสื่อสารทาง LINE มากเป็นจ�านวนหลักล้านหน่วย 

ในระยะเวลาไม่กี่วันหลังจากการเปิดตัว Official Account ขององค์การ โดยองค์การมีตัวช่วยคือการเปิดให้ลูกค้า

ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์แสดงอารมณ์ที่ใช้สัญญลักษณ์ขององค์การเป็นตัวสื่อสารได้ฟรี

LINE ได้รวมเอาเทคนิคทางการตลาดแบบ Above the Line (ABL) กับ Below the Line (BTL) เข้าไว้ด้วย

กันออกมาเป็นส่วนผสมทางการตลาดที่เป็นของ LINE ที่แท้จริงโดยมีการท�าการตลาดในรูปแบบที่หลากหลายมากกว่า

ธุรกิจอื่นๆแบบเดิมๆ นั่นคือ ใช้สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ แมกาซีน และอื่นๆ ผนวกเข้ากับการจัดการส่งเสริม 

การขาย การแจกสติ๊กเกอร์ฟรี การท�าการวิจัย ฯลฯ ส่งผลให้ LINE สามารถครองใจลูกค้าได้อย่างเหนียวแน่น จากการ

ศึกษาพบว่าลูกค้าของ LINE มีความถี่ในการปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในกลุ่ม LINE มากกว่า FaceBook ถึงกว่า 5 เท่าตัว 

(LINE:FaceBook = 1.42:0.28) 

ดังนั้นหากจะใช้ LINE ในวงการศึกษาก็ย่อมเป็นไปได้ เพราะ LINE ได้คาดหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง

การเรยีนรูผ่้านแอพพลเิคชัน่ในอนาคตอนัใกล้นี ้ซึง่สอดคล้องกบัระบบการศกึษาแบบเปิด (Open Education) โดย LINE 

จะใช้ช่องทาง Official  Account ในการกระจายเนื้อหาและข้อมูลของแต่ละรายวิชาไปยังสมาชิกของกลุ่มได้  

ซึง่นอกเหนอืจากการได้รบัข้อมลูแล้ว กย็งัสอดคล้องกบัระบบการเรยีนรูผ่้านเทคโนโลยทีีย่งัมุ่งเน้นการปฏสิมัพนัธ์ระหว่าง

ผูเ้รยีนกบัผูส้อนผ่าน LINE ได้เป็นอย่างดีอกีด้วย LINE เชือ่ว่าสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าท่ีมคีวามต้องการ

ด้านการศึกษาได้อย่างแน่นอน

อิทธิพลของ LINE ต่อโลก Social Media มีสูงมาก เพราะ LINE ด�ารงตนเสมือนเป็นทั้งเครื่องมือการสื่อสาร 

กระบวนการสื่อสาร และช่องทางการสื่อสารให้กับทุกคน และส่ิงท่ี LINE ท�าได้ดีมากและเป็นท่ีนิยมของผู้ใช้คือความ

สามารถในการก่อให้เกิดความผูกพันกันทางจิตใจระหว่างผู้ใช้ด้วยกันเองไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม ในเชิงการตลาด

และการประชาสัมพันธ์ LINE เป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและลูกค้าในมิติที่ไม่เคยเป็นมาก่อน นั่นคือมีการ

สื่อสารถึงอารมณ์และความรู้สึกในฐานะของผู้ผลิตและผู้บริโภคกันอย่างลึกซึ้งกว่าที่เคยเป็นมา 
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การเสวนาหัวข้อ เจาะกลยุทธ์การสื่อสาร: “เบื้องหลัง

ปรากฏการณ์พันล้าน”                                     
คุณสมรักษ์ ณรงค์วิชัย, รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการ, สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  
คุณวรพันธ์ โลกิตสถาพร, กรรมการผู ้จัดการ, บริษัทสถาพรบุ ๊คส์ จ�ากัด และ คุณนพรัตน์  
พุทธรัตนมณี, รองประธานการจัดการแข่งขัน Thai Fight, บริษัทสปอร์ต อาร์ต จ�ากัด

 ปรากฏการณ์พันล้านที่หนึ่งเป็นประสบการณ์จากฝ่ายผลิตรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทย ทีวีสี ช่อง 3 ได้รับ

โจทย์เรือ่งการสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการบันเทงิมาโดยตลอด ซึง่ทีผ่่านมากไ็ด้มกีารปรบัเปลีย่นวธิวีทิยาการทางการ

ถ่ายท�า การสร้างฉากและการเพิ่ม special effect ด้วยโปรแกรมซอฟท์แวร์ต่างๆเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับละคร 

อยู่เสมอ โดยการท�างานของฝ่ายผลิตรายการจะยึดเอาความใหม่ 4 ประการไว้เป็นหลักเสมอ นั่นคือ บทละครใหม ่ 

การถ่ายท�าใหม่ นักแสดงใหม่ และเทคโนโลยีใหม่

 โจทย์การท�างานใหญ่ทีฝ่่ายผลติรายการได้รับมาจากผู้บริหารคอื การขยายอายขุองสินค้าออกไปให้มอีายยุนืยาว

นานที่สุด โดยล่าสุดฝ่ายผลิตรายการได้ร่วมมือกันกับบริษัทสถาพรบุ๊คส์ในการน�าเอานิยายซีรีส์มาผลิตเป็นละครชุด 

ต่อเนื่อง ซึ่งนับได้ว่าเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการละครไทย และเป็นการสร้างความตื่นตัวให้กับผู้บริโภค

ด้วยไปในตัว ละครชุดเรื่องสี่ดวงใจแห่งขุนเขา ได้ตอบสนองโจทย์ดังกล่าวอย่างเป็นผลส�าเร็จ การถ่ายท�าที่ใช้การรวมตัว

กันของทั้งผู้เขียนบท ผู้ก�ากับการแสดง ทีมงานถ่ายท�า และนักแสดง สามารถแก้ปัญหาด้านระยะเวลาการผลิตที่แต่เดิม

ละครแต่ละเรื่องจะต้องใช้เวลาการถ่ายท�านานถึง 4-6 เดือน มาเป็นการถ่ายท�าอย่างต่อเนื่อง 4 เรื่องในเวลาพร้อมๆกัน 

ซ่ึงเป็นการประหยัดในเรื่องเวลาการถ่ายท�า และเป็นการพัฒนาฝีมือของทีมงานทุกฝ่ายไปด้วย เพราะทุกคนจะได้รับ

โอกาสในการท�างานร่วมกันกับผู้ร่วมอาชีพโดยทุกฝ่ายจะต้องท�างานแบบประสานพลังเพื่อก่อให้เกิดความส�าเร็จ 

ในทุกขั้นตอนให้ได้

 การสร้างปรากฏการณ์ดังกล่าวถือว่ามีความเสี่ยงทางการตลาดสูง เพราะแต่เดิมการขายละครมักจะขึ้นอยู่กับ

การขายชื่อเสียงของนักแสดงเป็นหลัก แต่ฝ่ายผลิตรายการมีความมั่นใจในคุณภาพของบทละคร คุณภาพของผู้ก�ากับ

การแสดง ทีมงาน และนักแสดง ซึ่งต่างก็ส่งผลให้การพลิกโฉมวงการละครครั้งนี้ประสบผลส�าเร็จอย่างดียิ่ง ด้านความ

