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คํานํา
การศึกษาวิจัยในโครงการ “อนาคตภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู : กระบวนทัศนและยุทธศาสตรเพื่อการ
เปลีย่ นแปลงจากฐานราก” ครั้งนี้ ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานและกลุมบุคคลหลายฝาย คณะ นักวิจยั ขอขอบคุณ ศูนยคาดการณ
เทคโนโลยีเอเปค สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติที่ไดใหการสนับสนุนแกโครงการเปนอยางดียิ่ง โดยนอกจากให
การสนับสนุนทางการเงินแลว บุคลากรของศูนยฯ นําโดยดร. ชาตรี ศรีไพพรรณ รองผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ ยังใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางตอเนื่อง รวมทั้งดร. วิทยา จีระเดชกุล และคุณกสิณา โอฬารริกสุภัค ที่รวม
กิจกรรมและประสานการดําเนินงานอยางราบรื่น
ขอขอบคุณคณะทํางานจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ คุณกุลวิตรา ภังคานนท คุณสุชาดา ไชยรัตน และ
คุณอมรา รสสุข ที่ไดใหคําปรึกษา และความรวมมือการประสานงานตางๆ รวมทั้งมีสวนรวมอันสําคัญในการขยายผลของการศึกษาครั้ง
นีต้ ลอดจนที่ไดรังสรรคประกายความคิดใหไดสานตอสูการทํางานในขั้นตอๆ ไป
สุดทายนี้ ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐและเอกชน แกนนําชุมชน และ เยาวชนที่สละเวลา
เขารวมการประชุมระดมสมองเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางภาพอนาคตและยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่ง นอกจากจะเปนการแสดงความคิดเห็น
อยางอิสระ ปราศจากพันธนาการทางความคิดแลว ยังนําไปสูการทํากรณีศึกษาที่บานสามขาอีกดวย ขอขอบคุณดร. สุชิน เพ็ชรักษ จาก
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลําปางที่ใหความอนุเคราะหทั้งทางปญญาและการประสานงาน ขอขอบคุณคุณศักดิ์ชัย ญาณกาย จาก
ศูนยสารสนเทศชุมชน บานนาแขม จังหวัดลําปาง และโดยเฉพาะอยางยิ่งพอหลวงจํานงค จันทรจอม และครูศรีนวล วงศตระกูล รวม
ทัง้ แกนนําชุมชน เยาวชน และชาวบานหมูบานสามขาที่ฉายภาพจริงของชุมชนบานสามขาปพ.ศ. 2545 ตลอดจนภาพอนาคตที่คาดหวัง
ซึง่ เปนประโยชนตอการจัดลําดับความคิดและการวิเคราะหสังเคราะหของงานศึกษาวิจัยนี้เปนอยางมาก คณะผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา ผล
การศึกษานีจ้ ะทําหนาที่เปนขอตอของการพัฒนาการเรียนรูของชุมชนภายใตอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมปจจุบันกับอนาคต
ทีว่ าดไวอยางเปนรูปธรรม

คณะผูวิจัย
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บทสรุปผูบริหาร
การวิจัยเรื่อง “อนาคตภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู : กระบวนทัศนและยุทธศาสตรเพื่อการเปลี่ยนแปลงจาก
ฐานราก” เปนการศึกษาภายใตโครงการ Technology Foresight on IT for Education มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อนําเสนอหนึ่งในภาพฉาย
อนาคตทีเ่ ปนจริงได รวมทั้งกําหนดกระบวนทัศนและยุทธศาสตรดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสงเสริมการเรียนรูของคนไทย
ในการศึกษาใชเทคนิคการสรางภาพอนาคต (Scenario Planning) โดยการระดมความคิดระหวางกลุมบุคคลที่หลากหลายในรูปของการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวม 2 ครั้งเพื่อจัดทําภาพอนาคต ขอเสนอกลยุทธและการขยายผลสูการเปลี่ยนแปลง มีผูเขารวมกิจกรรม
ประกอบดวยนักเรียนและเยาวชน ชุมชนและปราชญ ชาวบาน ขาราชการ นักธุรกิจและนักวิชาการ นอกจากนั้น ยังไดมีการลงพื้นที่
ศึกษาเพือ่ แลกเปลี่ยนกับชุมชนหมูบานสามขา อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ซึ่งมีประสบการณตรงดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการทําใหไดภาพอนาคตที่เปนจริงได (Plausible) 3 ภาพอนาคตภายใตตรรกะและเงื่อนไขที่แตกตาง
กัน อยางไรก็ตาม นัยของทั้งสามภาพอนาคตมีความคลายคลึงในสามประเด็นหลักคือ หนึ่ง กระแสการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศจะ
ชวยเพิ่มโอกาสการเขาถึงขอมูลของชุมชนและลดความเหลื่อมลํ้าดานโอกาสการเรียนรูและการพัฒนาของชุมชน สอง ชุมชนทองถิ่นจะ
