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ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.): Office of the Knowledge Management and Development
(OKMD) เป็นองค์การมหาชนในสังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
โดยมีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะให้เป็นองค์การทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางปัญญาทีท่ นั สมัยของประเทศ
โดยได้มีการก�ำหนดวิสัยทัศน์ให้เป็นองค์กรน�ำในการพัฒนาองค์ความรู้สร้างสรรค์ส�ำหรับคนรุ่นใหม่โดยผ่านนวัตกรรม
การเรียนรู้สาธารณะเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมีพันธกิจเพื่อการจัดให้มีระบบการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาของประชาชนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ การสร้างแหล่งบริการความรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย
มีชีวิตชีวา อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้รูปแบบใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศและคุณภาพชีวติ ของประชาชน และการส่งเสริมเครือข่ายเพือ่ พัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบายการสร้างสังคมไทย
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดระยะเวลากว่า 7 ปีที่ผ่านมาส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) ได้ท�ำหน้าที่กระตุกต่อมคิด
ให้แก่สังคมไทยอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมและความรู้ใหม่ๆ
โดยในปัจจุบันมีโครงสร้างการบริหารจัดการซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงาน 4 หน่วยงาน ได้แก่ ส�ำนักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) ส�ำนักอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และ
สถาบันการเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI) และด้วยความตระหนักถึงผลของกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีต่อสภาวการณ์การแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจและพลวัตของสังคมโลก ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) จึงได้จัดงานมหกรรมความรู้ขึ้น
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความส�ำคัญของการพัฒนาศักยภาพคนไทยให้สามารถพัฒนาและ
ปรับตัวได้อย่างเหมาะสมทันท่วงทีกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย
โดยในปีพุทธศักราช 2556 ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) ได้จัดงานมหกรรมความรู้ขึ้นเป็
นปีที่ 2 ภายใต้หัวข้อ ความรู้คือโอกาส (Knowledge is Opportunity) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาครัฐและเอกชนเห็น
ความส�ำคัญของการสร้างสรรค์องค์ความรูแ้ ละพัฒนาแหล่งเรียนรูท้ ที่ นั สมัยเพือ่ เป็นโครงสร้างพืน้ ฐานทางปัญญาส�ำหรับ
สังคมไทย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงการแสวงหาความรู้ การสร้างแรงบันดาลใจ และความสามารถในการ
ประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองต่อไป โดยจัดให้มีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่ การจัดนิทรรศการ
และการสัมมนาวิชาการ โดยในส่วนของนิทรรศการได้น�ำเสนอแนวคิดการจัดตั้งและการด�ำเนินงานของแหล่งเรียนรู้
ระดับโลก แหล่งเรียนรู้ของส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) และหน่วยงานภายใน รวมถึงรูปแบบ
หน่วยเรียนรู้ที่จะถูกพัฒนาขึ้นในอนาคต เพื่อน�ำเสนอภาพให้ผู้เข้าชมได้เกิดแรงบันดาลใจและเข้าถึงความจ�ำเป็นใน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้คุณภาพที่มีมาตรฐานในระดับสากล พร้อมแสดงให้เห็นถึงประโยชน์จากการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานทางปัญญาของประเทศ และในส่วนของการสัมมนาวิชาการนั้นได้เปิดเวทีส�ำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้
การน�ำเสนอแนวคิดและประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่สอดคล้องกับบริบทสังคม
โลกยุ ค ใหม่ จ ากผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง จากในประเทศและต่ า งประเทศร่ ว มแลกเปลี่ ย นแนวคิ ด และประสบการณ์
การพัฒนาองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ระดับโลก โดยสามารถสรุปเนื้อหาจากการสัมมนาตามหัวข้อการสัมมนา
ดังต่อไปนี้
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Mr. Raymond Ravaglia, Associate Dean and Director of Stanford Pre-Collegiate
Studies, Stanford University
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้เริ่มใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกในปี 1962 และได้
พัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบคอมพิวเตอร์เรื่อยมาจนถึงช่วงปี 1980 โดยยังคงมุ่งเน้นการใช้คอมพิวเตอร์เป็น
ตัวช่วยในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบเสียงเป็นหลัก ในยุคต่อมาก็มีความพยายามในการใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษและเริ่มมีการแทนที่ระบบที่ใช้คุณครูเป็นผู้ผลักดันทุก
กระบวนการในห้องเรียน มาเป็นการใช้ระบบที่คอมพิวเตอร์เป็นผู้ผลักดันและควบคุมห้องเรียนแทน ความพยายาม
ดังกล่าวไม่ประสบผลส�ำเร็จเท่าที่ควรโดยวัดจากสถิติผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาด้วยวิธีดังกล่าวที่มีอยู่เพียงร้อยละ 30 เท่านั้น
โดยผู้เรียนที่ไม่ส�ำเร็จการศึกษาให้เหตุผลหลักว่าไม่ชอบวิธีการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวเพราะแม้ว่าจะได้รับความ
สะดวกจากการใช้คอมพิวเตอร์ แต่ระบบดังกล่าวก็ยงั ขาดองค์ประกอบส�ำคัญคือครูผสู้ อนทีค่ วรจะท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูน้ ำ� การ
จัดการเรียนการสอนอยู่อย่างขาดไม่ได้
ผูบ้ ริหารโครงการฯจึงได้นำ� เอาเหตุผลดังกล่าวมาประกอบการสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแบบออนไลน์
(Online High School) และได้ปรับเพิ่มระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยคอมพิวเตอร์ให้บรรจุเอาครูเป็น
องค์ประกอบทีส่ ำ� คัญของระบบ และปรับหน้าทีข่ องครูจากเดิมทีเ่ ป็นผูจ้ ดั การเรียนการสอนโดยตรงมาเป็นผูส้ ง่ เสริมการ
เรียนรู้ (Facilitator) เป็นผูค้ น้ หาความต้องการทีแ่ ท้จริงของผูเ้ รียนและเป็นผูต้ อบสนองความต้องการดังกล่าวด้วยวิธกี าร
ที่เหมาะสม รวมไปถึงการเป็นผู้จัดหาทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลาย
ดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์และคอมพิวเตอร์
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรและการสอนในระดับก่อนอุดมศึกษาซึ่งประกอบไปด้วยหลักสูตรและ
โครงการที่หลากหลาย เช่น โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแบบออนไลน์แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford
Online High School) ที่จัดการเรียนการสอนเสมือนหนึ่งเป็นการเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาปรกติแต่ใช้ระบบ
ออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนจากที่ใดก็ได้ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย X แบบออนไลน์แห่งมหาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ด (Stanford Online High School X) ที่คล้ายคลึงกับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแบบออนไลน์
แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดแต่เป็นหลักสูตรเสริมส�ำหรับกลุ่มผู้เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป คอร์สภาคฤดูร้อน
ส�ำหรับผู้เรียนในระดับชั้นเกรด 6 ถึงเกรด 12 และคอร์สภาคฤดูร้อนเฉพาะส�ำหรับผู้เรียนในระดับเกรด 11 และ
เกรด 12 ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มานั่งเรียนรายวิชาในระดับอุดมศึกษาจริงในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการสร้าง
ประสบการณ์การเรียนในระดับอุดมศึกษาให้แก่ผู้เรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแบบออนไลน์ (Online High School) ดังกล่าวประสบผลส�ำเร็จเป็นอย่างมาก
ผู ้ เ รี ย นมี ค วามตั้ ง ใจสู ง เพราะได้ เ รี ย นในเนื้ อ หาและหั ว ข้ อ ที่ ต นสนใจโดยมี ค รู เ ป็ น ผู ้ ก� ำ กั บ และติ ด ตามการเรี ย นรู ้
อย่างใกล้ชดิ แม้วา่ จะไม่ได้พบเจอกันแบบตัวต่อตัวแต่ผเู้ รียนและผูส้ อนต่างต้องพบกันออนไลน์ตามวันและเวลาทีก่ ำ� หนด
อย่างเคร่งครัดเสมือนกับการเข้าห้องเรียน เพียงแต่ว่าแต่ละคนอาจจะอยู่กันคนละรัฐหรือคนละประเทศเลยก็เป็นได้