เป็นห่วงในเร่ืองการขายนักแสดงก็ลดลงเพราะการด�าเนินงานในรูปแบบใหม่กลับเป็นผลดีต่อความนิยมที่ต่อเนื่อง  

เพราะนักแสดงแต่ละคนจะอยู่ในละครทั้ง 4  เรื่อง ดังนั้นผู้ชมที่เป็นแฟนละครของนักแสดงท่านใดก็จะติดตามผลงาน

ของนักแสดงท่านนั้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เรตติ้งของละครทั้ง 4 เรื่องเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต่อมาก็ได้ใช้ระบบและ

วิธีการจัดการในรูปแบบเดียวกันกับละครชุด The Sixth Sense ซึ่งได้กลุ่มผู้ชมวัยรุ่นเพศหญิงเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมาก 

เพราะเน้ือหาของละครเน้นที่การสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจให้กับผู้ชมกลุ่มน้ีเป็นหลัก จนกระทั่งความนิยมใน 

ละครชดุมาถงึจุดสงูสดุกบัละครชดุ สภุาพบรุษุจฑุาเทพ ซ่ึงเป็นละครพีเรียดท่ีถูกเขียนข้ึนโดยกลุ่มนกัเขียนรุ่นใหม่ทัง้หมด 

จึงมีการผสมผสานแนวคิดทั้งรุ่นเก่าเข้ากับแนวคิดร่วมสมัยได้อย่างลงตัว เป็นโอกาสในการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการ

ด�าเนินงานต่างๆที่เกิดขึ้นในการท�างานครั้งก่อนๆ ส่วนด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารกับผู้ชม ทีมงานท�าการตลาด

โดยใช้ Social Network และให้นกัแสดงท�าภารกจิโดยมกีารบนัทกึและเผยแพร่การปฏบิตัภิารกจิดงักล่าวของนกัแสดง

เพื่อเป็นการแนะน�าให้ผู้ชมได้รู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับตัวละครก่อนการออกอากาศจริง ผู้ชมจึงรู้สึกผูกพันกับ 

ตัวละครและนักแสดงเป็นทุนอยู่แล้ว จึงท�าให้เกิดการรับรู้ได้ง่ายเมื่อไดรับชมละคร และก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่ทั่วไป

เรียกกันว่า ดังข้ามคืน

 ส่วนประกอบเบื้องต้นของความส�าเร็จของละครคงหลีกเล่ียงบทประพันธ์ไปไม่ได้ บริษัทสถาพรบุ๊คส์จ�ากัด  

นับว่ามบีทบาทส�าคญัต่อปรากฏการณ์พนัล้านนี ้ปรชัญาทีก่่อให้เกดิความส�าเรจ็ในวงการวรรณกรรมของสถาพรบุค๊ส์ คอื 
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เสรมิสร้างนกัเขยีน เคียงข้างนกัอ่าน โดยผลงานแต่ละชิน้จะต้องประกอบไปด้วย 3ส คอื สาระ สนกุ และสขุใจ ผูป้ระพนัธ์

จะต้องแยกแยะให้ออกระหว่างความเป็นสารคดีและความบันเทิงและจะต้องตอบสนองให้ได้ทั้งสองส่วน ค�าถามหลักที่

เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอคือ บริษัทจะเพิ่มคุณค่าของนวนิยายให้กับผู้อ่านได้อย่างไร และบริษัทก็ได้พลิกโฉม

วงการวรรณกรรมครั้งใหญ่เมื่อได้ตัดสินใจพัฒนานักเขียนรุ่นใหม่พร้อมๆกันด้วยการรวมตัวนักเขียนเหล่านั้นแล้วเขียน

นวนิยายร่วมกันเป็นครั้งแรกในชุด บ้านไร่ปลายฝัน ซึ่งต่อมาได้ถูกน�ามาพัฒนาเป็นบทละคร สี่ดวงใจแห่งขุนเขา  

นับเป็นการด�าเนนิงานทีช่าญฉลาดเพราะนกัเขยีนแต่ละท่านก็จะมฐีานผู้อ่านเดิมของตนอยูแ่ล้ว เมือ่ได้มาเขยีนนวนยิาย

ร่วมกันก็เป็นการขยายฐานผู้อ่านไปยังนักเขียนท่านอื่นๆด้วย โดยแต่ละท่านยังสามารถคงความสร้างสรรค์เฉพาะตนได้

ภายในขอบเขตท่ีตนรับผิดชอบและภายใต้การท�างานร่วมกันเพ่ือคงแนวคิดหลักของนวนิยายเรื่องดังกล่าวเอาไว้  

การท�างานในลักษณะนี้คือการสร้างสรรค์ร่วมกัน (Co-Creation)

การสร้างปรากฏการณ์ในวงการวรรณกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบเชิงบวกกับการท�าการตลาดในหลายด้าน  

การเพิ่มยอดจ�าหน่ายของหนังสือสามารถท�าได้ด้วยวิธีการออกแบบปกให้มีความต่อเนื่องและหลากหลาย อย่างเช่น  

หากเอาหนังสือทั้ง 4 เล่มมาวางเรียงกันก็จะได้ภาพปกหนังสือภาพใหญ่ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้อ่านซื้อทั้ง 4 เล่มในเวลา

เดียวกัน หรือการเปลี่ยนแบบปกให้มีรูปของนักแสดงหลักให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ละครออกอากาศก็เป็นการกระตุ้น

ให้ผู้ชมที่คลั่งใคล้ในตัวละครและนักแสดงซื้อมาเก็บไว้อีกชุด หรือการจัดชุดเป็นกล่องพร้อมของแถมพิเศษก็เป็นอีกหนึ่ง

ในกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายได้อีกเช่นกัน 

กลยทุธ์ดงักล่าวได้ถกูน�ามาใช้กบัวรรณกรรมชุดในรูปแบบทีค่ล้ายคลึงกนัได้อย่างประสบความส�าเร็จมาเป็นระยะ

เวลาหลายปีแล้ว ณ วันนี้ก็ถึงจุดเปลี่ยนที่จะต้องสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการวรรณกรรมอีกครั้ง โดยในคราวนี้

บริษัทฯจะผลิตนวนิยายชุดใหม่คือ ปรากฏการณ์รักฉบับเซเล็บ (How to Love) ซึ่งจะพิมพ์เป็นเล่มหน้ากระดาษสี่ส ี

ตลอดทั้งเล่มแทนที่การพิมพ์แบบขาวด�า พร้อมจะมีการสอดแทรกเกร็ด how to ลงไปในเนื้อเรื่อง ซึ่งนับเป็นนวัตกรรม

ของวงการวรรณกรรม ท�าให้มีสีสันและสร้างความน่าสนใจให้กับผลงาน เป็นที่ต้องตาต้องใจผู้อ่านมากขึ้น 

การด�าเนินการในการสร้างกระแสการเปลี่ยนแปลงให้กับวงการวรรณกรรมของบริษัทสถาพรบุ๊คส์ จ�ากัด  

มีพื้นฐานความคิดด้านการแข่งขันสูงท่ีเป็นอยู่ในทุกวงการ หากมองว่าเป็นสงครามรบ ทุกวงการก�าลังท�าสงครามข้าม