เกิดกระบวนการทบทวนตนเองเพื่อแสวงหาดุลยภาพของภูมิปญญาทองถิ่นกับองคความรูสากล สาม การเล็งเห็นถึงความจําเปนในการ
บริหารจัดการเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติเพื่อความมีประสิทธิภาพในการพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงค นอกจากนั้น ภาพอนาคตยังชี้
ใหเห็นประเด็นที่มีพลวัตอาทิ การบริหารจัดการความรูชุมชน การคนหาและสถาปนาความมีอัตลักษณทั้งในระดับบุคคลและชุมชน การ
แสดงพลังในการตรวจสอบการทํางานภาครัฐ การสรางเนื้อหาชุมชนบนฐานวัฒนธรรมชุมชนในเครือขายสารสนเทศ ความขัดแยงดาน
ปญหาสังคม ปญหาครอบครัว ปญหาเด็กและเยาวชนที่ซับซอน และการชวงชิงบทบาทในการจัดการศึกษาจากภาครัฐไปสูภาค
ประชาชน
จากการสังเคราะหภาพอนาคตทําใหมีขอสังเกตตอเปาหมายและแบบแผนการเรียนรูของชุมชนในอนาคตภายใตอิทธิพลของ
เทคโนโลยีสารสนเทศวามีลักษณะที่เปลี่ยนไปอยูหลายประการ ไดแก
• ผูเ รียนจะมีโอกาสในการเขาถึงการเรียนรูและแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพอยางกวางขวาง ทั่วถึง และเทาเทียม โดยมี
โครงสรางพื้นฐานดานการสื่อสารโทรคมนาคมและสารสนเทศสมัยใหมเปนปจจัยสนับสนุน
• นิยามใหมของผูเรียนและการเรียนรูมีแนวโนมที่จะครอบคลุมกลุมเปาหมายทุกกลุมในสังคม และ ครอบคลุมกระบวน
การเรียนรูต ลอดชีวิต นอกจากนั้น โรงเรียนจะมีแนวโนมไปสูการทบทวนบทบาทของตน รวมทั้งจะเกิดการพัฒนาเปนศูนยจัดการความ
รูช มุ ชน (Community Knowledge Center) เพื่อกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย
• เกิดการพัฒนาเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส (Digital Content) ที่สะทอนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนปรากฏ มีการระดม
ทรัพยากรและหนวยงานตางๆ เพื่อสรางองคความรูทองถิ่นและเปนสวนหนึ่งของเนื้อหาทองถิ่นและ หลักสูตรสถานศึกษามากขึ้น
• การเรียนรูข องเด็กๆ และคนในชุมชนเริ่มเปลี่ยนโฉมหนาไปเปนการเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-directed Learning)
มากขึน้ นอกจากนี้ พลังการเรียนรูดวยตนเองของประชาชนยังนําไปสูแบบแผนการเรียนรูแบบกาวกระโดด (Accelerated Learning) โดย
ไมมนี ยิ ามชัน้ เรียนและโรงเรียนในความหมายเดิมที่คับแคบอีกตอไป แบบแผนการเรียนรูยุคใหมยังเปนการเรียนรูแบบปรับเหมาะตาม
ความตองการจําเปนแตละบุคคลและชุมชน (Adaptive Learning) อยางชัดเจนยิ่งขึ้น
• โครงสรางองคกรการเรียนรูในอนาคตจะเปนไปในรูปเครือขายการเรียนรู (Learning Network) มากขึ้นโดยมีการเชื่อม
ตอขอมูลสารสนเทศระหวางชุมชนและโรงเรียนเพื่อการเรียนรูรวมกันอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการใชประโยชนผังทรัพยากรการ
เรียนรูช ุมชน (Resource Mapping) และตลาดนัดใยแกว (On-line Marketplace) เพื่อการ ปฏิสัมพันธของเครือขายการเรียนรูตางๆ
3

• ในขณะเดียวกัน มีการปรับปจจัยเงื่อนไขบางเรื่องใหเอื้อตอการเรียนรูที่หลากหลายมากขึ้น เชน การพัฒนาระบบการ
เทียบโอนผลการเรียนที่เปดกวาง การตั้งสํานักทดสอบแหงชาติ รวมทั้งการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการติดตามตรวจสอบและ
ประกันคุณภาพสถานศึกษา (Quality Assurance) อยางเต็มประสิทธิภาพ
จากการวิเคราะหและสังเคราะหความเห็นของผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งสองครั้ง รวมทั้งการทดสอบแนวความคิด
กับผลเชิงประจักษของชุมชนพบวามีขอเสนอเชิงกลยุทธรวม (Common Strategies) และกลยุทธเฉพาะ (Specific Strategies) หลาย
ประการ แตการสังเคราะหแนวทางหลักสําคัญพบวา มีขอเสนอหลักเพื่อรองรับสูอนาคตที่เปนจริงไดประกอบดวย ประเด็นการสราง
ความพรอมและความเขมแข็งของชุมชนเพื่อใหเปนพื้นฐานหลักของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูระดับฐานราก
ประเด็นการเรงสรางสาระและความรูที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน และชุมชนสามารถนําไปใชประโยชนได ประเด็นการทํา
ความเขาใจกับรูปแบบการเรียนการสอนและบทบาทของโรงเรียนที่จะตองเปลี่ยนแปลงไป และประเด็นการสรางธรรมาภิบาลของ
องคการปกครองระดับทองถิ่นเพื่อการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