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแบบออนไลน์ดงั กล่าวบังคับให้ผเู้ รียนต้องใส่ใจกับการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันคูข่ นาน
ไปในระหว่างที่มีการเรียนการสอน (Parallel Discussion) ทั้งที่เป็นแบบเดี่ยวและแบบเป็นกลุ่มย่อยในทุกเนื้อหา
การเรียนการสอน โดยสมาชิกของกลุ่มผู้เรียนมาจากทั่วทุกมุมโลก เปรียบเสมือนการหลอมรวมเอาความคิดเห็นที่
หลากหลายตามแต่วัฒนธรรมมาไว้ในที่เดียวกัน การปฏิบัติดังกล่าวเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผลจากการที่ผู้เรียนตั้งค�ำถามและท้าทายเนื้อหาที่คุณครูน�ำมาส�ำเสนอด้วยค�ำถามอยู่เสมอ ผู้สอนก็ได้
เรียนรู้พร้อมกันไปกับผู้เรียนไปด้วยในกระบวนการเดียวกันนี้
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ความส�ำเร็จของการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแบบออนไลน์ จึงไม่ได้มุ่งไปที่เกรด
แต่มุ่งไปยังการตอบสนองความสงสัยและความต้องการของผู้เรียนโดยครูผู้สอนอย่างแท้จริง ผู้เรียนจึงไม่รู้สึกถึงความ
เหนื่อยล้า จ�ำเจ หรือเบื่อหน่าย แต่ในทางตรงกันข้าม ผู้เรียนกลับรู้สึกว่าตนได้รับการกระตุ้นจากบทเรียน ท้าทายโดย
ครูผู้สอน และสื่อสารกับเพื่อนๆอย่างตลอดเวลา จากบรรยากาศดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนเพิ่มความพยายามใน
การเรียนรู้ไม่เพียงแต่ให้เป็นผลส�ำเร็จ แต่พยายามมุ่งสู่ความเป็นเลิศอีกด้วย สถิติการจบการศึกษาในระบบโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายแบบออนไลน์ดังกล่าวจึงจัดอยู่ในอัตราที่สูงมาก โดยผู้ส�ำเร็จการศึกษาได้เข้าศึกษาต่อในระดับ
อุดมศึกษาได้ตามความคาดหวังทั้งหมด
มีผู้ตั้งค�ำถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแบบออนไลน์กับการพัฒนาคุณสมบัติ
ด้านสังคมและการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รียนด้วยกันเองว่าอาจไม่พอเพียงต่อการด�ำรงตนในโลกแห่งความเป็นจริงทีผ่ คู้ น
ต้องอาศัยการติดต่อสื่อสารแบบตัวต่อตัว โรงเรียนดังกล่าวไม่ได้มองข้ามความส�ำคัญของประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใด
ผู้เรียนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันจะต้องมีการรวมกลุ่มพบกัน (Regional Meeting) แบบตัวต่อตัวเพื่อการท�ำงาน
กลุม่ ซึง่ อาจจะเป็นรายงานหรือการไปทัศนศึกษาร่วมกัน นอกจากนัน้ ผูเ้ รียนยังได้มกี ารสร้างกลุม่ กิจกรรมตามความสนใจ
และมีการพบปะสังสรรค์กันแบบตัวต่อตัวเป็นระยะๆซึ่งแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของ Social Media ที่เป็นกิจกรรมใน
ชีวิตประจ�ำวันของผู้เรียนในยุคเทคโนโลยีอยู่แล้ว
ปัจจุบันโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบออนไลน์ (Online High School) ที่มหาวิทยาลัย Stanford มีนักเรียน
541 คน เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และมีการจัดตารางสอนโดยใช้ระบบเดียวกันกับระบบของอุดมศึกษา
โดยนักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรการจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประชากรนักเรียนเป็นชาวอเมริกันร้อยละ 89
และเป็นชาวต่างชาติร้อยละ 11 โดยส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่พักอาศัยอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนที่มีคุณภาพ หรือเป็นกลุ่ม
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ความต้องการเรียนรู้จากสภาพจริงหรือจากนอกห้องเรียน โดยระบบการจัด
การเรียนการสอนแบบออนไลน์นจี้ ะจัดอยูก่ งึ่ กลางระหว่างการจัดการเรียนการสอนทีบ่ า้ นและการจัดการเรียนการสอน
แบบโรงเรียนประจ�ำ เพราะแม้วา่ นักเรียนจะนัง่ เรียนอยูท่ บี่ า้ นแต่กต็ อ้ งมีปฏิสมั พันธ์กนั ทัง้ ระหว่างเรียนและนอกห้องเรียน
ไม่แตกต่างไปจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนปรกติ ดังนั้นการสร้างสภาพแวดล้อมทางออนไลน์เพื่อส่งเสริม
บรรยากาศดังกล่าวนับเป็นส่วนส�ำคัญของความส�ำเร็จของการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้
ความเป็นพิเศษอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นหัวใจของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแบบออนไลน์ (Online High
School) คือ ความใส่ใจของครูผู้สอนที่มีต่อการตอบสนองความต้องการพิเศษของผู้เรียนแต่ละคน โรงเรียนออนไลน์
เชื่อว่าการเรียนรู้แบบห้องเรียนปรกติซึ่งการสื่อสารระหว่างผู้เรียนและครูมักเป็นแบบ Asynchronous Course เป็น
เรื่องที่ผิดธรรมชาติการเรียนรู้และไม่น่าให้อภัย แต่การเรียนแบบออนไลน์ซึ่งบังคับให้ทุกคนต้องอยู่กันแบบพร้อมหน้า
บนระบบและมีการตอบโต้ระหว่างผูเ้ รียนและผูส้ อนมีความสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรูข้ องมนุษย์มากกว่า เมือ่ เอา
คุณสมบัติดังกล่าวมาประกอบกับคุณภาพของหนังสือเรียน (Textbook) ที่มีให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและความ
สนใจของผู้เรียนได้อย่างตรงจุดแล้ว ระบบโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแบบออนไลน์ (Online High School) นี้จึง
นับเป็นนวัตกรรมส�ำคัญในวงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแบบออนไลน์ (Online High School) ไม่ได้มุ่งการทดแทนบทบาทของครูด้วย
เทคโนโลยี แต่กลับเป็นการใช้เทคโนโลยีเพือ่ การส่งเสริมบทบาทของครูในวงทีก่ ว้างขึน้ และครอบคลุมผูเ้ รียนในกลุม่ ต่างๆ
ให้มากขึน้ เพราะระบบนีย้ งั ให้ความส�ำคัญกับตัวบุคคลมากกว่าเทคโนโลยี เทคโนโลยีจงึ เป็นเพียงส่วนประกอบหรือกลไก
ที่ท�ำให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นเท่านั้น
สิง่ ทีโ่ รงเรียนฯต้องย�ำ้ เตือนตนเองเสมอคือการไม่ตกเป็นเหยือ่ ของการจัดการเรียนรูใ้ นรูปแบบเดิมๆทีม่ งุ่ การอัด
และยัดเยียดองค์ความรูใ้ ส่เข้าไปในสมองของผูเ้ รียนให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ ความรูท้ เี่ ป็นเนือ้ หาเป็นเพียงองค์ประกอบ
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ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในภาพรวมเท่านั้น ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้อย่างแท้จริงคือผู้ที่มีศักยภาพในการ
แสดงออกด้านการคิดวิเคราะห์ที่บ่งบอกถึงความเป็นธรรมชาติของผู้ใฝ่รู้ ดังนั้นการสอนให้ผู้เรียนคิดเป็นจึงเป็นเรื่องที่มี
ความเหนือชั้นกว่าการสอนให้ผู้เรียนจดจ�ำเนื้อหาได้อย่างถูกต้องเพียงอย่างเดียว การสอนจึงควรให้ความส�ำคัญกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยไปกว่าเนื้อหาและต�ำราเรียน
บทบาทหลักทีเ่ หมาะสมของเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน คือ การเปิดโอกาสให้กบั การพัฒนาการสอน
และการตอบสนองความต้องการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนได้เป็นรายบุคคล การเปิดโอกาสให้ผสู้ อนและผูเ้ รียนได้มโี อกาสในการ
สร้างความสัมพันธ์ทางการเรียนรู้ระหว่างกันโดยไม่มีข้อจ�ำกัดด้านระยะทางมาเป็นอุปสรรค ผู้สอนและผู้เรียนสามารถ
จัดกลุม่ การสอนตามความสนใจ และการแก้ปญ
ั หาความขาดแคลนอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนหรือความล่าช้าของ
เนือ้ หาทีต่ อ้ งรอการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผลิตตีพมิ พ์เป็นเล่มเหมือนแต่เดิมซึง่ ประสบกับปัญหาด้านงบประมาณและเวลามา
อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นหลักสูตรที่เหมาะสมส�ำหรับกลุ่มผู้เรียนแบบออนไลน์จะต้องเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการคิด
เชิงวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง มีกระบวนการที่สร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการท�ำงานกันเป็นทีมเพื่อการสร้าง
นวัตกรรมและแก้ไขปัญหาร่วมกัน นอกจากนี้ผู้สอนควรต้องสอนให้ผู้เรียนเห็นถึงความส�ำคัญของการอ่านเนื้อหาข้อมูล
อย่างมีวิจารณญานและสามารถคัดกรองเอาใจความส�ำคัญออกมาจากข้อมูลมหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อแนะน�ำการด�ำเนินงานในรูปแบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ส�ำหรับองค์การหรือสถาบันที่สนใจจะพัฒนา
หลักสูตรดังกล่าวมีดังนี้ องค์การจะต้องให้โอกาสการมีส่วนร่วมแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ทุกคนมีความร่วมมือ
อย่างใดอย่างหนึง่ กับการเรียนรู้ ได้แสดงออกถึงศักยภาพทีม่ อี ยูใ่ นตนเอง ได้ตดิ ตาม ศึกษา หรือแม้แต่การได้รบั การพัฒนา
ศักยภาพใหม่ในประเด็นที่สนใจ แล้วจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูง ตรงกับความต้องการศึกษาของผู้เรียน และ