อตุสาหกรรมเพ่ือช่วงชงิเวลาของผูบ้รโิภคอยู ่ดงันัน้การสือ่สารกบัผูบ้รโิภคเพือ่การศกึษาข้อมูลความคดิ ความสนใจ และ

ความปรารถนาของผู้บริโภคจึงเป็นกระบวนการที่ส�าคัญ และเป็นการสร้างโอกาสให้กับองค์การด้วยการตอบสนอง 

ความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงจุด เพ่ือท่ีองค์การจะได้เป็นผู้ครอบครองเวลาของผู้บริโภคอันเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุด 

ในยุคแห่งการท�าธุรกิจภายใต้การแข่งขันสูงในปัจจุบัน 

การศึกษาสภาพแวดล้อมรอบๆตัวองค์การท่ีอาจข้ามไปถึงการศึกษาองค์การในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆก็มี

ประโยชน์ ข้อมูลที่ได้รับมาอาจก่อให้เกิดนวัตกรรมหรือแนวคิดใหม่ท่ีน�าไปสู่การสรรค์สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้บริโภคได้ 

ดังตัวอย่างเช่นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือเสริมแรงทางธุรกิจซ่ึงกันและกันของบริษัทสถาพรบุ๊คส์ จ�ากัด และ

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทย ทีวีสี ช่อง 3 ในการแปลงวรรณกรรมชุดมาเป็นละครชุดที่สร้างปรากฏการณ์ให้ทั้งกับ 

วงการวรรณกรรมและวงการละครได้ส่งเสรมิให้ทัง้สององค์การประสบผลส�าเรจ็ในการได้ครอบครองเวลาของผูอ่้านและ

ผูช้มได้อย่างงดงามและยัง่ยนื นบัเป็นการใช้ความเข้มแขง็จากศักยภาพทีแ่ตกต่างมาสรรค์สร้างสนิค้าใหม่ทีต่อบโจทย์ได้

โดนใจผู้บริโภคอย่างแท้จริง

ตังอย่างปรากฏการณ์พันล้านอีกหนึ่งตัวอย่างเร่ิมต้นมาจากแนวคิดที่ว่า เมื่อโลกเปล่ียน ทุกอย่างก็เปลี่ยน 

เป็นการจดุประกายแนวคดิในเรือ่งของการสร้างสมดุลทางการค้าโดยการเป็นผู้ถอืครองลิขสิทธิแ์ทนท่ีการเป็นผู้ซ้ือลขิสทิธิ์

ซึง่ประเทศไทยเป็นมาโดยตลอดระยะเวลายาวนาน เท่าทีผ่่านมาไทยทวีสีช่ีอง 3 มสีนิค้าทีเ่ป็นทีต้่องการของชาวต่างชาติ

คอืละครซึง่แม้จะสามารถน�ารายได้เข้าสูป่ระเทศได้เป็นจ�านวนหนึง่แต่ตลาดและกลุม่เป้าหมายยงัอยูใ่นวงจ�ากดัและเป็น

แบบเฉพาะกลุม่ บรษิทั Sport Art จ�ากดั จงึมแีนวคดิทีจ่ะเฟ้นหาสินค้าทีม่คีวามเป็นเอกลกัษณ์ไทยสงูและเป็นทีต้่องการ
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ของผู้บริโภคชาวต่างชาติในระดับนานาประเทศที่สามารถขยายตลาดแบบวงกว้างออกไปทั่วโลกได้ บริษัทได้ข้อสรุปว่า

ส่ิงหนึ่งที่ขายได้อยู่เสมอคือการกีฬา และหากเป็นการถ่ายทอดสดแล้วยิ่งทวีมูลค่าเพ่ิมขึ้นไปอีก ประกอบกับมีชาวต่าง

ชาติจ�านวนไม่น้อยท่ีคลั่งใคล้ในศิลปะมวยไทย จึงเป็นต้นก�าเนิดของการจัดรายการมวยไทยภายใต้ชื่อและรูปแบบการ

จัดรายการที่มีความเป็นสากลมากขึ้น คือ Thai Fight และด�าเนินการท�าธุรกิจขายเวลาการถ่ายทอดสด จึงนับเป็นการ

ส่งออกทางวฒันธรรมได้อกีทางหนึง่ด้วย แต่การท�าธรุกจิใหม่นีต้้องอาศยัการตลาดสูง ดังนัน้จึงต้องมกีารสร้างภาพลกัษณ์ 

การสร้างศิลปิน รวมไปถึงการก�าหนดองค์ประกอบอื่นๆเพื่อการประชาสัมพันธ์ในระดับนานาชาติ Thai Fight จึงม ี

ความแตกต่างจากรายการชกมวยไทยอื่นๆที่มีอยู่ตามท้องตลาด Thai Fight เน้นขายความตื่นตาตื่นใจ ขายภาพลักษณ์

ของนักมวย และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างเต็มรูปแบบ

ในปีที่หนึ่งของการจัดรายการ Thai Fight รายการได้เชิญนักมวยจากทั่วโลกมาร่วมรายการ เป็นที่สังเกตเห็น

ได้ชัดเจนว่าวัฒนธรรมการชกมวยไทยได้ผิดเพี้ยนไปมากในแต่ละประเทศ ทางรายการจึงยึดเป็นกฏระเบียบที่เคร่งครัด

ว่า Thai Fight จะต้องจัดการชกมวยไทยให้ถูกรูปแบบมากที่สุด เช่น ต้องมีการไหว้ครูก่อนการชก และจะต้อง 

ถวายบังคมพระรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกครั้งไม่ว่าคุณจะเป็นนักมวยจากประเทศใดก็ตาม ผู้ร่วมรายการ 

จะต้องปฏิบัติตามจารีตและประเพณีไทยทุกประการ ไม่เว้นแม้แต่ธรรมเนียมปฏิบัติในการชกมวยไทยเล็กๆน้อยๆ เช่น 

การห้ามไม่ให้สตรีขึ้นบนผืนผ้าใบ เป็นต้น บริษัท Sport Art จ�ากัด เชื่อว่าหากท�าได้ดังนี้แล้ว ประเทศไทยก็จะสามารถ

ด�ารงความเป็นเจ้าของรายการมวยไทยระดับโลกแบบ Thai Fight นี้ได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัท Sport Art ยังให้ความส�าคัญต่อการเปิดตัวสินค้า Thai Fight ในครั้งแรกเป็นอย่างสูง  

มีการเชญิแขกผูมี้เกยีรติจากทุกวงการมาร่วมในวันเปิดตัว รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้มผู้ีเข้าชมให้มากท่ีสดุเท่าทีจ่ะท�าได้ 

การจัดเตรียมงานต้องมีความพร้อมสูงสุด เน้นย�า้ความเป็นไทยให้มากท่ีสุด เพ่ือท่ีทุกคนจะมีความรู้สึกร่วมกับรายการ

และมีความภูมิใจในความเป็นไทยตลอดรายการ สิ่งที่ท�าให้ Thai Fight มีความแตกต่างจากการแข่งขันชกมวยไทยอื่นๆ 

คือ การมีปฏิกิริยาตอบสนองระหว่างผู้ชมกับนักมวย การชกจะต้องเน้นลีลาที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชม การจัด

แสงสีเสียงและองค์ประกอบอื่นๆระหว่างการชกช่วยกระตุ้นปฏิกิริยาการตอบสนองดังกล่าวได้ดี Thai Fight ยอมรับว่า