เพือ่ ใหเกิดการนําผลการศึกษาไปสูการขยายผลเชิงปฏิบัติ คณะผูวิจัยมีขอเสนอดังนี้
1) ขอเสนอแนะสําหรับการใชเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรูชุมชน ควรมีการพัฒนารูปแบบองคกรการ
เรียนรูใ นชุมชนที่พึงเนนการสงเสริมกระบวนการเรียนรู และการทํางานรวมกันโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องหนุน โดยมี
หัวใจของการพัฒนากระบวนการเรียนรูในชุมชนคือการพัฒนาชุมชนใหมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง เนนบทบาทในเชิงการสราง
กระบวนการชุมชน สรางระบบบริหารจัดการความรูและองคกร การเรียนรูชุมชนขึ้น และมีการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรูอยางเหมาะสม
2) ขอเสนอเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดของชุมชน สนับสนุนการใชเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาระบบการผลิตและการตลาดของชุมชนผานกิจกรรม “พาณิชยอิเล็กทรอนิกสชุมชน” รวมทั้งมีการวางแผนระยะยาวเพื่อพัฒนา
ชุมชนเขมแข็งจากกิจกรรม “พาณิชยอิเล็กทรอนิกสชุมชน” โดยพุงเปาไปที่เยาวชน
3) ขอเสนอตอองคกรที่เกี่ยวของ
3.1) ขอเสนอสําหรับหนวยงานสนับสนุนและดําเนินการวิจัย การขยายกิจกรรมการวิจัยเพื่อหาคําตอบเพื่อการพัฒนาใน
ระยะยาว เชน ประเด็นรูปแบบการเรียนรูเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน ภาวะผูนําและบทบาทของเยาวชนในการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน รูปแบบการติดพลังใหชุมชน (Community Empowerment) รวมไปถึงการใหการสนับสนุน
นวัตกรรมการวิจัยในระดับฐานราก หรือการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อสรางกระบวนการพัฒนาบนโจทยปญหาของชุมชน
3.2) ขอเสนอสําหรับหนวยงานทางการศึกษา ทัง้ ทีเ่ ปนหนวยนโยบาย เชน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
หรือหนวยงานอํานวยการ เชน กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย หรือหนวยปฏิบัติ ไดแก สถานศึกษาในระดับตางๆ ควรให
ความสนใจในการพัฒนาการศึกษาในระดับชุมชนใหมากขึ้น เพื่อสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรูและการพัฒนา การสรางสาระและภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงการใหความสําคัญกับการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูและ
ทักษะอยางพอเพียง
3.3) ขอเสนอสําหรับหนวยงานพัฒนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี อาทิ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ชาติ (สวทช.) ซึ่งมีโครงการที่เกี่ยวของหลายโครงการ เชน โครงการวิทยาศาสตรเพื่อโรงเรียน (Science in School) และโครงการ
วิทยาศาสตรกับการเรียนรูโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (Science in Rural School : SIRS) ซึ่งมีลักษณะเปนงานวิจัยเชิงพัฒนาและปฏิบัติการ
(Action and Development Research) ควรไดรับการขยายผลและการสนับสนุนใหมากขึ้นทั้งในเชิงกิจกรรม การสรางสาระและสื่อเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรูที่เหมาะสม
3.4) ขอเสนอสําหรับหนวยงานวิจัยเชิงนโยบาย ภาครัฐควรสนับสนุนใหองคกรวิจัยเชิงนโยบายหันมาใหความสนใจและ
ดําเนินกิจกรรมศึกษาวิจัยใหเกิดฐานความรูที่ลึกซึ้งในระดับรากหญา เพื่อเปนพื้นฐานสําคัญที่ เชื่อมโยงและนําไปสูการกําหนดนโยบาย
ในระดับมหภาค
4

นอกจากนัน้ ยังมีขอสังเกตและขอคิดที่อาจเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัยดวยวิธีการคาดการณอนาคตประกอบดวยการคัด
เลือกผูเขารวมกิจกรรมสรางภาพอนาคตโดยเฉพาะผูแทนเยาวชนและคนรุนใหมมีสวนตอการสรางภาพอนาคตที่ไมติดกรอบ ความตอ
เนือ่ งของการระดมความคิดจากตนจนจบแบบฝกหัดเปนสวนสําคัญที่ทําใหการศึกษามีความสมบูรณและชวยลดจุดออนของการศึกษา
การใชกรณีศึกษาโดยการลงพื้นที่ของนักวิจัยกอใหเกิดการเรียนรูจากขอเท็จจริงที่สรางความสมบูรณใหกับงานวิจัย การใหความสําคัญ
ตอการวิเคราะหและสังเคราะหกลยุทธรวม (Common Strategies) และกลยุทธเฉพาะ (Specific Strategies) ทําใหเกิดขอเสนอที่มีพลวัต
และการสรางภาพอนาคตบนกรอบบริบทอนาคตเปนหัวใจสําคัญของเทคนิคการสรางอนาคตภาพที่มีวัฒนธรรมการคิดแบบมุงอนาคต