เปิดโลกทัศน์ในประเด็นต่างๆให้กว้างและครอบคลุมเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้องให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ เมือ่ ท�ำได้ดงั นีแ้ ล้วล�ำดับ
ขั้นต่อไปคือการสร้างระบบนิเวศน์ส�ำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Ecosystem) โดยการคัดเลือก
ผูเ้ รียนทีแ่ สดงออกถึงศักยภาพว่าจะประสบผลส�ำเร็จในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์แบบเจาะจงแต่เนิน่ ๆ
แล้วจึงพัฒนาพื้นฐานหลักที่จ�ำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ให้กับทั้งผู้เรียนและผู้สอนไปพร้อมกัน
ส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ในทุกด้านและน�ำพาโลกทั้งใบให้มาอยู่ในห้องเรียนให้ได้
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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
ความท้าทายทางการศึกษาในปัจจุบนั มาจากการมุง่ พัฒนาด้านต่างๆอย่างฉาบฉวยและไม่มปี ระสิทธิภาพทีย่ งั่ ยืน
การรวมตัวกันของแนวคิดและทฤษฎีตา่ งๆทีม่ คี วามแตกต่างและหลากหลายแต่ไม่ได้มกี ารคัดกรอง และการพัฒนาระบบ
แบบระบบเดียวแล้วถูกน�ำมาลอกเลียนหรือน�ำใช้กับทุกอย่างโดยไม่ค�ำนึงถึงการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
กับความแตกต่างด้านบริบทหรืออื่นๆใดทั้งสิ้น ซึ่งความท้าทายที่กล่าวมาทั้งหมดต่างส่งผลให้เกิดภาวะกดดันทางการ
พัฒนาทั้งสิ้น
เทคโนโลยีมบี ทบาทสูงในการเปลีย่ นทัศนคติทเี่ รามีตอ่ การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสร้างความท้าทายใหม่ๆ
ให้กบั ผูเ้ รียนซึง่ ก�ำลังตกอยูใ่ นสภาวะขาดความท้าทาย ท�ำให้เกิดความเบือ่ และล้าในการเรียนรูใ้ นสิง่ ทีต่ นไม่มคี วามสนใจ
อย่างแท้จริง โดยปัญหาด้านความท้าทายทางการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันมีสาเหตุจากปัจจัยหลัก 4 ประการ คือ ความไม่มี
คุณภาพของเนือ้ หาและขัน้ ตอนการพัฒนาหนังสือเรียนและแบบเรียน ความไม่ประสานสอดคล้องกันของแต่ละรายวิชา
การผลิตสื่อการเรียนรู้แบบไม่ค�ำนึงถึงความหลากหลายและความต้องการพิเศษของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และการ
เข้าไม่ถึงสื่อการเรียนรู้เนื่องด้วยต้นทุนการผลิตที่สูงส่งผลให้สื่อที่ดีมีราคาสูง
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวสามารถท�ำได้ด้วยการสร้างเครือข่ายใน 2 ลักษณะคือ เครือข่ายความรู้ที่ใช้ความรู้มา
เป็นแกนน�ำของการสร้างเครือข่าย และเครือข่ายของผู้รู้ที่แกนน�ำเครือข่ายอยู่กับบุคคล ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า การศึกษาแบบเปิด (Open Education) ขึ้น โดยมีองค์ประกอบที่เกื้อหนุน 2 ประการ
คือ เทคโนโลยี (Technology) ที่ถูกใช้ในการคลี่เนื้อหาในแต่ละรายวิชาแล้วน�ำมาประกอบกันเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของผู้เรียน และทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ที่ต้องง่ายต่อการ
ท�ำความเข้าใจและปลอดภัยต่อการแบ่งปันความรู้ในรูปแบบต่างๆได้อย่างเหมาะสม โดยตัวอย่างของระบบการศึกษา
แบบเปิดที่เห็นเป็นรูปร่างแล้วเช่น Wikipedia, Connexions, Merlot, Sylvula, Open Courseware (OCW)
Consortium, Open Education Resources (OER), MIT Open Courseware เป็นต้น
ตัวอย่างของหนังสือเรียนออนไลน์ชื่อ Collaborative Statistics ซึ่งมีผู้ร่วมเขียนและปรับปรุงเนื้อหามากกว่า
2 คน ซึ่งเกิดจากความเชื่อของผู้สอนที่ว่าไม่มีหนังสือเรียนหรือต�ำราเรียนเล่มใดที่ดีที่สุด จึงมารวมตัวกันเพื่อพัฒนา
สุดยอดต�ำรา (Super Textbook) กันขึ้นโดยผู้สอนแต่ละคนร่วมกันเพิ่มเติมเนื้อหาที่ตนคิดว่าเป็นประโยชน์ตามความ
คิดเห็นทางวิชาการ หลักการ และทฤษฎี และสามารถดึงเนื้อหามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
โดยจะมีการควบคุมคุณภาพของเนื้อหาด้วยระบบคณะกรรมการสุ่มตรวจเนื้อหา (Peer Review) ที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่
อย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ
Open College Textbooks ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ด้านหนังสือและต�ำราเรียนของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี จากการศึกษาพบว่าหนี้สินทางการศึกษาของผู้เรียนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเกิดจากการกู้ยืมทางการศึกษาเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต�ำราเรียน ระบบ Open College
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Textbook เป็นเสมือนห้องสมุดจ�ำลองทีจ่ ดั เก็บต�ำราเรียนไว้ในรูปแบบดิจทิ ลั และอนุญาติให้ผเู้ รียนดาวน์โหลดต�ำราต่างๆ
เหล่านัน้ ได้ในราคาทีถ่ กู กว่าการซือ้ ต�ำราทีถ่ กู พิมพ์เป็นเล่มเป็นอย่างมาก เป็นการลดค่าใช้จา่ ยและลดหนีส้ นิ ทางการศึกษา
และเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาในอีกมิติหนึ่ง ระบบ Open College Textbook นี้ได้รับการพัฒนาจากพื้นฐาน
ความเชื่อที่มุ่งเน้นเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากกว่าการแสวงหาผลก�ำไรจาก
การศึกษา และเป็นกระแสทีไ่ ด้รบั ความนิยมและมีการผลักดันให้เจริญเติบโตมากยิง่ ขึน้ ทุกปีในกลุม่ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
ผลพลอยได้จากการจัดการศึกษาแบบเปิด (Open Education) คือการแก้ปญ
ั หาความไม่สอดคล้องกันระหว่าง
สิง่ ทีผ่ เู้ รียนได้เรียนรูก้ บั สภาพแห่งโลกความเป็นจริง การจัดการศึกษาทีผ่ า่ นมาและเป็นอยูใ่ นปัจจุบนั เป็นการจัดการศึกษา
แบบสอนตามใจผู้สอน (Out-reach) ซึ่งให้น�้ำหนักกับเนื้อหาและกระบวนการที่สถาบันหรือผู้สอนเห็นว่าเหมาะสมโดย
อาจไม่ได้ค�ำนึงถึงความต้องการของผู้เรียนหรือการตอบสนองต่อความต้องการของสังคมมากนัก แต่การจัดการศึกษาที่
ควรจะเป็นในอนาคตคือการจัดการศึกษาแบบตอบสนองความต้องการของสังคมโลก โดยการให้โลกภายนอกเป็นผู้ให้
ข้อมูลจริงกับสถาบันหรือผู้สอน (In-reach) เพื่อที่จะได้จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมได้อย่าง
เหมาะสม โดยเปิดโอกาสให้ผู้สอนได้ท�ำการจัดรายวิชาหรือพัฒนารายวิชาที่มีอยู่แล้วเดิมให้สอดแทรกเนื้อหาใหม่ที่เป็น
ปัจจุบันและตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น อันจะก่อให้เกิดวงจรของนวัตกรรม (Cycles of Innovation)
ในที่สุด
การท�ำธุรกิจผลิตสื่อการเรียนรู้ภายใต้การศึกษาแบบเปิด (Open Education) จ�ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติ
เดิมๆทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการเรียนรูผ้ า่ นต�ำราเท่านัน้ มาเป็นการเรียนรูจ้ ากสือ่ อืน่ ๆด้วย เช่น หนังสือพิมพ์ เพลง ซอฟท์แวร์
ฯลฯ และมุ่งขยายการเข้าถึงความรู้ในระดับโลก (Global Access) ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาและการเรียนรู้จาก
รายวิชาที่เปิดกว้างบนโลกออนไลน์ (Massive Open Online Courses—MOOCs) ได้ และในอนาคตผู้เรียนอาจไม่
จ�ำเป็นต้องจบการศึกษาจากสถาบันใดสถาบันหนึ่ง แต่สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่ตนสนใจได้อย่างหลากหลายจาก
สถาบันที่แตกต่างกันได้ ระบบการศึกษาในอนาคตอาจเป็นระบบที่เรียกว่า เรียนได้ไม่อั้น (Buffet Style)
แต่เทคโนโลยีจะไม่มปี ระโยชน์เลยหากรายวิชาไม่นา่ สนใจและต�ำราเรียนและสือ่ ทีใ่ ช้ในการจัดการเรียนการสอน
ไม่มคี ณ
ุ ภาพ และทีแ่ ย่ยงิ่ ไปกว่านัน้ คือการขาดความเชือ่ มโยงระหว่างเนือ้ หาจากสือ่ และต�ำราเรียนกับโลกแห่งความเป็น
จริง ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริง เทคโนโลยีก็หาได้มีประโยชน์อันใดไม่ต่อการเรียนรู้ แต่หากใช้ให้ถูกวิธี เทคโนโลยีจะเป็นตัว
พลิกโฉมการเรียนรูไ้ ด้นนั่ คือ โลกแห่งการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจะเปิดกว้างขึน้ ห้องเรียนจะไม่ถกู จ�ำกัดอยูแ่ ต่ในพืน้ ทีท่ ถี่ กู
ล้อมกรอบด้วยผนังอีกต่อไป ผูค้ นสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลได้อย่างดีเยีย่ ม และข้อมูลเหล่านัน้
จะถูกแปรสภาพเป็นการจัดการเรียนรูใ้ นรูปแบบใหม่ๆทีม่ คี วามหลากหลายมากขึน้ และสามารถสร้างความเชือ่ มโยงและ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น
ตัวอย่างของการสร้างความเชือ่ มโยงด้วยเทคโนโลยีได้อย่างประสบความส�ำเร็จในระยะเวลาอันรวดเร็วคือ บริษทั
LINE, Inc. ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้แอพพลิเคชั่น LINE แล้วกว่า 300 ล้านคนทั่วโลก ในระยเวลาเพียง 27 เดือน โดยเฉพาะใน
ประเทศไทยมียอดผูใ้ ช้อยูถ่ งึ 20 ล้านคน กระแสการสร้างความเชือ่ มโยงระหว่างผูใ้ ช้แอพพลิเคชัน่ LINE ได้ขยายวงกว้าง