ไม่ได้มุ่งสร้างนักกีฬามวยไทยที่เก่งที่สุด แต่ Thai Fight มุ่งสร้างนักกีฬา Super Star ในสายตาของผู้ชม นักมวยทุกคน

ต้องมีบุคลิกภาพ คุณลักษณะ และลีลาการชกที่โดดเด่นชัดเจน และสามารถเป็นวีรบุรุษมวยไทยในใจของผู้ชมได้

ความภูมิใจในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท Sport Art จ�ากัด คือการเป็นผู้น�าเสนอกีฬาอันเป็นเอกลักษณ์ของ

ชาตใิห้ไปสูย่งัสายตาของชาวโลกได้อย่างเป็นผลส�าเรจ็และก่อให้เกดิผลก�าไรต่อประเทศชาต ิบรษิทัฯมคีวามเชือ่อย่างยิง่

ว่าการกีฬาสามารถสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้โดยไม่มีค�าว่าความแตกต่างบนพ้ืนฐานของเพศ อายุ เชื้อชาติ 

หรือศาสนา 

จากการแบ่งปันประสบการณ์ของผูบ้รหิารจากท้ังสามหน่วยงานพบว่าประเด็นทีก่่อให้เกดิความส�าเร็จของธรุกจิ

คือ การวางแผนอย่างชาญฉลาด การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค การประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

การคิดนอกกรอบ การมอบอ�านาจพร้อมกับความไว้ใจในศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ความรักในงาน ความช�านาญในงาน 

การเสริมสร้างจุดขายให้กับสินค้า การไม่หยุดนิ่งหรือหลงไหลในความส�าเร็จ การต่อยอดความส�าเร็จ การแข่งขันกับ

ตนเองมากกว่าการแข่งขันกับผู้อ่ืน และแสวงหาความรู้อยู่อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอเพราะความรู้คือการสร้างโอกาส

ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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เปิดกลยุทธ์อ็อกซ์ฟอร์ด:  

สร้างผู้น�าในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง                                                       

Dr. Lalit M. Johri, Director of the Oxford Advanced Management and Leadership 

Program, Oxford University

 การเปลี่ยนแปลงในวงการศึกษาจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีการวัดและการประเมินความส�าเร็จหรือความล้มเหลว

ที่เกิดจากการเรียนรู้ และการวัดและการประเมินท่ีดีท่ีสุดคือการวัดจากจ�านวนของค�าถามท่ีเกิดข้ึนหลังการน�าเสนอ

เนือ้หาจากบทเรยีนและจ�านวนครัง้ทีแ่นวคิดต่างๆของผูส้อนถกูท้าทายโดยผูเ้รยีน หรอืจะกล่าวอีกนยัหนึง่ได้ว่าการจดัการ

เรียนการสอนใดที่ไม่มีค�าถามหรือการสนทนาโต้ตอบหลังการสอน อาจถือได้ว่าผู้สอนมีความบกพร่องในการจัดการ 

เรียนรู้นั้นๆ ดังนั้นหากต้องการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงสังคมให้ก้าวหน้าได้ด้วยการศึกษา ผู้เรียนจะต้องหมั่นวิเคราะห์ 

ตั้งค�าถาม และท้าทายแนวคิดหรือทฤษฎีต่างๆด้วยหลักการและเหตุผลที่เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

 การสร้างผู้น�าแห่งโลกการเปลี่ยนแปลงในยุคแห่งความโกลาหลอย่างที่เป็นอยู่ประกอบไปด้วยกระบวนการที่ 

ต่อเนื่องกัน 3 กระบวนการ ได้แก่ การท�าความเข้าใจกับความโกลาหลของโลกยุคปัจจุบัน การนิยามภาวะผู้น�า 

ในยุคร่วมสมัย และการให้การศึกษาแก่ผู้น�าในอนาคต

 ไม่มีค�าตอบใดที่ยั่งยืนอีกต่อไปในโลกปัจจุบัน เพราะการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นแบบเส้ียววินาทีได้ตลอดเวลา  

สงัคมในยคุปัจจบุนัเป็นสงัคมทีก่ารทดลองมคีวามหมายและความส�าคญัสูงกว่าการค้นหาค�าตอบท่ียัง่ยนืทีสุ่ดหรือถกูต้อง

ที่สุดส�าหรับทุกประเด็นค�าถามหรือปัญหา โลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งความโกลาหลระดับสูงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน  

ดังนั้นความท้าทายความส�าเร็จของผู้น�าในโลกยุคปัจจุบันอยู่ที่การวัดและประเมินความสามารถในการตอบสนอง 

ความต้องการและผลงานที่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) บทบาทที่ส�าคัญของผู้น�า

คือการบริหารจัดการเวลาที่พอเพียงกับการท�าความเข้าใจความคาดหวังและความต้องการจ�าเป็น (Needs) ของผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว ผู้น�าจะต้องให้ความส�าคัญกับองค์ความรู้ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน�าติดตัวมาด้วย เพื่อที่จะเข้าใจ

อย่างลึกซึ้งถึงสิทธิและบทบาทที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละคนอยากจะแสดงออก ดังนั้นการคัดกรองและชี้เฉพาะเจาะจง

ว่าใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีแท้จริงจึงเป็นเรืองส�าคัญและควรได้รับการจัดล�าดับความส�าคัญไว้ในล�าดับต้นๆของ 

การด�าเนินงานในฐานะผู้น�าองค์การ มีความเป็นไปได้สูงว่าการท�าความเข้าใจกับโลกยุคปัจจุบันผ่านการสร้างองค์ความ

รู้จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนดังกล่าวจะน�าพาองค์การไปสู่ความส�าเร็จได้ แต่ความส�าเร็จที่ว่านั้นอาจกลายมาเป็นตัวปัญหา

ได้หากผูน้�าหยดุนิง่และยนืมองความส�าเรจ็นัน้ด้วยความภาคภมูใิจอยูน่านเกนิไป ผู้น�าองค์การควรพึงสังวรณ์อยูเ่สมอว่า

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การมีความคาดหวังต่อสินค้าหรือการบริการในระดับที่สูงกว่าที่องค์การคิดไว้อยู่เสมอ  

ดงันัน้หากองค์การไม่พยายามพฒันาและต่อยอดความส�าเรจ็นัน้ในล�าดบัต่อไป องค์การกจ็ะเข้าสูช่่วงถดถอยโดยอตัโนมตัิ 

ผูบ้รหิารต้องย�า้เตือนความเป็นจริงในยคุแห่งความโกลาหลในปัจจบุนัทีว่่าข้อมลูความรูต่้างๆทีอ่งค์การมใีนวนันีค้อืข้อมลู

เก่าและอาจไม่เป็นปัจจบุนัหรอืใช้การไม่ได้แล้ว (Obsolete) ในวนัพรุ่งนี ้ดังนัน้ผู้น�าในโลกยคุใหม่จะต้องเรียนรู้ทีจ่ะละทิง้

ความส�าเร็จในอดีตแล้วหันมาค้นคว้าความรู้ใหม่เพื่อความส�าเร็จในอนาคต

 การนิยามหรือการให้ค�าจ�ากัดความภาวะผู้น�าในยุคปัจจุบันเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัย Oxford ให้ความส�าคัญมา