อยางแทจริง
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและกรอบความคิดของโครงการ
การพัฒนาคุณภาพประชากรกลายเปนเงื่อนไขสําคัญตออนาคตการดํารงอยูของประเทศ ทามกลางกระแสเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศทีม่ กี ารแขงขันสูง และสภาพปญหาสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมที่ทับทวีขึ้นทุกขณะ การมีกําลังคนที่กลาแข็งทั้งทางรางกาย
จิตใจและสติปญญา พรอมที่จะเผชิญกับปญหาและความเปลี่ยนแปลงตางๆ อยางเทาทันและมีวิจารณญาณ ไมวาจะในสังคมเมืองไปจน
ถึงสังคมระดับรากหญาคือชุมชนทองถิ่นตางๆ จะเปนหลักประกันความมั่นคงโดยรวมของประเทศในระยะยาว ในการนี้ เทคโนโลยี
สารสนเทศนับเปนวิถีทางสําคัญประการหนึ่งในการหยิบยื่นโอกาสและคุณภาพการศึกษาที่ดีไปสูประชากรในวงกวางไดอยางมีประ
สิทธิภาพ แทบทุกประเทศที่เจริญแลวตางมีการทุมเททรัพยากรเพื่อการวางโครงสรางและปจจัยพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา พรอมกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนประโยชนไดอยางเต็มที่ทั้งใน
ระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน โดยมีจุดมุงหมายสําคัญก็เพื่อยกระดับคุณภาพของกําลังคนในทุกภาคการผลิตอยางทั่วถึง และมี
ประสิทธิภาพอยางที่กลาวขางตนนั่นเอง
ทัง้ นี้ เทคโนโลยีสารสนเทศนาจะเปนเครื่องมือสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนไมวาจะอยูแหงหน
ตําบลใด ไดสามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารและคลังความรูของโลก ชวยสรางโอกาสและเครือขายการเรียนรูที่หลากหลายใหผูเรียน
รูรอบเพือ่ ขยายโลกทัศนของตนเอง รูทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และรูลึกในเรือ่ งทีเ่ ปนความสนใจเฉพาะตน ซึ่งจะเปนทางนําไปสู
การคนพบและพัฒนาศักยภาพของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สําหรับไทยเรา การปฏิรปู การศึกษาตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มุงเนนใหเกิดการขยาย
โอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงและเทาเทียม สงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตที่เกิดจากการผสมผสานระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มีการระดมสรรพกําลังเพื่อการพัฒนาการศึกษาในทุกระดับ และโดยเฉพาะอยางยิ่ง ไดมีการระบุ
เกีย่ วกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไวอยางชัดเจนในหมวด 9 ของ พระราชบัญญัติดังกลาว โดยมีมาตราสําคัญ อาทิ มาตรา 63 วา
ดวยหนาที่ของรัฐในการจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวนํา และโครงสรางพื้นฐานอื่นที่จําเปน เพือ่ ใชประโยชนสําหรับการศึกษา มาตรา 66
วาดวยสิทธิผูเรียนในการไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาหาความรูดวยตนเอง มาตรา 68
วาดวย หนาทีข่ องรัฐในการระดมทุนและจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และมาตรา 69 วาดวยการจัดใหมีหนวยงานกลาง
ทําหนาที่เสนอนโยบาย แผน ตลอดจนการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิต และการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เปนตน
อยางไรก็ตาม การผลักดันใหมีการใชประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูในบานเราก็ยังคงมีปญหาอยูไมนอย โดย
เฉพาะในชุมชนชนบทระดับรากหญาอันเปนพื้นที่สวนใหญของประเทศ แตกลับตองตกอยูในสภาพดอยโอกาสมายาวนาน อันเนื่องมา
จากความไมทั่วถึงของการใหบริการโทรคมนาคมและการสื่อสารขั้นพื้นฐานปญหาความยากจน ความไมเทาเทียมกันในเชิงโครงสราง
อํานาจระหวางศูนยกลางอํานาจในเมืองใหญกับหนวยประชาชนในชนบท ปญหาความเหลื่อมลํ้าในคุณภาพการเรียนการสอน ตลอดจน
ชองวางทางการศึกษา ภาษา และวัฒนธรรมที่เปนอุปสรรคตอการใชประโยชนและประยุกตสารสนเทศ และความรูเพื่อการพัฒนาคุณ
ภาพชีวิต ปจจัยตางๆ เหลานี้นํามาซึ่งขอพิจารณาหรือกรอบความคิดในการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูใน 3 มิติ
คือ
• มิติของความเทาเทียม (Equity) ถึงแมวาที่ผานมาภาครัฐจะใหความสําคัญตอการลงทุน และจัดหาอุปกรณใหกับ โรงเรียน