ออกไปยังกลุ่มที่นอกเหนือจากกลุ่มเพื่อนที่ใช้ LINE ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ไปยังการใช้ LINE ในการสื่อสาร
ระหว่างองค์การธุรกิจกับกลุม่ ลูกค้าของตน ปัจจุบนั มีองค์กรธุรกิจในประเทศไทยทีใ่ ช้บริการของ LINE ในการสร้างความ
สัมพันธ์กับลูกค้าแล้วกว่า 35 แห่ง ซึ่งผลของการด�ำเนินการเป็นที่น่าพอใจมาก โดยดูได้จากสถิติการใช้บริการซ�้ำอย่าง
ต่อเนื่องที่สูงถึงร้อยละ 80 เลยทีเดียว
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ค�ำส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจของ LINE คือค�ำว่า เชื่อมต่อหรือเชื่อมโยง (Connect) ซึ่งส�ำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็น
องค์การธุรกิจแล้วย่อมหมายถึง การเพิ่มการเป็นที่รู้จักของลูกค้า การเพิ่มความจงรักภักดีต่อองค์การ และการเพิ่ม
ช่องทางการสือ่ สารกับลูกค้า องค์การธุรกิจสามารถส่งข้อความเกีย่ วกับข่าวสารล่าสุดขององค์การไปยังสายตาของลูกค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลายบริษัทไม่รอให้ลูกค้าเป็นผู้ใช้ความพยายามในการได้ส่วนลดอีกต่อไป ในทางกลับกัน
บริษทั ใช้ LINE ในการแจ้งและส่งรายละเอียดการลดราคาหรือคูปองส่วนลดไปถึงมือลูกค้าได้ในต้นทุนทีต่ ำ�่ กว่าการพิมพ์
เอกสารแบบเดิมมาก แต่ที่น�ำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อองค์การคือความสามารถในการส่งแบบสอบถามอย่างง่ายเพื่อให้
ลูกค้าได้มีโอกาสให้ข้อมูลความพึงพอใจหรือความต้องการอันเป็นข้อมูลที่ทรงคุณค่าส�ำหรับบริษัท ตัวอย่างของบริษัทที่
ประสบผลส�ำเร็จในการสื่อสารกับลูกค้าผ่านระบบ LINE ได้แก่ K Bank Live และ Major Cineplex ซึ่งต่างก็ได้จ�ำนวน
ลูกค้าที่คอยติดตามข่าวสารขององค์การและมีการให้ข้อมูลผ่านการสื่อสารทาง LINE มากเป็นจ�ำนวนหลักล้านหน่วย
ในระยะเวลาไม่กี่วันหลังจากการเปิดตัว Official Account ขององค์การ โดยองค์การมีตัวช่วยคือการเปิดให้ลูกค้า
ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์แสดงอารมณ์ที่ใช้สัญญลักษณ์ขององค์การเป็นตัวสื่อสารได้ฟรี
LINE ได้รวมเอาเทคนิคทางการตลาดแบบ Above the Line (ABL) กับ Below the Line (BTL) เข้าไว้ด้วย
กันออกมาเป็นส่วนผสมทางการตลาดที่เป็นของ LINE ที่แท้จริงโดยมีการท�ำการตลาดในรูปแบบที่หลากหลายมากกว่า
ธุรกิจอื่นๆแบบเดิมๆ นั่นคือ ใช้สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ แมกาซีน และอื่นๆ ผนวกเข้ากับการจัดการส่งเสริม
การขาย การแจกสติ๊กเกอร์ฟรี การท�ำการวิจัย 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
การเรียนรูผ้ า่ นแอพพลิเคชัน่ ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึง่ สอดคล้องกับระบบการศึกษาแบบเปิด (Open Education) โดย LINE
จะใช้ช่องทาง Official Account ในการกระจายเนื้อหาและข้อมูลของแต่ละรายวิชาไปยังสมาชิกของกลุ่มได้
ซึง่ นอกเหนือจากการได้รบั ข้อมูลแล้ว ก็ยงั สอดคล้องกับระบบการเรียนรูผ้ า่ นเทคโนโลยีทยี่ งั มุง่ เน้นการปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
ผูเ้ รียนกับผูส้ อนผ่าน LINE ได้เป็นอย่างดีอกี ด้วย LINE เชือ่ ว่าสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทีม่ คี วามต้องการ
ด้านการศึกษาได้อย่างแน่นอน
อิทธิพลของ LINE ต่อโลก Social Media มีสูงมาก เพราะ LINE ด�ำรงตนเสมือนเป็นทั้งเครื่องมือการสื่อสาร
กระบวนการสื่อสาร และช่องทางการสื่อสารให้กับทุกคน และสิ่งที่ LINE ท�ำได้ดีมากและเป็นที่นิยมของผู้ใช้คือความ
สามารถในการก่อให้เกิดความผูกพันกันทางจิตใจระหว่างผู้ใช้ด้วยกันเองไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม ในเชิงการตลาด
และการประชาสัมพันธ์ LINE เป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและลูกค้าในมิติที่ไม่เคยเป็นมาก่อน นั่นคือมีการ
สื่อสารถึงอารมณ์และความรู้สึกในฐานะของผู้ผลิตและผู้บริโภคกันอย่างลึกซึ้งกว่าที่เคยเป็นมา
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การเสวนาหัวข้อ เจาะกลยุทธ์การสื่อสาร: “เบื้องหลัง
ปรากฏการณ์พันล้าน”
คุณสมรักษ์ ณรงค์วิชัย, รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการ, สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
คุ ณ วรพั น ธ์ โลกิ ต สถาพร, กรรมการผู ้ จั ด การ, บริ ษั ท สถาพรบุ ๊ ค ส์ จ� ำ กั ด และ คุ ณ นพรั ต น์
พุทธรัตนมณี, รองประธานการจัดการแข่งขัน Thai Fight, บริษัทสปอร์ต อาร์ต จ�ำกัด
ปรากฏการณ์พันล้านที่หนึ่งเป็นประสบการณ์จากฝ่ายผลิตรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทย ทีวีสี ช่อง 3 ได้รับ
โจทย์เรือ่ งการสร้างความแปลกใหม่ให้กบั วงการบันเทิงมาโดยตลอด ซึง่ ทีผ่ า่ นมาก็ได้มกี ารปรับเปลีย่ นวิธวี ทิ ยาการทางการ
ถ่ายท�ำ การสร้างฉากและการเพิ่ม special effect ด้วยโปรแกรมซอฟท์แวร์ต่างๆเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับละคร
อยู่เสมอ โดยการท�ำงานของฝ่ายผลิตรายการจะยึดเอาความใหม่ 4 ประการไว้เป็นหลักเสมอ นั่นคือ บทละครใหม่
การถ่ายท�ำใหม่ นักแสดงใหม่ และเทคโนโลยีใหม่
โจทย์การท�ำงานใหญ่ทฝี่ า่ ยผลิตรายการได้รบั มาจากผูบ้ ริหารคือ การขยายอายุของสินค้าออกไปให้มอี ายุยนื ยาว
นานที่สุด โดยล่าสุดฝ่ายผลิตรายการได้ร่วมมือกันกับบริษัทสถาพรบุ๊คส์ในการน�ำเอานิยายซีรีส์มาผลิตเป็นละครชุด
ต่อเนื่อง ซึ่งนับได้ว่าเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการละครไทย และเป็นการสร้างความตื่นตัวให้กับผู้บริโภค
ด้วยไปในตัว ละครชุดเรื่องสี่ดวงใจแห่งขุนเขา ได้ตอบสนองโจทย์ดังกล่าวอย่างเป็นผลส�ำเร็จ การถ่ายท�ำที่ใช้การรวมตัว
กันของทั้งผู้เขียนบท ผู้ก�ำกับการแสดง ทีมงานถ่ายท�ำ และนักแสดง สามารถแก้ปัญหาด้านระยะเวลาการผลิตที่แต่เดิม
ละครแต่ละเรื่องจะต้องใช้เวลาการถ่ายท�ำนานถึง 4-6 เดือน มาเป็นการถ่ายท�ำอย่างต่อเนื่อง 4 เรื่องในเวลาพร้อมๆกัน
ซึ่งเป็นการประหยัดในเรื่องเวลาการถ่ายท�ำ และเป็นการพัฒนาฝีมือของทีมงานทุกฝ่ายไปด้วย เพราะทุกคนจะได้รับ
โอกาสในการท�ำงานร่วมกันกับผู้ร่วมอาชีพโดยทุกฝ่ายจะต้องท�ำงานแบบประสานพลังเพื่อก่อให้เกิดความส�ำเร็จ
ในทุกขั้นตอนให้ได้
การสร้างปรากฏการณ์ดังกล่าวถือว่ามีความเสี่ยงทางการตลาดสูง เพราะแต่เดิมการขายละครมักจะขึ้นอยู่กับ
การขายชื่อเสียงของนักแสดงเป็นหลัก แต่ฝ่ายผลิตรายการมีความมั่นใจในคุณภาพของบทละคร คุณภาพของผู้ก�ำกับ
การแสดง ทีมงาน และนักแสดง ซึ่งต่างก็ส่งผลให้การพลิกโฉมวงการละครครั้งนี้ประสบผลส�ำเร็จอย่างดียิ่ง ด้านความ
เป็นห่วงในเรื่องการขายนักแสดงก็ลดลงเพราะการด�ำเนินงานในรูปแบบใหม่กลับเป็นผลดีต่อความนิยมที่ต่อเนื่อง
เพราะนักแสดงแต่ละคนจะอยู่ในละครทั้ง 4 เรื่อง ดังนั้นผู้ชมที่เป็นแฟนละครของนักแสดงท่านใดก็จะติดตามผลงาน
ของนักแสดงท่านนั้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เรตติ้งของละครทั้ง 4 เรื่องเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต่อมาก็ได้ใช้ระบบและ
วิธีการจัดการในรูปแบบเดียวกันกับละครชุด The Sixth Sense ซึ่งได้กลุ่มผู้ชมวัยรุ่นเพศหญิงเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก
เพราะเนื้อหาของละครเน้นที่การสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจให้กับผู้ชมกลุ่มนี้เป็นหลัก จนกระทั่งความนิยมใน
ละครชุดมาถึงจุดสูงสุดกับละครชุด สุภาพบุรษุ จุฑาเทพ ซึง่ เป็นละครพีเรียดทีถ่ กู เขียนขึน้ โดยกลุม่ นักเขียนรุน่ ใหม่ทงั้ หมด
จึงมีการผสมผสานแนวคิดทั้งรุ่นเก่าเข้ากับแนวคิดร่วมสมัยได้อย่างลงตัว เป็นโอกาสในการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการ
ด�ำเนินงานต่างๆที่เกิดขึ้นในการท�ำงานครั้งก่อนๆ ส่วนด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารกับผู้ชม ทีมงานท�ำการตลาด
โดยใช้ Social Network และให้นกั แสดงท�ำภารกิจโดยมีการบันทึกและเผยแพร่การปฏิบตั ภิ ารกิจดังกล่าวของนักแสดง
เพื่อเป็นการแนะน�ำให้ผู้ชมได้รู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับตัวละครก่อนการออกอากาศจริง ผู้ชมจึงรู้สึกผูกพันกับ
ตัวละครและนักแสดงเป็นทุนอยู่แล้ว จึงท�ำให้เกิดการรับรู้ได้ง่ายเมื่อไดรับชมละคร และก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่ทั่วไป
เรียกกันว่า ดังข้ามคืน
ส่วนประกอบเบื้องต้นของความส�ำเร็จของละครคงหลีกเลี่ยงบทประพันธ์ไปไม่ได้ บริษัทสถาพรบุ๊คส์จ�ำกัด
นับว่ามีบทบาทส�ำคัญต่อปรากฏการณ์พนั ล้านนี้ ปรัชญาทีก่ อ่ ให้เกิดความส�ำเร็จในวงการวรรณกรรมของสถาพรบุค๊ ส์ คือ
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เสริมสร้างนักเขียน เคียงข้างนักอ่าน โดยผลงานแต่ละชิน้ จะต้องประกอบไปด้วย 3ส คือ สาระ สนุก และสุขใจ ผูป้ ระพันธ์