อย่างต่อเน่ืองโดยตลอด การพัฒนาภาวะผู้น�าส�าหรับผู้น�าในโลกยุคปัจจุบันจ�าเป็นต้องท�าเป็นกระบวนการแบบเป็นขั้น

เป็นตอนโดยเริ่มต้นท่ีการให้เวลาผู้น�ากับการท�าความเข้าใจกับความซับซ้อนของโลกปัจจุบันและการย่อยสลายความ 

ซบัซ้อนดังกล่าวให้กลายเป็นข้อมูลทีง่่ายต่อการท�าความเข้าใจโดยทัว่กัน อนัจะน�าไปสูก่ารวางแผนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

แต่แผนที่ได้รับการออกแบบไว้อย่างดีก็ไม่ได้เป็นการรับประกันว่างานจะส�าเร็จ เพราะการด�าเนินการตามแผนอย่าง

เคร่งครัดก็มีความส�าคัญไม่แพ้กัน แผนแต่ละแผนควรจะมีทางเลือกในการด�าเนินการมากกว่าหนึ่งช่องทาง  
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นั่นหมายถึงว่าหากด�าเนินการไปด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแล้วแต่ไม่เป็นผลส�าเร็จ จะได้มีทางเลือกอื่นๆที่สามารถน�ามา

ปฏิบัติได้อย่างทันท่วงที ผู้น�าควรจะเลือกใช้ภาวะผู้น�าท่ีเกิดจากข้อมูลและความรู้ท่ีได้มาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังที่ได้

กล่าวไว้ในเบื้องต้น และผู้น�าก็ควรจะสร้างความท้าทายใหม่ๆให้กับทั้งองค์การและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่อย่างสม�่าเสมอ

เพื่อเป็นการผลักดันและก่อให้เกิดการตื่นตัวด้านการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติดังกล่าวจะส่งเสริมให้องค์การ

เป็นองค์การทีม่คีวามคดิสร้างสรรค์สูงและยงัเป็นการกระตุน้ให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียไม่เพยีงรับผดิชอบในบทบาทและหน้าท่ี

ของตนที่มีต่อการรักษาผลประโยชน์ของตนแต่ต้องร่วมกันสร้างความเจริญให้กับองค์การในภาพรวมอีกด้วย ผู้น�าใน 

ยุคแห่งการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบันจ�าเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม การด�าเนินการอยู่ในกรอบค่านิยมของสังคมที่

องค์การตัง้อยูโ่ดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรือ่งของการสอดแทรกการสร้างความยัง่ยนือย่างถาวรให้กบัสงัคมและประเทศชาติ

ด้วยการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม การให้ความช่วยเหลอืสงัคม และอืน่ๆ ให้ปรากฏอยูใ่นเนือ้หาและวธิดี�าเนนิการขององค์การ 

ก็จะส่งผลให้องค์การนั้นเป็นท่ีน่าเช่ือถือและเป็นที่ชื่นชมของสังคม เมื่อมีผู้ตั้งค�าถามว่าผู้น�าในยุคปัจจุบันควรจะเป็น 

เช่นใด ค�าตอบทีง่่ายทีส่ดุคอื ผูน้�าทีมุ่ง่สร้างคณุประโยชน์ทีพึ่งประสงค์และสร้างความแตกต่างทีเ่ป็นทีสั่มผัสได้ของสงัคม

 การสร้างผู้น�าตามค�านิยามดังกล่าวสามารถท�าได้ แต่ต้องไม่ใช่ด้วยวิธีการพัฒนาผู้น�าแบบออนไลน์ผ่านระบบ

คอมพวิเตอร์ทีก่�าลงัได้รบัความนยิมในปัจจบุนั การพัฒนาภาวะผู้น�าให้กบัใครคนใดคนหนึง่เป็นเร่ืองทีซั่บซ้อนเกินกว่าที่

ระบบคอมพิวเตอร์จะรับผิดชอบได้ มนุษย์ไม่ใช่เคร่ืองจักรดังนั้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคนให้ม ี

ความสามารถในการน�าผู้อ่ืนก็ต้องไม่ใช่กระบวนการจักรกล เคร่ืองจักรกลมักได้รับการปรับต้ังให้มีวิธีการท�างานแบบ

เดยีวทีด่ทีีส่ดุเพือ่จะส่งประสิทธภิาพสงูสุด แต่แนวคดินีไ้ม่เหมาะสมทีจ่ะน�ามาใช้กบัการควบคมุมนษุย์ เพราะมนุษย์เป็น

สัตว์สังคม มนุษย์อาศัยและด�ารงชีพอยู่ในสังคมที่มีความซับซ้อนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและ

บริบท ดังนั้นการเป็นผู้น�าที่ดีในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมในยุคปัจจุบันท่ีมีความผันผวนและความโกลาหลสูง  

การบงัคับให้มนุษย์ต้องด�าเนนิชวีติในรปูแบบใดรปูแบบหนึง่เพยีงแบบเดยีวคงไม่เหมาะสม สงัคมต้องมแีผนทีส่อง ทีส่าม 

หรอืทีส่ี ่ให้กบัสมาชกิในสงัคมได้เลอืกปฏิบัตใิห้เหมาะสมกบับรบิทของตนในแต่ละช่วงชีวติ เช่นเดียวกนักบัการแก้ปัญหา 

ไม่มีวิธีการแก้ปัญหาใดที่ดีที่สุด เพราะในโลกแห่งความเป็นจริงในปัจจุบันผู้คนมีสิทธ์เสรีภาพท่ีจะเลือกจากทางเลือกที่

หลากหลายและมากกว่าหนึ่งทางเลือกเสมอ 
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มหาวทิยาลยัออกซ์ฟอร์ดได้ผลติและพฒันาผู้น�าสู่สังคมโลกมาแล้วเป็นเวลาช้านาน ความส�าเร็จของการพัฒนา

ภาวะผู้น�าของมหาวิทยาลัยมาจากแนวคิดและการปฏิบัติท่ีได้รับการยอมรับจากท่ัวโลกว่าได้ผลนั่นคือ การไม่สอนจาก

หนังสือแต่เลือกสอนจากภูมิปัญญาของสมาชิกของกลุ่มที่มารวมตัวกันเพื่อพัฒนาความเป็นผู้น�าโดยแต่ละคนจะต้อง 

แบ่งปันประสบการณ์และความเป็นพเิศษของแต่ละบคุคลเพือ่การสร้างองค์ความรูใ้หม่ให้กบักลุม่ ดงันัน้การคดัเลือกเอา

บคุคลทีม่ศีกัยภาพสงูมาจากทีต่่างๆทัว่โลกเพือ่มารวมกลุ่มกนัจึงเป็นสิง่ส�าคญั กลุ่มบคุคลเหล่านีร้วมตัวกันเพ่ือการเสวนา

และเป็นเสมือนกระจกเงาท่ีสะท้อนภาพกลับไปกลับมาและเพิ่มมิติให้กับภาพรวมใหญ่ได้อย่างหลากหลาย การเสวนา

แบบเปิดกว้างจนกลายเป็นการตอบโต้กันทางวาทกรรมเพ่ือแลกเปล่ียนแนวคิดและประสบการณ์นี้ถือเป็นวัฒนธรรมที่