รวมไปถึงความพยายามในการขยายการใหบริการโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนใหครอบคลุมทั่วประเทศ ความเปนจริงกลับพบวา ในป
พ.ศ. 2543 มีโรงเรียนประถมศึกษาที่มีโทรศัพทเขาถึงเพียงรอยละ 21.4 ของทั้งหมด มีคอมพิวเตอรเพียงรอยละ 2.3 เครื่องตอโรงเรียน
หรือคิดเปนสัดสวนนักเรียน 84 คนตอเครื่อง ในระดับมัธยมศึกษามีคอมพิวเตอรเฉลี่ย 19 เครื่องตอโรงเรียนหรือคิดเปนจํานวนนักเรียน
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53 คนตอเครือ่ ง มีโรงเรียนที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตเพียง 1,723 โรงเรียน หรือคิดเปนรอยละ 4.6 ของทั้งหมด นอกจากนั้น การสนับสนุน
ดานบุคลากรครูที่มีคุณภาพ สื่อ และสาระทางการเรียนรู รวมไปถึงการสนับสนุนในดานอื่นๆ ก็มีความแตกตางอยางมากระหวาง
โรงเรียนหรือ ชุมชนในเมืองกับชนบท
• มิตข
ิ องคุณภาพ (Quality) เปาหมายสําคัญที่สุดของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู มุง เนนคุณภาพของ
การเรียนรูมากกวาการพัฒนาเชิงวัตถุ ทั้งนี้จะตองพิจารณาองคประกอบตางๆ ทีเ่ กี่ยวของ อันไดแก การมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่
เหมาะสม การพัฒนาเนื้อหาสาระการเรียนรูที่เหมาะสมแกสภาพชีวิตและความสนใจของผูเรียนแตละคนและแตละทองถิ่น การพัฒนาครู
ใหสามารถเปนผูชี้แนะและสนับสนุนการเรียนรู กระตุนใหผูเรียนใฝรูและรูจักคิดอยางมีเหตุมีผล การกําหนด มาตรฐานการศึกษาและ
เกณฑการชี้วัดสิ่งที่ผูเรียนพึงไดรับจากการศึกษาโดยคํานึงถึงความหลากหลายและความตองการเฉพาะของแตละทองถิ่น เปนตน
• มิตข
ิ องประสิทธิภาพ (Efficiency) ภายใตขีดจํากัดทางดานงบประมาณ ประเด็นเรื่องการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ
ลดความซํ้าซอนของการลงทุน รวมไปถึงการสรางมูลคาเพิ่มจากทรัพยากรการศึกษาที่ไดลงทุนไปแลวใหเกิดประโยชนสูงสุดเปน
ประเด็นที่มีความจําเปนอยางยิ่ง การสรางการมีสวนรวมจากประชาสังคมใหเกิดกระบวนการตรวจสอบ และระดมสรรพกําลังเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู และการมีระบบการจัดการความรูในแตละทองถิ่นก็จะมีสวนใหการพัฒนาการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงกับวิถีเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนและ สังคมได
ปญหาดังกลาวนับเปนเรื่องทาทายตอการพัฒนาประเทศอยางยิ่ง การดําเนินนโยบาย และยุทธศาสตรการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู หากเปนไปอยางเหมาะสมและถูกทางจะชวยลดชองวางและขอเสียเปรียบในการแขงขันระหวางประเทศ
ปองกันมิใหประเทศไทยถูกเหวี่ยงตกขอบจากกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ ยังชวยลดชองวางในการเขาถึงขาวสารความรู
ระหวางคนรวยคนจน อาจนําไปสูการลดปญหาการกระจายรายไดระหวางเมืองกับชนบทในระยะยาว และที่สําคัญยิ่งคือการสรางหลัก
ประกันวาเยาวชนในรุนลูกหลานจะตองไดรับการศึกษาที่ทั่วถึง เทาเทียมกัน และมีคุณภาพ
ดังนั้น การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูจากระดับฐานรากจึงเปนยุทธศาสตรที่มีความสําคัญ สรางความเขม
แข็งของสังคมไทยจากฐานสูยอด สะทอนการบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นกับความรูสากลใหเกิดเปนองคความรูใหม สรางความเขมแข็ง
ในการคัดงางกับกระแสแขงขันและการเอารัดเอาเปรียบที่รุนแรงพรอมกับการสรางทางเลือกการพัฒนาที่สมดุล และการเพิ่มขีดความ
สามารถในการแขงขันของประเทศในระยะยาว
โดยเหตุนี้ โครงการ Technology Foresight on “IT for Education” หรือภายใตชื่อ “อนาคตภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การเรียนรู : กระบวนทัศนและยุทธศาสตรเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากฐานราก” จึงไดเกิดขึ้นโดยเปนโครงการที่ไดรับการสนับสนุน
จากศูนยคาดการณเทคโนโลยีเอเปค สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ซึ่งศูนยฯ ดังกลาวทําหนาที่ดําเนิน
การสงเสริม ใหบริการความรู รวมตลอดไปจนถึงการเผยแพรขอมูลทางดานการศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับการมองอนาคตเพื่อภูมิภาค