จะต้องแยกแยะให้ออกระหว่างความเป็นสารคดีและความบันเทิงและจะต้องตอบสนองให้ได้ทั้งสองส่วน ค�ำถามหลักที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอคือ บริษัทจะเพิ่มคุณค่าของนวนิยายให้กับผู้อ่านได้อย่างไร และบริษัทก็ได้พลิกโฉม
วงการวรรณกรรมครั้งใหญ่เมื่อได้ตัดสินใจพัฒนานักเขียนรุ่นใหม่พร้อมๆกันด้วยการรวมตัวนักเขียนเหล่านั้นแล้วเขียน
นวนิยายร่วมกันเป็นครั้งแรกในชุด บ้านไร่ปลายฝัน ซึ่งต่อมาได้ถูกน�ำมาพัฒนาเป็นบทละคร สี่ดวงใจแห่งขุนเขา
นับเป็นการด�ำเนินงานทีช่ าญฉลาดเพราะนักเขียนแต่ละท่านก็จะมีฐานผูอ้ า่ นเดิมของตนอยูแ่ ล้ว เมือ่ ได้มาเขียนนวนิยาย
ร่วมกันก็เป็นการขยายฐานผู้อ่านไปยังนักเขียนท่านอื่นๆด้วย โดยแต่ละท่านยังสามารถคงความสร้างสรรค์เฉพาะตนได้
ภายในขอบเขตที่ตนรับผิดชอบและภายใต้การท�ำงานร่วมกันเพื่อคงแนวคิดหลักของนวนิยายเรื่องดังกล่าวเอาไว้
การท�ำงานในลักษณะนี้คือการสร้างสรรค์ร่วมกัน (Co-Creation)
การสร้างปรากฏการณ์ในวงการวรรณกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบเชิงบวกกับการท�ำการตลาดในหลายด้าน
การเพิ่มยอดจ�ำหน่ายของหนังสือสามารถท�ำได้ด้วยวิธีการออกแบบปกให้มีความต่อเนื่องและหลากหลาย อย่างเช่น
หากเอาหนังสือทั้ง 4 เล่มมาวางเรียงกันก็จะได้ภาพปกหนังสือภาพใหญ่ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้อ่านซื้อทั้ง 4 เล่มในเวลา
เดียวกัน หรือการเปลี่ยนแบบปกให้มีรูปของนักแสดงหลักให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ละครออกอากาศก็เป็นการกระตุ้น
ให้ผู้ชมที่คลั่งใคล้ในตัวละครและนักแสดงซื้อมาเก็บไว้อีกชุด หรือการจัดชุดเป็นกล่องพร้อมของแถมพิเศษก็เป็นอีกหนึ่ง
ในกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายได้อีกเช่นกัน
กลยุทธ์ดงั กล่าวได้ถกู น�ำมาใช้กบั วรรณกรรมชุดในรูปแบบทีค่ ล้ายคลึงกันได้อย่างประสบความส�ำเร็จมาเป็นระยะ
เวลาหลายปีแล้ว ณ วันนี้ก็ถึงจุดเปลี่ยนที่จะต้องสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการวรรณกรรมอีกครั้ง โดยในคราวนี้
บริษัทฯจะผลิตนวนิยายชุดใหม่คือ ปรากฏการณ์รักฉบับเซเล็บ (How to Love) ซึ่งจะพิมพ์เป็นเล่มหน้ากระดาษสี่สี
ตลอดทั้งเล่มแทนที่การพิมพ์แบบขาวด�ำ พร้อมจะมีการสอดแทรกเกร็ด how to ลงไปในเนื้อเรื่อง ซึ่งนับเป็นนวัตกรรม
ของวงการวรรณกรรม ท�ำให้มีสีสันและสร้างความน่าสนใจให้กับผลงาน เป็นที่ต้องตาต้องใจผู้อ่านมากขึ้น
การด�ำเนินการในการสร้างกระแสการเปลี่ยนแปลงให้กับวงการวรรณกรรมของบริษัทสถาพรบุ๊คส์ จ�ำกัด
มีพื้นฐานความคิดด้านการแข่งขันสูงที่เป็นอยู่ในทุกวงการ หากมองว่าเป็นสงครามรบ ทุกวงการก�ำลังท�ำสงครามข้าม
อุตสาหกรรมเพือ่ ช่วงชิงเวลาของผูบ้ ริโภคอยู่ ดังนัน้ การสือ่ สารกับผูบ้ ริโภคเพือ่ การศึกษาข้อมูลความคิด ความสนใจ และ
ความปรารถนาของผู้บริโภคจึงเป็นกระบวนการที่ส�ำคัญ และเป็นการสร้างโอกาสให้กับองค์การด้วยการตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงจุด เพื่อที่องค์การจะได้เป็นผู้ครอบครองเวลาของผู้บริโภคอันเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุด
ในยุคแห่งการท�ำธุรกิจภายใต้การแข่งขันสูงในปัจจุบัน
การศึกษาสภาพแวดล้อมรอบๆตัวองค์การที่อาจข้ามไปถึงการศึกษาองค์การในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆก็มี
ประโยชน์ ข้อมูลที่ได้รับมาอาจก่อให้เกิดนวัตกรรมหรือแนวคิดใหม่ที่น�ำไปสู่การสรรค์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้บริโภคได้
ดังตัวอย่างเช่นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมแรงทางธุรกิจซึ่งกันและกันของบริษัทสถาพรบุ๊คส์ จ�ำกัด และ
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทย ทีวีสี ช่อง 3 ในการแปลงวรรณกรรมชุดมาเป็นละครชุดที่สร้างปรากฏการณ์ให้ทั้งกับ
วงการวรรณกรรมและวงการละครได้สง่ เสริมให้ทงั้ สององค์การประสบผลส�ำเร็จในการได้ครอบครองเวลาของผูอ้ า่ นและ
ผูช้ มได้อย่างงดงามและยัง่ ยืน นับเป็นการใช้ความเข้มแข็งจากศักยภาพทีแ่ ตกต่างมาสรรค์สร้างสินค้าใหม่ทตี่ อบโจทย์ได้
โดนใจผู้บริโภคอย่างแท้จริง
ตังอย่างปรากฏการณ์พันล้านอีกหนึ่งตัวอย่างเริ่มต้นมาจากแนวคิดที่ว่า เมื่อโลกเปลี่ยน ทุกอย่างก็เปลี่ยน
เป็นการจุดประกายแนวคิดในเรือ่ งของการสร้างสมดุลทางการค้าโดยการเป็นผูถ้ อื ครองลิขสิทธิแ์ ทนทีก่ ารเป็นผูซ้ อ้ื ลิขสิทธิ์
ซึง่ ประเทศไทยเป็นมาโดยตลอดระยะเวลายาวนาน เท่าทีผ่ า่ นมาไทยทีวสี ชี อ่ ง 3 มีสนิ ค้าทีเ่ ป็นทีต่ อ้ งการของชาวต่างชาติ
คือละครซึง่ แม้จะสามารถน�ำรายได้เข้าสูป่ ระเทศได้เป็นจ�ำนวนหนึง่ แต่ตลาดและกลุม่ เป้าหมายยังอยูใ่ นวงจ�ำกัดและเป็น
แบบเฉพาะกลุม่ บริษทั Sport Art จ�ำกัด จึงมีแนวคิดทีจ่ ะเฟ้นหาสินค้าทีม่ คี วามเป็นเอกลักษณ์ไทยสูงและเป็นทีต่ อ้ งการ
14

ของผู้บริโภคชาวต่างชาติในระดับนานาประเทศที่สามารถขยายตลาดแบบวงกว้างออกไปทั่วโลกได้ บริษัทได้ข้อสรุปว่า
สิ่งหนึ่งที่ขายได้อยู่เสมอคือการกีฬา และหากเป็นการถ่ายทอดสดแล้วยิ่งทวีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปอีก ประกอบกับมีชาวต่าง
ชาติจ�ำนวนไม่น้อยที่คลั่งใคล้ในศิลปะมวยไทย จึงเป็นต้นก�ำเนิดของการจัดรายการมวยไทยภายใต้ชื่อและรูปแบบการ
จัดรายการที่มีความเป็นสากลมากขึ้น คือ Thai Fight และด�ำเนินการท�ำธุรกิจขายเวลาการถ่ายทอดสด จึงนับเป็นการ
ส่งออกทางวัฒนธรรมได้อกี ทางหนึง่ ด้วย แต่การท�ำธุรกิจใหม่นตี้ อ้ งอาศัยการตลาดสูง ดังนัน้ จึงต้องมีการสร้างภาพลักษณ์
การสร้างศิลปิน รวมไปถึงการก�ำหนดองค์ประกอบอื่นๆเพื่อการประชาสัมพันธ์ในระดับนานาชาติ Thai Fight จึงมี
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�ำกัด เชื่อว่าหากท�ำได้ดังนี้แล้ว ประเทศไทยก็จะสามารถ
ด�ำรงความเป็นเจ้าของรายการมวยไทยระดับโลกแบบ Thai Fight นี้ได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ บริษัท Sport Art ยังให้ความส�ำคัญต่อการเปิดตัวสินค้า Thai Fight ในครั้งแรกเป็นอย่างสูง
มีการเชิญแขกผูม้ เี กียรติจากทุกวงการมาร่วมในวันเปิดตัว รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้มผี เู้ ข้าชมให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้
การจัดเตรียมงานต้องมีความพร้อมสูงสุด เน้นย�ำ้ ความเป็นไทยให้มากที่สุด เพื่อที่ทุกคนจะมีความรู้สึกร่วมกับรายการ
และมีความภูมิใจในความเป็นไทยตลอดรายการ สิ่งที่ท�ำให้ 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�ำเนินธุรกิจของบริษัท Sport Art จ�ำกัด คือการเป็นผู้น�ำเสนอกีฬาอันเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติให้ไปสูย่ งั สายตาของชาวโลกได้อย่างเป็นผลส�ำเร็จและก่อให้เกิดผลก�ำไรต่อประเทศชาติ บริษทั ฯมีความเชือ่ อย่างยิง่
ว่าการกีฬาสามารถสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้โดยไม่มีค�ำว่าความแตกต่างบนพื้นฐานของเพศ อายุ เชื้อชาติ
หรือศาสนา
จากการแบ่งปันประสบการณ์ของผูบ้ ริหารจากทัง้ สามหน่วยงานพบว่าประเด็นทีก่ อ่ ให้เกิดความส�ำเร็จของธุรกิจ
คือ การวางแผนอย่างชาญฉลาด การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค การประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ
การคิดนอกกรอบ การมอบอ�ำนาจพร้อมกับความไว้ใจในศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ความรักในงาน ความช�ำนาญในงาน
การเสริมสร้างจุดขายให้กับสินค้า การไม่หยุดนิ่งหรือหลงไหลในความส�ำเร็จ การต่อยอดความส�ำเร็จ การแข่งขันกับ
ตนเองมากกว่าการแข่งขันกับผู้อื่น และแสวงหาความรู้อยู่อย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอเพราะความรู้คือการสร้างโอกาส
ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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เปิดกลยุทธ์อ็อกซ์ฟอร์ด:
สร้างผู้น�ำในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
Dr. Lalit M. Johri, Director of the Oxford Advanced Management and Leadership
Program, Oxford University
การเปลี่ยนแปลงในวงการศึกษาจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีการวัดและการประเมินความส�ำเร็จหรือความล้มเหลว
ที่เกิดจากการเรียนรู้ และการวัดและการประเมินที่ดีที่สุดคือการวัดจากจ�ำนวนของค�ำถามที่เกิดขึ้นหลังการน�ำเสนอ
เนือ้ หาจากบทเรียนและจ�ำนวนครัง้ ทีแ่ นวคิดต่างๆของผูส้ อนถูกท้าทายโดยผูเ้ รียน หรือจะกล่าวอีกนัยหนึง่ ได้วา่ การจัดการ
เรียนการสอนใดที่ไม่มีค�ำถามหรือการสนทนาโต้ตอบหลังการสอน อาจถือได้ว่าผู้สอนมีความบกพร่องในการจัดการ