มหาวิทยาลยัยดึปฏิบัตมิาเป็นระยะเวลายาวนานภายใต้วสิยัทศัน์ในการพฒันาผูน้�าทีว่่าด้วยการให้ความรูแ้ก่ผูน้�าให้เพียง

พอต่อการพลกิวกิฤตใิห้เป็นโอกาส ผูน้�าทีย่ิง่ใหญ่คอืผูท้ีม่ทีศันคตเิชงิบวกต่อปัญหา เป็นผูท้ีม่คีวามสามารถในการเปลีย่น

ความโกลาหลหรือปัญหาให้เป็นโอกาสในการสร้างความเจริญให้กับสังคมได้อย่างยั่งยืน
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แหล่งเรียนรู้ในโลกดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงของความรู้

ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม                                                                                                                                  

ดร.สิริกร มณีรินทร์, กรรมการบริหาร, ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  ดร.ปรเมธี วิมลศิริ, 

รองเลขาธิการ, คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Dr. George Abonyi, 

Department of Public Administration and Executive Education Program, Syracuse 

University

 ผลการวิจัยของ Grimm & Parker พบว่าร้อยละ 8 ของกลุ่มตัวอย่างจากการวิจัยเชื่อว่าหนังสือจะหายหมดไป

จากโลกนีภ้ายในปี ค.ศ. 2050 และร้อยละ 87 เช่ือว่าเทคโนโลยกีารสือ่สารจะเปลีย่นแปลงรปูแบบของห้องสมดุในอนาคต 

โดยจะท�าให้มพีืน้ทีส่�าหรบัจดัเกบ็หนงัสอืน้อยลงแต่กลับมพ้ืีนท่ีส�าหรับผู้คนมากข้ึนเพราะคนจะใช้ห้องสมดุในอนาคตเพือ่

การศึกษาด้วยตนเองผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยไม่มีหนังสือ หรือเพ่ือการพบปะสนทนาหรือศึกษาแบบเป็นกลุ่ม  

ดงันัน้การลงทนุกบัแหล่งเรยีนรูส้�าหรบัประชาชนจะมุง่ไปทีก่ารสร้างบรรยากาศในการเรยีนรูม้ากกว่าการซ้ือหนงัสอืหรอื

การจดัเก็บอุปกรณ์ ดงันัน้ห้องสมดุในอนาคตจะต้องอยูใ่จกลางชมุชนเพือ่การตอบสนองความต้องการของประชาชนทกุ

กลุ่มให้มากขึ้น เนื่องด้วยเหตุผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเป็นความจ�าเป็นที่รัฐจะต้องสร้างความร่วมมือกับ 

ทุกภาคส่วนในการจัดการองค์ความรู้เพื่อการเติบโตของประเทศในรูปแบบที่แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

 ในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมามกีระแสการเปลีย่นแปลงในรูปแบบดงักล่าวเกดิขึน้แล้วอย่างหลากหลายในนานา

ประเทศ ซึง่การเปลีย่นแปลงแต่ละแห่งต่างกม็ท่ีีมาและเหตผุลของการเปลีย่นแปลงทีแ่ตกต่างกนัออกไป ดงัเช่นในประเทศ

องักฤษระหว่างปี ค.ศ. 2010-2011 มกีารตดังบประมาณส�าหรบัการบรหิารจดัการห้องสมดุทีด่�าเนนิการโดยรฐัลงถึงกว่า

ร้อยละ 30 จากงบประมาณที่เคยได้รับเดิม ส่งผลให้ห้องสมุดประชาชน 146 แห่งต้องปิดตัวลงในปลายปี ค.ศ. 2011 

และตามด้วยอีก 201 แห่งในปี ค.ศ. 2012 จากการศึกษาสาเหตุของการปิดตัวลงของห้องสมุดประชาชนจากเดิมที่มีอยู่ 

4,612 แห่ง เป็น 4,265 แห่งในระยะเวลาเพยีงแค่ 2 ปี พบว่ามปัีจจยัอืน่นอกเหนอืจากการถกูตดังบประมาณ และสาเหตุ

ส�าคัญอยู่ที่พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดที่เปลี่ยนแปลงไปของประชาชนนั่นเอง วัตถุประสงค์ของห้องสมุดในยุคเดิมคือการ

เป็นสถานท่ีเก็บหนังสือที่ผู้อ่านสามารถมานั่งอ่านหรือยืมกลับไปอ่านที่บ้านได้ แต่จากการศึกษาพบว่าวัตถุประสงค ์

ดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส�าคัญ ประชาชนใช้ห้องสมุดเป็นท่ีพบปะพูดคุยธุรกิจ สืบค้นข้อมูลเพ่ือการสมัคร

งานหรือพัฒนาวิชาชีพ ค้นหาข้อมูลทางการแพทย์เบื้องต้น หาเพื่อนหรือหาคู่ และเพื่อการสืบค้นและวิจัยอ่ืนๆเล็กๆ

น้อยๆ ซึ่งพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้แตกต่างไปจากพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดแต่เดิมมาก และที่ส�าคัญพฤติกรรมเหล่านี้ถูก

กระท�าบนคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนทที่เป็นอุปกรณ์ส�าคัญในห้องสมุดแทบจะทุกแห่งแล้วเป็นส่วนใหญ่

 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมีนโยบายการลงทุนกับการสร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนสูง แผนการพัฒนา 

ห้องสมุดประชาชนภายใต้การน�าของประธานาธิบดี Park Geun Hye ที่มีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างเสาหลักสี่ต้นให้กับ

ประเทศคือ การเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่เน้นเนื้อหาทางวัฒนธรรม การปลุกจิตส�านึกในความรักวัฒนธรรมเกาหลีให้

กับคนในชาติและชาวต่างชาติ การสนับสนุนและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการเป็นผู้น�าทางเทคโนโลยีระดับโลก 

โดยหนึ่งในกลยุทธ์การด�าเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับเสาหลักท้ังส่ีคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มี

ศักยภาพในการเป็นผู้ร่วมสร้างประเทศตามนโยบายดังกล่าว การมุ่งให้ความรู้แก่ประชากรจึงเป็นหนึ่งในกุญแจส�าคัญ

ต่อความส�าเร็จ แผนพัฒนาห้องสมุดประชาชนของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเพ่ือการพัฒนาศักยภาพประชากรนี้ได้

ก�าหนดไว้ว่าจะมีการลงทุนกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ัวประเทศด้วยงบประมาณมหาศาลถึง 493 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ซึ่งการลงทุนในคร้ังนี้ไม่ได้เป็นการลงทุนจากภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว หากแต่มีผู้ร่วมลงทุนจากสามฝ่ายคือ รัฐบาลกลาง 



22

168 ล้านเหรียญสหรัฐ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 312 ล้านเหรียญสหรัฐ และองค์การภาครัฐ 13 ล้านเหรียญสหรัฐ 

โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มจ�านวนห้องสมุดประชาชน 66 แห่ง จาก 748 แห่งเป็น 814 แห่ง และเพิ่มจ�านวนห้องสมุด

ขนาดเลก็ในเขตท้องถิน่ห่างไกลอกี 114 แห่ง และพฒันาบรรณารกัษ์และเจ้าหน้าทีห้่องสมดุทัง้ด้านคณุภาพและปริมาณ