เอเชียแปซิฟก (APEC-Wide Foresight) เนื่องจากเห็นความสําคัญวา การมองอนาคตจะเปนหนทางหนึ่งที่สามารถนําไปใชแกปญหาใน
หลายๆ ประเทศ โดยใชประโยชนจากผลการศึกษาของประเทศในกลุมสมาชิกที่ประสบภาวะเดียวกันได ทั้งนี้ ศูนยคาดการณเทคโนโลยี
เอเปคไดเคยดําเนินการจัดโครงการมองอนาคตแลวครั้งหนึ่ง เมื่อป พ.ศ. 2542 ภายใตชื่อโครงการ “เทคโนโลยีอนาคตเพื่อการเรียนรูและ
วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ป พ.ศ. 2553” (Technology for Learning and Culture in APEC Region in 2010) ซึ่งมีผูแทนจากภาค
การศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศจากประเทศสมาชิกราว 12 ประเทศ ไดมารวมกันทําการประเมินสถานภาพและแนวโนมของการใช
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม รวมทั้งการสรางภาพอนาคตในอีก 10 ปขางหนา ตลอดจนกําหนดแนวนโยบายและกลยุทธดาน
เทคโนโลยี เพื่อประโยชนในการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรูในอนาคต ดังนั้น โครงการวิจัยชิ้นลาสุดนี้ จึงถือเปนกิจกรรมตอเนื่องที่
สําคัญทีศ่ นู ยคาดการณเทคโนโลยีเอเปคจัดขึ้นเพื่อสานตอแนวคิดในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สําหรับโครง
การศึกษาวิจยั นี้ มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อที่จะระดมความคิดของผูที่มีสวน เกี่ยวของในการคนหากระบวนทัศนและยุทธศาสตรใหมใน
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนา และสงเสริมการเรียนรูของคนไทยจากระดับฐานราก คือชุมชนทองถิ่นใหเปนกําลังที่เขมแข็งทั้ง
ในทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมตอไปในอนาคต
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โครงการนี้ไดเสนอที่จะใช การมองอนาคต (Foresight) เปนวิธกี ารหลักในการศึกษาวิเคราะห โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของการ
ปรึกษาหารือและรวมมือกันของผูที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ ในมิติมุมมองทั้งในเชิงแรงผลักจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science & Technology - Push) และแรงดึงจากความตองการทางเศรษฐกิจและสังคม (Demand - Pull) รวมทั้งวิเคราะห
โอกาสและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อคนหาภาพอนาคตทีพ่ งึ ประสงคและเปนจริงได (Plausible Scenarios) ตลอดจนยุทธศาสตรที่เปน
รูปธรรมในการนําสังคมไปสูภาพอนาคตนัน้ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือผลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ จะไมเปนเพียงแคการรอคอยหรือเตรียม
ตัวรอรับอนาคตที่จะเกิดขึ้น หากเปนการวางแผนสรางอนาคตที่ตองการใหเกิดขึ้น (not simply preparing for the future, but shaping the
future) ทัง้ นี้ แตเดิมนั้นการมองอนาคตนี้เปนกระบวนการทีใ่ ชจากั
ํ ดเฉพาะในแวดวงของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเปนการระดม
ความคิดจากผูเชี่ยวชาญหรือนักวิทยาศาสตรเพื่อคาดการณการพัฒนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Technology Forecast) อยางไรก็ดี
ในทศวรรษที่ 1990 กิจกรรมการมองอนาคตไดถูกประยุกตเพื่อประโยชนในการมองอนาคตและกําหนดยุทธศาสตรที่ภาคอุตสาหกรรม
มีสว นรวม จนกระทั่งในปจจุบัน การมองอนาคตไดผนวกมุมมองและความตองการของภาคสังคม กอเปนกระบวนการมองอนาคตที่
สนใจทัง้ ในมิติของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม
ดวยเหตุดังกลาว โครงการนีจ้ งึ นาจะเปนประโยชนทั้งในเชิงนโยบายตอการดําเนินงานดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การเรียนรูข องเด็กไทยและคนไทย และทั้งในเชิงวิธีวิทยาของการวิจัยเชิงนโยบายที่อาจนําขอคิดบทเรียนจากการใชเทคนิคการมอง
อนาคตนี้ ไปใชในการพัฒนานโยบายขององคกรอืน่ ๆ ตอไป

วัตถุประสงค
เพือ่ กําหนดกระบวนทัศนและยุทธศาสตรสําคัญในการนําสังคมไทยไปสูภาพอนาคตที่พึงประสงคและเปนจริงไดในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสงเสริมการเรียนรูของคนไทย

ขอบเขต วิธีการ และขั้นตอนการศึกษา
ในการศึกษาโดยใชการมองอนาคตนี้ มีหัวใจสําคัญอยูที่กจิ กรรมการระดมความคิดระหวางกลุมบุคคลที่หลากหลายในรูป
ของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมุงหวังใหเกิดการระดมความคิดจากผูทรงคุณวุฒิและผูนําการเปลี่ยนแปลง และผูมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholders) ในเรือ่ งนี้ ทั้งนี้ โดยครอบคลุมสาระสําคัญเกี่ยวกับภาพอนาคตการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตามกรอบ
ความคิดที่กลาวไปแลว คือ
• การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าในโอกาสการเรียนรู
• การพัฒนาองคความรูจากฐานราก เนนดุลยภาพของภูมิปญญาทองถิ่นกับองคความรูสากล
• การบริหารจัดการเชิงนโยบายและการนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
ทัง้ นี้ คณะผูวิจัยไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเชิญผูมีสวนเกี่ยวของจากสาขาวิชาชีพตางๆ รวมกันพัฒนาภาพอนาคตที่เปน
จริงได (Scenario Planning Workshop) เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2544 ณ ศูนยอภิบาลบาน ผูหวาน จังหวัดนครปฐม จากการประชุม
ครัง้ นัน้ มีการพัฒนาภาพอนาคตและขอเสนอเชิงยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูจากฐานราก ตอมาไดจัด
การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ในวันที่ 23–24 กุมภาพันธ 2545 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส ลอดจ จังหวัดนครปฐม อันเปนการ
ประชุมสืบเนื่องจากการประชุมที่ศูนยอภิบาลบานผูหวาน เพื่อขยายผลและจัดทําแนวทาง ยุทธศาสตร และการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู
อนาคตทีพ่ ึงประสงค จากนั้นยังไดมีการทํากรณีศึกษาภาคสนามเพื่อนํายุทธศาสตรที่มีการเสนอไปตรวจสอบกับชุมชนและผูมีสวนได
สวนเสีย กอนทีจ่ ะจัดทําเปนรายงานฉบับสมบูรณตอไป (รายละเอียด ขั้นตอนและปฏิทินการดําเนินงานปรากฏในบทที่ 3 และภาค
ผนวก)
11

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
กระบวนทัศนและยุทธศาสตรที่มีความชัดเจนเปนรูปธรรม สะทอนการมีนวัตกรรมทางความคิด และมีความเปนไปไดใน
ทางปฏิบตั ใิ นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการสงเสริมการเรียนรูของคนไทย และการพัฒนาสังคมไทยไปสูภาพอนาคตที่พึง
ประสงคตอไป
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บทที่ 2
สถานภาพและความเคลื่อนไหวในเรื่องที่เกี่ยวของ
กระแสการปฏิรูปการศึกษาภายใตรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ภายใตสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และโดยเฉพาะอยางยิ่งดาน
เทคโนโลยี ไดนํามาซึ่งวัฒนธรรมการใชชีวิตของคนไทยในฐานะ “พลเมืองโลก” ทีม่ กี ารติดตอสมาคมกับคนตางชาติตางภาษาทั้งในเชิง
การคาและในเชิงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอยางเขมขนขึ้นตลอดเวลา อีกทั้งยังนํามาซึ่งแบบแผนการเรียนรูของคนรุนใหมที่ตอง
“เรียนรูอยูตลอดเวลา” เพือ่ ใหกา วทันความเปลี่ยนแปลง สิ่งเหลานี้กลายเปนความจําเปนที่คนรุนใหมจะตองพัฒนาความรูและทักษะ
ตลอดจนทัศนคติหลายๆ ประการใหเกิดขึ้นในตนเอง อาทิ คนรุนใหมจะตองรูภาษาเพื่อการสื่อสารอยางดีทั้งภาษาของตนและภาษา
สากลรวมถึงภาษาคอมพิวเตอร เขาเหลานี้ยังจะตองรูเรื่องราวความเปนไปของเพื่อนรวมโลกมากขึ้นควบคูกับการรูจัก เขาใจ และภูมิใจ
ในความเปนทองถิ่นชุมชนของตนอยางลึกซึ้งขึ้นดวย และที่สําคัญคือเขาเหลานี้จะตองมีมากกวา “ความรู” ในสรรพสิ่ง นั่นคือตองมี
“ความใฝรู” และ “ความสามารถในการเรียนรู” เปนปจจัยสําคัญในการประสบความสําเร็จในชีวิต
บริบทเหลานี้นํามาสูกระแสความตองการการปฏิรูปการศึกษาใน 2 มิตินั่นคือ มิติในดาน การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ทีม่ ุง
ใหผูเรียน “รักเรียน รูเรียน รูคิด รูปฏิบัติ รูรักษาสังคม” ทีม่ นี ยั ตอทั้งการปฏิรูปหลักสูตรการสอนและการปฏิรูปกระบวนการผลิตและ
พัฒนาครู นอกจากนี้ ยังตองมีมิติของ การปฏิรูปโครงสรางและระบบการบริหารจัดการ ทีม่ งุ ใหเกิดการกระจายอํานาจสูทองถิ่น สงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชน โดยจะอาศัยการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมเปนยุทธศาสตรของการสรางพลัง (Empowerment) ให