เรียนรู้นั้นๆ ดังนั้นหากต้องการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงสังคมให้ก้าวหน้าได้ด้วยการศึกษา ผู้เรียนจะต้องหมั่นวิเคราะห์
ตั้งค�ำถาม และท้าทายแนวคิดหรือทฤษฎีต่างๆด้วยหลักการและเหตุผลที่เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ
การสร้างผู้น�ำแห่งโลกการเปลี่ยนแปลงในยุคแห่งความโกลาหลอย่างที่เป็นอยู่ประกอบไปด้วยกระบวนการที่
ต่อเนื่องกัน 3 กระบวนการ ได้แก่ การท�ำความเข้าใจกับความโกลาหลของโลกยุคปัจจุบัน การนิยามภาวะผู้น�ำ
ในยุคร่วมสมัย และการให้การศึกษาแก่ผู้น�ำในอนาคต
ไม่มีค�ำตอบใดที่ยั่งยืนอีกต่อไปในโลกปัจจุบัน เพราะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบเสี้ยววินาทีได้ตลอดเวลา
สังคมในยุคปัจจุบนั เป็นสังคมทีก่ ารทดลองมีความหมายและความส�ำคัญสูงกว่าการค้นหาค�ำตอบทีย่ งั่ ยืนทีส่ ดุ หรือถูกต้อง
ที่สุดส�ำหรับทุกประเด็นค�ำถามหรือปัญหา โลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งความโกลาหลระดับสูงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
ดังนั้นความท้าทายความส�ำเร็จของผู้น�ำในโลกยุคปัจจุบันอยู่ที่การวัดและประเมินความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการและผลงานที่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) บทบาทที่ส�ำคัญของผู้น�ำ
คือการบริหารจัดการเวลาที่พอเพียงกับการท�ำความเข้าใจความคาดหวังและความต้องการจ�ำเป็น (Needs) ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว ผู้น�ำจะต้องให้ความส�ำคัญกับองค์ความรู้ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน�ำติดตัวมาด้วย เพื่อที่จะเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งถึงสิทธิและบทบาทที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละคนอยากจะแสดงออก ดังนั้นการคัดกรองและชี้เฉพาะเจาะจง
ว่าใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แท้จริงจึงเป็นเรืองส�ำคัญและควรได้รับการจัดล�ำดับความส�ำคัญไว้ในล�ำดับต้นๆของ
การด�ำเนินงานในฐานะผู้น�ำองค์การ มีความเป็นไปได้สูงว่าการท�ำความเข้าใจกับโลกยุคปัจจุบันผ่านการสร้างองค์ความ
รู้จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนดังกล่าวจะน�ำพาองค์การไปสู่ความส�ำเร็จได้ แต่ความส�ำเร็จที่ว่านั้นอาจกลายมาเป็นตัวปัญหา
ได้หากผูน้ ำ� หยุดนิง่ และยืนมองความส�ำเร็จนัน้ ด้วยความภาคภูมใิ จอยูน่ านเกินไป ผูน้ ำ� องค์การควรพึงสังวรณ์อยูเ่ สมอว่า
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การมีความคาดหวังต่อสินค้าหรือการบริการในระดับที่สูงกว่าที่องค์การคิดไว้อยู่เสมอ
ดังนัน้ หากองค์การไม่พยายามพัฒนาและต่อยอดความส�ำเร็จนัน้ ในล�ำดับต่อไป องค์การก็จะเข้าสูช่ ว่ งถดถอยโดยอัตโนมัติ
ผูบ้ ริหารต้องย�ำ้ เตือนความเป็นจริงในยุคแห่งความโกลาหลในปัจจุบนั ทีว่ า่ ข้อมูลความรูต้ า่ งๆทีอ่ งค์การมีในวันนีค้ อื ข้อมูล
เก่าและอาจไม่เป็นปัจจุบนั หรือใช้การไม่ได้แล้ว (Obsolete) ในวันพรุง่ นี้ ดังนัน้ ผูน้ ำ� ในโลกยุคใหม่จะต้องเรียนรูท้ จี่ ะละทิง้
ความส�ำเร็จในอดีตแล้วหันมาค้นคว้าความรู้ใหม่เพื่อความส�ำเร็จในอนาคต
การนิยามหรือการให้ค�ำจ�ำกัดความภาวะผู้น�ำในยุคปัจจุบันเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัย Oxford ให้ความส�ำคัญมา
อย่างต่อเนื่องโดยตลอด การพัฒนาภาวะผู้น�ำส�ำหรับผู้น�ำในโลกยุคปัจจุบันจ�ำเป็นต้องท�ำเป็นกระบวนการแบบเป็นขั้น
เป็นตอนโดยเริ่มต้นที่การให้เวลาผู้น�ำกับการท�ำความเข้าใจกับความซับซ้อนของโลกปัจจุบันและการย่อยสลายความ
ซับซ้อนดังกล่าวให้กลายเป็นข้อมูลทีง่ า่ ยต่อการท�ำความเข้าใจโดยทัว่ กัน อันจะน�ำไปสูก่ ารวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แต่แผนที่ได้รับการออกแบบไว้อย่างดีก็ไม่ได้เป็นการรับประกันว่างานจะส�ำเร็จ เพราะการด�ำเนินการตามแผนอย่าง
เคร่ ง ครั ด ก็ มี ค วามส� ำ คั ญ ไม่ แ พ้ กั น แผนแต่ ล ะแผนควรจะมี ท างเลื อ กในการด� ำ เนิ น การมากกว่ า หนึ่ ง ช่ อ งทาง
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นั่นหมายถึงว่าหากด�ำเนินการไปด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแล้วแต่ไม่เป็นผลส�ำเร็จ จะได้มีทางเลือกอื่นๆที่สามารถน�ำมา
ปฏิบัติได้อย่างทันท่วงที ผู้น�ำควรจะเลือกใช้ภาวะผู้น�ำที่เกิดจากข้อมูลและความรู้ที่ได้มาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังที่ได้
กล่าวไว้ในเบื้องต้น และผู้น�ำก็ควรจะสร้างความท้าทายใหม่ๆให้กับทั้งองค์การและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่อย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อเป็นการผลักดันและก่อให้เกิดการตื่นตัวด้านการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติดังกล่าวจะส่งเสริมให้องค์การ
เป็นองค์การทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์สงู และยังเป็นการกระตุน้ ให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียไม่เพียงรับผิดชอบในบทบาทและหน้าที่
ของตนที่มีต่อการรักษาผลประโยชน์ของตนแต่ต้องร่วมกันสร้างความเจริญให้กับองค์การในภาพรวมอีกด้วย ผู้น�ำใน
ยุคแห่งการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบันจ�ำเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม การด�ำเนินการอยู่ในกรอบค่านิยมของสังคมที่
องค์การตัง้ อยูโ่ ดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรือ่ งของการสอดแทรกการสร้างความยัง่ ยืนอย่างถาวรให้กบั สังคมและประเทศชาติ
ด้วยการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม การให้ความช่วยเหลือสังคม และอืน่ ๆ ให้ปรากฏอยูใ่ นเนือ้ หาและวิธดี ำ� เนินการขององค์การ
ก็จะส่งผลให้องค์การนั้นเป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ชื่นชมของสังคม เมื่อมีผู้ตั้งค�ำถามว่าผู้น�ำในยุคปัจจุบันควรจะเป็น
เช่นใด ค�ำตอบทีง่ า่ ยทีส่ ดุ คือ ผูน้ ำ� ทีม่ งุ่ สร้างคุณประโยชน์ทพี่ งึ ประสงค์และสร้างความแตกต่างทีเ่ ป็นทีส่ มั ผัสได้ของสังคม

การสร้างผู้น�ำตามค�ำนิยามดังกล่าวสามารถท�ำได้ แต่ต้องไม่ใช่ด้วยวิธีการพัฒนาผู้นำ� แบบออนไลน์ผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ทกี่ ำ� ลังได้รบั ความนิยมในปัจจุบนั การพัฒนาภาวะผูน้ ำ� ให้กบั ใครคนใดคนหนึง่ เป็นเรือ่ งทีซ่ บั ซ้อนเกินกว่าที่
ระบบคอมพิวเตอร์จะรับผิดชอบได้ มนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักรดังนั้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคนให้มี
ความสามารถในการน�ำผู้อื่นก็ต้องไม่ใช่กระบวนการจักรกล เครื่องจักรกลมักได้รับการปรับตั้งให้มีวิธีการท�ำงานแบบ
เดียวทีด่ ที สี่ ดุ เพือ่ จะส่งประสิทธิภาพสูงสุด แต่แนวคิดนีไ้ ม่เหมาะสมทีจ่ ะน�ำมาใช้กบั การควบคุมมนุษย์ เพราะมนุษย์เป็น
สัตว์สังคม มนุษย์อาศัยและด�ำรงชีพอยู่ในสังคมที่มีความซับซ้อนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและ
บริบท ดังนั้นการเป็นผู้น�ำที่ดีในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมในยุคปัจจุบันที่มีความผันผวนและความโกลาหลสูง
การบังคับให้มนุษย์ตอ้ งด�ำเนินชีวติ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ เพียงแบบเดียวคงไม่เหมาะสม สังคมต้องมีแผนทีส่ อง ทีส่ าม
หรือทีส่ ี่ ให้กบั สมาชิกในสังคมได้เลือกปฏิบตั ใิ ห้เหมาะสมกับบริบทของตนในแต่ละช่วงชีวติ เช่นเดียวกันกับการแก้ปญ
ั หา
ไม่มีวิธีการแก้ปัญหาใดที่ดีที่สุด เพราะในโลกแห่งความเป็นจริงในปัจจุบันผู้คนมีสิทธ์เสรีภาพที่จะเลือกจากทางเลือกที่
หลากหลายและมากกว่าหนึ่งทางเลือกเสมอ
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มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดได้ผลิตและพัฒนาผูน้ ำ� สูส่ งั คมโลกมาแล้วเป็นเวลาช้านาน ความส�ำเร็จของการพัฒนา
ภาวะผู้น�ำของมหาวิทยาลัยมาจากแนวคิดและการปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าได้ผลนั่นคือ การไม่สอนจาก
หนังสือแต่เลือกสอนจากภูมิปัญญาของสมาชิกของกลุ่มที่มารวมตัวกันเพื่อพัฒนาความเป็นผู้น�ำโดยแต่ละคนจะต้อง
แบ่งปันประสบการณ์และความเป็นพิเศษของแต่ละบุคคลเพือ่ การสร้างองค์ความรูใ้ หม่ให้กบั กลุม่ ดังนัน้ การคัดเลือกเอา
บุคคลทีม่ ศี กั ยภาพสูงมาจากทีต่ า่ งๆทัว่ โลกเพือ่ มารวมกลุม่ กันจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญ กลุม่ บุคคลเหล่านีร้ วมตัวกันเพือ่ การเสวนา
และเป็นเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนภาพกลับไปกลับมาและเพิ่มมิติให้กับภาพรวมใหญ่ได้อย่างหลากหลาย การเสวนา