เพื่อให้เท่าทันกับการตองสนองความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดในยุคปัจจุบัน 

ประเทศสาธารณรฐัเกาหลมีเีป้าหมายในการเปล่ียนทัศนคติของประชาชนท่ีมต่ีอห้องสมดุและแห่ลงเรียนรูต่้างๆ

ว่าเป็นสถานที่ที่มีความทันสมัย มีพื้นที่อันเป็นประโยชน์ส�าหรับการใช้สอย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ผสมผสานเทคโนโลยีเข้า

กับการน�าเสนอเนื้อหาและข้อมูลได้อย่างลงตัว มีความน่าสนใจและสามารถดึงดูดประชาชนทุกเพศทุกวัยให้เข้ามา 

ใช้บรกิาร มกีารอ�านวยความสะดวกให้กบัผูร้บับรกิารในการยมืและคนืหนงัสอืหรือส่ืออุปกรณ์อืน่ๆ เช่น ผู้ยมืสามารถยมื

หนังสือหรือสื่ออุปกรณ์จากห้องสมุดที่หนึ่งแล้วส่งคืนยังห้องสมุดอีกที่หน่ึงได้เป็นต้น เป็นสถานที่ที่สามารถตอบสนอง

ความต้องการด้านข้อมูลให้กับทุกคนได้โดยไม่มีข้อจ�ากัดในด้านเพศ วัย และความพิการ เป็นต้น และท่ีส�าคัญที่สุด  

ห้องสมุดจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีชีวิตและเป็นที่ที่ชุมชนนิยมไปใช้บริการแบบต่อเนื่องด้วยความชื่นชม

กลุม่ประเทศอืน่ๆท่ีมคีวามน่าสนใจในการศกึษาเป็นกรณตีวัอย่างในด้านการลงทนุและการพฒันาความก้าวหน้า

ให้กบัห้องสมดุและแหล่งเรยีนรูข้องชาตไิด้แก่ ประเทศญีปุ่น่ ประเทศสงิคโปร์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา และประเทศฝร่ังเศส 

ซ่ึงต่างก็ให้ความส�าคัญกับการใชห้องสมุดประชาชนและแหล่งเรียนรู้อื่นๆในการพัฒนาประชากรในชุมชนให้เป็นผู้ที่มี

ศักยภาพในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน  ส�าหรับประเทศไทยนั้นก็ได้มีความพยายามในการจุดประกายการเรียนรู้

ให้กับประชาชนด้วยเหตุผลท่ีใกล้เคียงกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ขณะนี้การด�าเนินการของหน่วยงานทั้งสี่ภายใต้

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) เพื่อการพัฒนาความรู้ให้กับประชาชนของชาติได้มีความก้าวหน้าใน

การด�าเนินงานไปตามล�าดับ ปัจจุบันมีการขยายอุทยานการเรียนรู ้ไปยังส่วนภูมิภาคเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

ความท้าทายหลักท่ีส�าคัญของการด�าเนินงานคือการลงทุนเพื่อสร้างความแตกต่างทางจิตวิญญานทางวัฒนธรรมหรือ

ทัศนคติเดิมที่ประชาชนชาวไทยมีต่อห้องสมุดประชาชนหรือแหล่งเรียนรู้ชุมชนด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยเสริมสร้าง

ความน่าสนใจให้กบัห้องสมดุและแหล่งเรยีนรู้ และด้วยการตอบสนองพฤตกิรรมการใช้ห้องสมดุทีเ่ปล่ียนไป เช่น โครงการ 

Online Library ที่จะน�าเสนอหนังสือในรูปแบบสื่ออีเลคโทรนิคส์และจัดเก็บไว้ในระบบที่ผู้ใช้บริการสามารถรับบริการ

ได้จากทกุหนแห่งทีม่อีนิเตอร์เนต และเป็นช่องทางการแก้ไขการขาดแคลนงบประมาณการสร้างและบ�ารุงรักษาห้องสมดุ

ที่เป็นอาคารถาวร

ประเทศไทยผ่านขั้นตอนการพัฒนามาหลายขั้นตอน ในปัจจุบันประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้ 

ปานกลางที่อยู่ในกลุ่มของประเทศที่ซึมซับเทคโนโลยี (Technology Absorption) นั่นคือเป็นประเทศท่ีมีการพัฒนา

อตุสาหกรรมสนับสนนุ (Supporting Industry) แต่ยงัอยูภ่ายใต้การน�าของต่างชาต ินบัได้ว่าเป็นยคุของการผลติชิน้ส่วน

และส่วนประกอบภายในแบบแยกส่วน (Internalization Parts and Components) แต่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบขายเอง 

คือเน้นการบริโภคเทคโนโลยีแต่อย่างเดียวโดยไม่มีการผลิต จึงส่งผลให้ประเทศไทยตกอยู่ในสภาวะการติดกับดักของ 

ผู้มีรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ดังนั้นผู้บริหารประเทศมีความเชื่อมั่นว่าหากประเทศชาติด�าเนินการตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ 4 ข้อคือ การเติบโตและการพัฒนาขีด

ความสามารถการแข่งขันของชาติ การสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมในสังคม การเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการปรับสมดุลการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งผลที่คาดหวังจากยุทธศาสตร์ดังกล่าวคือการ

เพิ่มโอกาสการมีงานท�าและลดอัตราการว่างงาน ประชาชนก็จะสามารถหลุดพ้นจากกับดักนี้ได้ ความพยายามในการ

พัฒนาแหล่งความรู้เพื่อการพัฒนาความรู้ของประชาชนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าวสูง เพราะยุทธศาสตร์ทุกข้อ

ต่างก็ต้องอาศัยความรู้ทั้งสิ้น ดังนั้นจึงต้องมีการค้นคว้าและวิจัยเนื้อหาและองค์ความรู้เพ่ิมเติมเพื่อการด�าเนินการ



23

เปลีย่นแปลงและแก้ไขปัญหา รฐัได้พยายามท่ีจะเพิม่งบประมาณเพ่ือการวจัิยและพฒันาในด้านต่างๆของประเทศให้เป็น

ร้อยละ 1 ของ GDPประเทศให้ได้ในอนาคตอันใกล้นี้ นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งหน่วยงานพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จากการ

ผสมผสานความรูใ้นทุกภาคส่วนเพือ่ร่วมกนัพฒันาองค์ความรู้ใหม่ให้กบัประเทศชาต ิเช่น TCDC เป็นต้น รฐัยงัมุง่สนบัสนนุ

เศรษฐกจิสร้างสรรค์โดยความร่วมมอืกบับรษิทัเอกชนในการพฒันาและผลติสนิค้าและการบรกิารทีม่คุีณค่าต่อประชาชน

ชาวไทย

หากจะกล่าวถึงการพัฒนาประเทศไทยก็คงหลีกไม่พ้นการวิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ

สามประการคอื ความท้าทายการพฒันา โอกาสการพฒันา และการตอบสนองเพือ่การพฒันา ประเทศไทยมคีวามท้าทาย

ในการพัฒนาหลายประการ การผลิตสินค้าและการบริการของประเทศในภาพรวมจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ผลิตสินค้า

คุณภาพต�่า จึงส่งผลให้ธุรกิจส่วนใหญ่ของไทยเป็นธุรกิจที่ท�ารายได้ต�่า นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีความท้าทายทางการ

ตลาดอีกด้วย เกิดปรากฏการณ์เปลี่ยนแปลงการส่งออกของไทยอันเกิดจากผลกระทบจากการเพิ่มบทบาทของประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีนในวงการค้าระดับสากล สถิติแสดงอัตราการบริโภคเฉลี่ยต่อครอบครัวชาวจีนลดลงจากร้อยละ 

55 เป็นร้อยละ 35 ในช่วงระหว่างปีค.ศ. 1990-2012 และยังแสดงว่าตลาดของสินค้าที่เป็นที่ต้องการของประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดอันยิ่งใหญ่หรือการเติบโตสูงของ GDP ของประเทศ แต่ขึ้นอยู่กับความ

สามารถในการสร้างอปุสงค์ให้กบัการน�าเข้าสนิค้าส�าเรจ็รปูทีพ่ร้อมใช้แล้ว แม้ว่าประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีจะเป็น

ผู้น�าเข้าสินค้าที่ใหญ่ที่สุดจากประเทศไทยแต่ก็เป็นการน�าเข้าชิ้นส่วนวัสดุเพ่ือน�าไปประกอบเป็นสินค้าส�าเร็จรูป 

ซึ่งประเทศไทยไม่สามารถตอบสนองอุปสงค์ดังกล่าวได้เลย

โอกาสการพัฒนาของประเทศไทยอยู่ในระดับที่สูงเพราะประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับ 

การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ช่วงการชะลอตัวแต่ก็เป็นที่คาดการณ์ว่ากลุ่ม

ประเทศในแถบภมูภิาคเอเชยีจะยงัสามารถเตบิโตไปได้เร่ือยๆ (Asia’s Rising) แม้กระนัน้กต็ามการเติบโตของเศรษฐกิจ

ของประเทอาจไม่ได้ส่งผลต่อการเติบโตของรายได้ประชากร นักวิชาการวิเคราะห์และสรุปว่าประชากรในแถบภูมิภาค

เอเชียจะยังมีรายได้ประชากรที่ต�่าอยู่ไปอีกเป็นระยะเวลา 15 ถึง 20 ปีนับจากนี้ไป ซ่ึงนักวิชาการเรียกปรากฏการณ์ 

นี้ว่า ความไม่เป็นธรรมของการเติบโตของรายได้ หรือการเติบโตของรายได้แบบไม่เป็นธรรม (Growing Income 

Inequality)

เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ ค�าตอบที่เหมาะสมส�าหรับการพัฒนาประเทศจึงอยู่ที่การแข่งขันกันสร้างนวัตกรรม

เพ่ือการพลิกโฉม (Innovative Transformation) เศรษฐกิจของประเทศให้เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 

Economy) ที่เน้นการสร้างอุตสาหกรรมที่มีแกนหลักเป็นความคิดสร้างสรรค์ มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสร้างสรรค์สิ่ง

ใหม่หรือสื่อความหมายใหม่ๆ และไม่จ�าเป็นต้องถูกจ�ากัดอยู่แต่ในเรื่องวัฒนธรรมเท่านั้น  มีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและ

สนับสนุนที่มีผลทางอ้อมหรือส่งผลเป็นทวีคูณ (Multiplier Effects) ต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์หลัก โดยมีระบบนิเวศน์

ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ อาศัยทรัพยากรท้องถ่ินให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างระบบสังคมที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์

อย่างยั่งยืน

ประเทศไทยกย็งัจดัอยูใ่นกลุม่ประเทศท่ีล้าหลงัในด้านการวจิยัและการพฒันาเพือ่การสร้างนวตักรรมเมือ่เปรยีบ

เทยีบกบันานาประเทศแล้ว แต่กย็งัไม่ถงึกบัจดุทีส่ิน้หวงักบัการพัฒนาประเทศด้วยนวตักรรมเสียทเีดียว เพราะตามหลกั

การแล้วนวัตกรรมไม่จ�าเป็นต้องมาจากการลงทุนกับการวิจัยหรือพัฒนาแต่เพียงอย่างเดียว นวัตกรรมที่แท้จริงมักเกิด

จากการเพิม่คณุค่าให้กบัทกุขัน้ตอนของการผลติสนิค้าหรือการบริการ ดังนัน้ความท้าทายทางนวตักรรมคือความพยายาม

ท่ีจะสร้างหรือพัฒนาสินค้าหรือการบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้อย่างเหมาะสมกับเวลา

และการเปลีย่นแปลง แต่การจะด�าเนนิการดงักล่าวให้เป็นผลส�าเร็จได้นัน้ผู้ผลิตกจ็�าเป็นต้องมข้ีอมลูและความรู้เก่ียวกับ
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ความต้องการของผูบ้รโิภคทีเ่ป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ ดังนัน้นวตักรรมอาจจะไม่ใช่ส่ิงทีไ่ม่เคยมมีาก่อนอยูเ่สมอ แต่หากสิง่ใด

สิง่หน่ึงได้รบัความใส่ใจและพฒันาให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงของผูบ้ริโภคอย่างเป็นนจิ กน็บัว่าส่ิงนัน้มวีวิฒันาการ

ท่ีอาจเรยีกได้ว่าเป็นนวตักรรมได้ในทีส่ดุ ส่ิงทีป่ระเทศชาติต้องการคอืการเปล่ียนทศันคติทีม่ต่ีอการเป็นผู้ผลิตนวตักรรม

ให้มากกว่าการเป็นผู้ใช้นวัตกรรม และพันธสัญญาที่จริงจังและจริงใจของผู้บริหารประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใน

การมุง่สร้างนวตักรรมท่ีจะน�าพาประเทศไปสูค่วามเจรญิเตบิโตในทกุด้านไม่เพยีงเฉพาะแต่เศรษฐกิจแต่ในทกุๆด้านด้วย

ส�าหรับกรณีนวัตกรรมในบริบทของประเทศไทยนั้นเป็นที่น่าสังเกตว่าจากข้อมูลการด�าเนินงานของส�านักงาน

บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) ตลอด 9 ปีที่ผ่านมาสรุปได้ว่าบุคลากรในประเทศไทยไม่ได้ขาดในเรื่องความคิด

สร้างสรรค์ ในทางตรงกันข้ามพบว่าคนไทยมีความคิดสร้างสรรค์สูงไม่แพ้ชาติใดในโลก แต่ปัญหาของประเทศไทยอยู่ที่

การพฒันาความคดิสร้างสรรค์นัน้ๆให้เป็นความจรงิ ประเทศไทยยงัขาดแรงสนบัสนนุจากหลายฝ่ายในการประชาสมัพนัธ์

และสร้างจดุขายให้เกดิการสนบัสนนุและต่อยอดให้ความคดิสร้างสรรค์ท่ีมอียูอ่ย่างหลากหลายถกูน�ามาพฒันาเป็นสนิค้า

หรือการบริการที่ตอบสนองความต้องการจ�าเป็นของผู้บริโภคได้ ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) ใน

ฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในด้านนี้ได้พยายามอย่างเต็มความสามารถและเต็มศักยภาพ ภายใต้งบประมาณและ

ก�าลังบุคลากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด เพื่อผลักดันให้เกิดการกระจายการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาไปสู่ทุกพื้นที่ของประเทศไทย 
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