แบบเปิดกว้างจนกลายเป็นการตอบโต้กันทางวาทกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์นี้ถือเป็นวัฒนธรรมที่
มหาวิทยาลัยยึดปฏิบตั มิ าเป็นระยะเวลายาวนานภายใต้วสิ ยั ทัศน์ในการพัฒนาผูน้ ำ� ทีว่ า่ ด้วยการให้ความรูแ้ ก่ผนู้ ำ� ให้เพียง
พอต่อการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ผูน้ ำ� ทีย่ งิ่ ใหญ่คอื ผูท้ มี่ ที ศั นคติเชิงบวกต่อปัญหา เป็นผูท้ มี่ คี วามสามารถในการเปลีย่ น
ความโกลาหลหรือปัญหาให้เป็นโอกาสในการสร้างความเจริญให้กับสังคมได้อย่างยั่งยืน
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แหล่งเรียนรู้ในโลกดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงของความรู้
ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ดร.สิริกร มณีรินทร์, กรรมการบริหาร, ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 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
จากโลกนีภ้ ายในปี ค.ศ. 2050 และร้อยละ 87 เชือ่ ว่าเทคโนโลยีการสือ่ สารจะเปลีย่ นแปลงรูปแบบของห้องสมุดในอนาคต
โดยจะท�ำให้มพี นื้ ทีส่ ำ� หรับจัดเก็บหนังสือน้อยลงแต่กลับมีพนื้ ทีส่ ำ� หรับผูค้ นมากขึน้ เพราะคนจะใช้หอ้ งสมุดในอนาคตเพือ่
การศึกษาด้วยตนเองผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยไม่มีหนังสือ หรือเพื่อการพบปะสนทนาหรือศึกษาแบบเป็นกลุ่ม
ดังนัน้ การลงทุนกับแหล่งเรียนรูส้ ำ� หรับประชาชนจะมุง่ ไปทีก่ ารสร้างบรรยากาศในการเรียนรูม้ ากกว่าการซือ้ หนังสือหรือ
การจัดเก็บอุปกรณ์ ดังนัน้ ห้องสมุดในอนาคตจะต้องอยูใ่ จกลางชุมชนเพือ่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนทุก
กลุ่มให้มากขึ้น เนื่องด้วยเหตุผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเป็นความจ�ำเป็นที่รัฐจะต้องสร้างความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนในการจัดการองค์ความรู้เพื่อการเติบโตของประเทศในรูปแบบที่แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ในช่วงหลายทศวรรษทีผ่ า่ นมามีกระแสการเปลีย่ นแปลงในรูปแบบดังกล่าวเกิดขึน้ แล้วอย่างหลากหลายในนานา
ประเทศ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงแต่ละแห่งต่างก็มที มี่ าและเหตุผลของการเปลีย่ นแปลงทีแ่ ตกต่างกันออกไป ดังเช่นในประเทศ
อังกฤษระหว่างปี ค.ศ. 2010-2011 มีการตัดงบประมาณส�ำหรับการบริหารจัดการห้องสมุดทีด่ ำ� เนินการโดยรัฐลงถึงกว่า
ร้อยละ 30 จากงบประมาณที่เคยได้รับเดิม ส่งผลให้ห้องสมุดประชาชน 146 แห่งต้องปิดตัวลงในปลายปี ค.ศ. 2011
และตามด้วยอีก 201 แห่งในปี ค.ศ. 2012 จากการศึกษาสาเหตุของการปิดตัวลงของห้องสมุดประชาชนจากเดิมที่มีอยู่
4,612 แห่ง เป็น 4,265 แห่งในระยะเวลาเพียงแค่ 2 ปี พบว่ามีปจั จัยอืน่ นอกเหนือจากการถูกตัดงบประมาณ และสาเหตุ
ส�ำคัญอยู่ที่พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดที่เปลี่ยนแปลงไปของประชาชนนั่นเอง วัตถุประสงค์ของห้องสมุดในยุคเดิมคือการ
เป็นสถานที่เก็บหนังสือที่ผู้อ่านสามารถมานั่งอ่านหรือยืมกลับไปอ่านที่บ้านได้ แต่จากการศึกษาพบว่าวัตถุประสงค์
ดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส�ำคัญ ประชาชนใช้ห้องสมุดเป็นที่พบปะพูดคุยธุรกิจ สืบค้นข้อมูลเพื่อการสมัคร
งานหรือพัฒนาวิชาชีพ ค้นหาข้อมูลทางการแพทย์เบื้องต้น หาเพื่อนหรือหาคู่ และเพื่อการสืบค้นและวิจัยอื่นๆเล็กๆ
น้อยๆ ซึ่งพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้แตกต่างไปจากพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดแต่เดิมมาก และที่ส�ำคัญพฤติกรรมเหล่านี้ถูก
กระท�ำบนคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนทที่เป็นอุปกรณ์ส�ำคัญในห้องสมุดแทบจะทุกแห่งแล้วเป็นส่วนใหญ่
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมีนโยบายการลงทุนกับการสร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนสูง แผนการพัฒนา
ห้องสมุดประชาชนภายใต้การน�ำของประธานาธิบดี Park Geun Hye ที่มีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างเสาหลักสี่ต้นให้กับ
ประเทศคือ การเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่เน้นเนื้อหาทางวัฒนธรรม การปลุกจิตส�ำนึกในความรักวัฒนธรรมเกาหลีให้
กับคนในชาติและชาวต่างชาติ การสนับสนุนและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการเป็นผู้น�ำทางเทคโนโลยีระดับโลก
โดยหนึ่งในกลยุทธ์การด�ำเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับเสาหลักทั้งสี่คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มี
ศักยภาพในการเป็นผู้ร่วมสร้างประเทศตามนโยบายดังกล่าว การมุ่งให้ความรู้แก่ประชากรจึงเป็นหนึ่งในกุญแจส�ำคัญ
ต่อความส�ำเร็จ แผนพัฒนาห้องสมุดประชาชนของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อการพัฒนาศักยภาพประชากรนี้ได้
ก�ำหนดไว้ว่าจะมีการลงทุนกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศด้วยงบประมาณมหาศาลถึง 493 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการลงทุนจากภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว หากแต่มีผู้ร่วมลงทุนจากสามฝ่ายคือ รัฐบาลกลาง
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168 ล้านเหรียญสหรัฐ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 312 ล้านเหรียญสหรัฐ และองค์การภาครัฐ 13 ล้านเหรียญสหรัฐ
โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มจ�ำนวนห้องสมุดประชาชน 66 แห่ง จาก 748 แห่งเป็น 814 แห่ง และเพิ่มจ�ำนวนห้องสมุด
ขนาดเล็กในเขตท้องถิน่ ห่างไกลอีก 114 แห่ง และพัฒนาบรรณารักษ์และเจ้าหน้าทีห่ อ้ งสมุดทัง้ ด้านคุณภาพและปริมาณ
เพื่อให้เท่าทันกับการตองสนองความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดในยุคปัจจุบัน
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมเี ป้าหมายในการเปลีย่ นทัศนคติของประชาชนทีม่ ตี อ่ ห้องสมุดและแห่ลงเรียนรูต้ า่ งๆ
ว่าเป็นสถานที่ที่มีความทันสมัย มีพื้นที่อันเป็นประโยชน์ส�ำหรับการใช้สอย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ผสมผสานเทคโนโลยีเข้า
กับการน�ำเสนอเนื้อหาและข้อมูลได้อย่างลงตัว มีความน่าสนใจและสามารถดึงดูดประชาชนทุกเพศทุกวัยให้เข้ามา
ใช้บริการ มีการอ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูร้ บั บริการในการยืมและคืนหนังสือหรือสือ่ อุปกรณ์อนื่ ๆ เช่น ผูย้ มื สามารถยืม
หนังสือหรือสื่ออุปกรณ์จากห้องสมุดที่หนึ่งแล้วส่งคืนยังห้องสมุดอีกที่หนึ่งได้เป็นต้น เป็นสถานที่ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการด้านข้อมูลให้กับทุกคนได้โดยไม่มีข้อจ�ำกัดในด้านเพศ วัย และความพิการ เป็นต้น และที่ส�ำคัญที่สุด
ห้องสมุดจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีชีวิตและเป็นที่ที่ชุมชนนิยมไปใช้บริการแบบต่อเนื่องด้วยความชื่นชม
กลุม่ ประเทศอืน่ ๆทีม่ คี วามน่าสนใจในการศึกษาเป็นกรณีตวั อย่างในด้านการลงทุนและการพัฒนาความก้าวหน้า
ให้กบั ห้องสมุดและแหล่งเรียนรูข้ องชาติได้แก่ ประเทศญีป่ นุ่ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศฝรัง่ เศส
ซึ่งต่างก็ให้ความส�ำคัญกับการใชห้องสมุดประชาชนและแหล่งเรียนรู้อื่นๆในการพัฒนาประชากรในชุมชนให้เป็นผู้ที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ส�ำหรับประเทศไทยนั้นก็ได้มีความพยายามในการจุดประกายการเรียนรู้
ให้กับประชาชนด้วยเหตุผลที่ใกล้เคียงกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ขณะนี้การด�ำเนินการของหน่วยงานทั้งสี่ภายใต้
ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) เพื่อการพัฒนาความรู้ให้กับประชาชนของชาติได้มีความก้าวหน้าใน
การด�ำเนินงานไปตามล�ำดับ ปัจจุบันมีการขยายอุทยานการเรียนรู้ไปยังส่วนภูมิภาคเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ความท้าทายหลักที่ส�ำคัญของการด�ำเนินงานคือการลงทุนเพื่อสร้างความแตกต่างทางจิตวิญญานทางวัฒนธรรมหรือ
ทัศนคติเดิมที่ประชาชนชาวไทยมีต่อห้องสมุดประชาชนหรือแหล่งเรียนรู้ชุมชนด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยเสริมสร้าง
ความน่าสนใจให้กบั ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ และด้วยการตอบสนองพฤติกรรมการใช้หอ้ งสมุดทีเ่ ปลีย่ นไป เช่น โครงการ
Online Library ที่จะน�ำเสนอหนังสือในรูปแบบสื่ออีเลคโทรนิคส์และจัดเก็บไว้ในระบบที่ผู้ใช้บริการสามารถรับบริการ
ได้จากทุกหนแห่งทีม่ อี นิ เตอร์เนต และเป็นช่องทางการแก้ไขการขาดแคลนงบประมาณการสร้างและบ�ำรุงรักษาห้องสมุด
ที่เป็นอาคารถาวร
ประเทศไทยผ่านขั้นตอนการพัฒนามาหลายขั้นตอน ในปัจจุบันประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้
ปานกลางที่อยู่ในกลุ่มของประเทศที่ซึมซับเทคโนโลยี (Technology Absorption) นั่นคือเป็นประเทศที่มีการพัฒนา
อุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) แต่ยงั อยูภ่ ายใต้การน�ำของต่างชาติ นับได้วา่ เป็นยุคของการผลิตชิน้ ส่วน
และส่วนประกอบภายในแบบแยกส่วน (Internalization Parts and Components) แต่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบขายเอง
คือเน้นการบริโภคเทคโนโลยีแต่อย่างเดียวโดยไม่มีการผลิต จึงส่งผลให้ประเทศไทยตกอยู่ในสภาวะการติดกับดักของ
ผู้มีรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ดังนั้นผู้บริหารประเทศมีความเชื่อมั่นว่าหากประเทศชาติด�ำเนินการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ 4 ข้อคือ การเติบโตและการพัฒนาขีด
ความสามารถการแข่งขันของชาติ การสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมในสังคม การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการปรับสมดุลการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งผลที่คาดหวังจากยุทธศาสตร์ดังกล่าวคือการ
เพิ่มโอกาสการมีงานท�ำและลดอัตราการว่างงาน ประชาชนก็จะสามารถหลุดพ้นจากกับดักนี้ได้ ความพยายามในการ
พัฒนาแหล่งความรู้เพื่อการพัฒนาความรู้ของประชาชนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าวสูง เพราะยุทธศาสตร์ทุกข้อ
ต่างก็ต้องอาศัยความรู้ทั้งสิ้น ดังนั้นจึงต้องมีการค้นคว้าและวิจัยเนื้อหาและองค์ความรู้เพิ่มเติมเพื่อการด�ำเนินการ
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เปลีย่ นแปลงและแก้ไขปัญหา รัฐได้พยายามทีจ่ ะเพิม่ งบประมาณเพือ่ การวิจยั และพัฒนาในด้านต่างๆของประเทศให้เป็น
ร้อยละ 1 ของ GDPประเทศให้ได้ในอนาคตอันใกล้นี้ นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งหน่วยงานพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จากการ
ผสมผสานความรูใ้ นทุกภาคส่วนเพือ่ ร่วมกันพัฒนาองค์ความรูใ้ หม่ให้กบั ประเทศชาติ เช่น TCDC เป็นต้น รัฐยังมุง่ สนับสนุน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยความร่วมมือกับบริษทั เอกชนในการพัฒนาและผลิตสินค้าและการบริการทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อประชาชน
ชาวไทย
หากจะกล่าวถึงการพัฒนาประเทศไทยก็คงหลีกไม่พ้นการวิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ
สามประการคือ ความท้าทายการพัฒนา โอกาสการพัฒนา และการตอบสนองเพือ่ การพัฒนา ประเทศไทยมีความท้าทาย
ในการพัฒนาหลายประการ การผลิตสินค้าและการบริการของประเทศในภาพรวมจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ผลิตสินค้า
คุณภาพต�่ำ จึงส่งผลให้ธุรกิจส่วนใหญ่ของไทยเป็นธุรกิจที่ท�ำรายได้ต�่ำ นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีความท้าทายทางการ
ตลาดอีกด้วย เกิดปรากฏการณ์เปลี่ยนแปลงการส่งออกของไทยอันเกิดจากผลกระทบจากการเพิ่มบทบาทของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนในวงการค้าระดับสากล สถิติแสดงอัตราการบริโภคเฉลี่ยต่อครอบครัวชาวจีนลดลงจากร้อยละ
55 เป็นร้อยละ 35 ในช่วงระหว่างปีค.ศ. 1990-2012 และยังแสดงว่าตลาดของสินค้าที่เป็นที่ต้องการของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดอันยิ่งใหญ่หรือการเติบโตสูงของ GDP ของประเทศ แต่ขึ้นอยู่กับความ
สามารถในการสร้างอุปสงค์ให้กบั การน�ำเข้าสินค้าส�ำเร็จรูปทีพ่ ร้อมใช้แล้ว แม้วา่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเป็น
ผู้น�ำเข้าสินค้าที่ใหญ่ที่สุดจากประเทศไทยแต่ก็เป็นการน�ำเข้าชิ้นส่วนวัสดุเพื่อน�ำไปประกอบเป็นสินค้าส�ำเร็จรูป
ซึ่งประเทศไทยไม่สามารถตอบสนองอุปสงค์ดังกล่าวได้เลย
โอกาสการพัฒนาของประเทศไทยอยู่ในระดับที่สูงเพราะประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับ
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ช่วงการชะลอตัวแต่ก็เป็นที่คาดการณ์ว่ากลุ่ม
ประเทศในแถบภูมภิ าคเอเชียจะยังสามารถเติบโตไปได้เรือ่ ยๆ (Asia’s Rising) แม้กระนัน้ ก็ตามการเติบโตของเศรษฐกิจ
ของประเทอาจไม่ได้ส่งผลต่อการเติบโตของรายได้ประชากร นักวิชาการวิเคราะห์และสรุปว่าประชากรในแถบภูมิภาค
เอเชียจะยังมีรายได้ประชากรที่ต�่ำอยู่ไปอีกเป็นระยะเวลา 15 ถึง 20 ปีนับจากนี้ไป ซึ่งนักวิชาการเรียกปรากฏการณ์
นี้ว่า ความไม่เป็นธรรมของการเติบโตของรายได้ หรือการเติบโตของรายได้แบบไม่เป็นธรรม (Growing Income
Inequality)
เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ ค�ำตอบที่เหมาะสมส�ำหรับการพัฒนาประเทศจึงอยู่ที่การแข่งขันกันสร้างนวัตกรรม
เพื่อการพลิกโฉม (Innovative Transformation) เศรษฐกิจของประเทศให้เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative
Economy) ที่เน้นการสร้างอุตสาหกรรมที่มีแกนหลักเป็นความคิดสร้างสรรค์ มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่หรือสื่อความหมายใหม่ๆ และไม่จ�ำเป็นต้องถูกจ�ำกัดอยู่แต่ในเรื่องวัฒนธรรมเท่านั้น มีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและ
สนับสนุนที่มีผลทางอ้อมหรือส่งผลเป็นทวีคูณ (Multiplier Effects) ต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์หลัก โดยมีระบบนิเวศน์
ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ อาศัยทรัพยากรท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างระบบสังคมที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์
อย่างยั่งยืน
ประเทศไทยก็ยงั จัดอยูใ่ นกลุม่ ประเทศทีล่ า้ หลังในด้านการวิจยั และการพัฒนาเพือ่ การสร้างนวัตกรรมเมือ่ เปรียบ
เทียบกับนานาประเทศแล้ว แต่กย็ งั ไม่ถงึ กับจุดทีส่ นิ้ หวังกับการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมเสียทีเดียว เพราะตามหลัก
การแล้วนวัตกรรมไม่จ�ำเป็นต้องมาจากการลงทุนกับการวิจัยหรือพัฒนาแต่เพียงอย่างเดียว นวัตกรรมที่แท้จริงมักเกิด
จากการเพิม่ คุณค่าให้กบั ทุกขัน้ ตอนของการผลิตสินค้าหรือการบริการ ดังนัน้ ความท้าทายทางนวัตกรรมคือความพยายาม
ที่จะสร้างหรือพัฒนาสินค้าหรือการบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้อย่างเหมาะสมกับเวลา
และการเปลีย่ นแปลง แต่การจะด�ำเนินการดังกล่าวให้เป็นผลส�ำเร็จได้นนั้ ผูผ้ ลิตก็จำ� เป็นต้องมีขอ้ มูลและความรูเ้ กีย่ วกับ
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ความต้องการของผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็นปัจจุบนั อยูเ่ สมอ ดังนัน้ นวัตกรรมอาจจะไม่ใช่สงิ่ ทีไ่ ม่เคยมีมาก่อนอยูเ่ สมอ แต่หากสิง่ ใด
สิง่ หนึง่ ได้รบั ความใส่ใจและพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริโภคอย่างเป็นนิจ ก็นบั ว่าสิง่ นัน้ มีววิ ฒ
ั นาการ
ทีอ่ าจเรียกได้วา่ เป็นนวัตกรรมได้ในทีส่ ดุ สิง่ ทีป่ ระเทศชาติตอ้ งการคือการเปลีย่ นทัศนคติทมี่ ตี อ่ การเป็นผูผ้ ลิตนวัตกรรม
ให้มากกว่าการเป็นผู้ใช้นวัตกรรม และพันธสัญญาที่จริงจังและจริงใจของผู้บริหารประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใน
การมุง่ สร้างนวัตกรรมทีจ่ ะน�ำพาประเทศไปสูค่ วามเจริญเติบโตในทุกด้านไม่เพียงเฉพาะแต่เศรษฐกิจแต่ในทุกๆด้านด้วย
ส�ำหรับกรณีนวัตกรรมในบริบทของประเทศไทยนั้นเป็นที่น่าสังเกตว่าจากข้อมูลการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) ตลอด 9 ปีที่ผ่านมาสรุปได้ว่าบุคลากรในประเทศไทยไม่ได้ขาดในเรื่องความคิด
สร้างสรรค์ ในทางตรงกันข้ามพบว่าคนไทยมีความคิดสร้างสรรค์สูงไม่แพ้ชาติใดในโลก แต่ปัญหาของประเทศไทยอยู่ที่
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นนั้ ๆให้เป็นความจริง ประเทศไทยยังขาดแรงสนับสนุนจากหลายฝ่ายในการประชาสัมพันธ์
และสร้างจุดขายให้เกิดการสนับสนุนและต่อยอดให้ความคิดสร้างสรรค์ทมี่ อี ยูอ่ ย่างหลากหลายถูกน�ำมาพัฒนาเป็นสินค้า
หรือการบริการที่ตอบสนองความต้องการจ�ำเป็นของผู้บริโภคได้ ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) ใน
ฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในด้านนี้ได้พยายามอย่างเต็มความสามารถและเต็มศักยภาพ ภายใต้งบประมาณและ
ก�ำลังบุคลากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด เพื่อผลักดันให้เกิดการกระจายการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาไปสู่ทุกพื้นที่ของประเทศไทย
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