แกชมุ ชน ในการเขามามีสิทธิมีเสียงในการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับความหมายของการศึกษาที่พึงมีตอวิถีชีวิตและอนาคตของชุมชนให
สูงขึน้ ใหโรงเรียนเปนเครื่องมือถายทอดความรูทองถิ่นหรือ “ความรูใกลตัว” ทีเ่ ขมแข็งถวงดุลกับความรูสากลหรือ “ความรูไกลตัว” ที่จํา
เปน เพื่อใหชุมชนในทองถิ่นตางๆ มีทั้งภูมิปญญา (Intelligence) และความรูรับปรับตัว (Resalience) ไปตามสถานการณ สามารถใช
ความรูข า วสารตางๆ ใหเปนประโยชนกับปญหาและความตองการของชุมชนของตน และกาวไปกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยางมีเอก
ลักษณและศักดิ์ศรี
ทัง้ นี้ กระแสการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ไดถูกปูทางมาแลวตั้งแตการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
2540 ทีแ่ สดงเจตนารมณชัดเจนที่จะหยิบยื่นการศึกษาที่มีคุณภาพไปสูคนไทยทุกหมูเหลาอยางทั่วถึง ไมวาจะเปนการระบุถึงสิทธิของ
ประชาชนในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปที่มีคุณภาพโดยไมเสียคาใชจาย การระบุถึงคุณลักษณะของการศึกษายุคใหมที่พึง "
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม" "สรางเสริมความรูและ ปลูกฝงประชาธิปไตย" "สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น"
"สงเสริมการคนควาวิจัยในศิลปวิทยาการตางๆ" เปนตน และที่สําคัญที่สุดคือการที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังกําหนดใหมี "กฎหมายการ
ศึกษา" เพือ่ รองรับการพัฒนาการศึกษาไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญอีกดวย ซึ่งนํามาสูกระบวนการตราพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 อันเปนกฎหมายแมบทในการบริหารและการจัดการศึกษาอบรมตามเจตนารมณและหลักการที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
ไวนั่นเอง
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทีเ่ ริม่ มีผลบังคับใชมาตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม 2542 นั้น ไดเปด
มิตใิ หมในวิธีคิดและวิธีการจัดการศึกษาที่ทาทายหลายดานจนแทบจะเรียกไดวาเปน "กฎหมายปฏิรูป" ทัง้ เนื้อหาและจิตวิญญาณที่มุง
หวังใหเกิดการปฏิรูปการเรียนรูใหเด็กไทยทั้ง "เกง-ดี-มีสุข" อยางแทจริง
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มิตใิ หมที่ทาทายในการจัดการศึกษาที่ปรากฏในพระราชบัญญัติฉบับนี้มี อาทิ
• การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีการกําหนดแนวการจัดการศึกษาไวในหมวดที่ 4 ที่ครอบคลุม
สาระของการจัดการเรียนการสอนแนวใหมที่เนนใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจไดมากขึ้น มีเนื้อหาหลักสูตรใหมที่สะทอน
ความเปนทองถิ่น ตลอดจนสงเสริมใหผูเรียนไดฝกคิดวิเคราะหและสามารถบูรณาการความรูไปใชในทองถิ่นของตนเองไดมากขึ้น รวม
ทัง้ การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเปนเปาหมายสําคัญอีกดวย
• การกําหนด "เขตพื้นที่การศึกษา" ใหเปนกลไกดูแลการศึกษาในระดับทองถิ่น ดวยการมีสวนรวมของคนในทองถิ่นเอง
• การกําหนดใหครูมี "ใบประกอบวิชาชีพ" เปนครั้งแรก เพื่อประกันความสามารถและการพัฒนาตนเองของครูกวาครึ่ง
ลานคนของเรา
• การตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เปนองคการมหาชนเพื่อตรวจสอบประเมินและรายงาน
ใหประชาชนทราบถึงคุณภาพของสถานศึกษาทุกระดับอยางสมํ่าเสมอ
• การตัง้ กองทุนตางๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาใหพอเพียง เชน กองทุนพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาใหเด็กทุกทองถิ่น
เขาถึงเทคโนโลยีสมัยใหมอยางทั่วถึงเพื่อการเรียนรูที่ดีขึ้น
สิง่ ทีร่ ฐั ธรรมนูญและพรบ.การศึกษาฉบับนี้ตองการใหแกประชาชนทุกคน ก็คอื การศึกษาที่ทั่วถึงและ เทาเทียมยิ่งขึ้น
กระบวนการเรียนการสอนที่ดีขึ้น ไปจนถึงการมีโรงเรียนที่พรอมดวยทรัพยากรการเรียนมากขึ้น กําลังครูและบุคลากรที่เชี่ยวชาญขึ้น
ดวยสายตา และการตรวจสอบจากชุมชนทองถิ่นและหนวยงานอิสระที่เขมแข็งยิ่งขึ้นนั่นเอง
ตรรกะสําคัญในการจัดทําขอเสนอเพื่อการปฏิรูปการศึกษาคูขนานไปกับการปฏิรูปการเรียนรูก็คือ ความสําเร็จในการปฏิรูป
การเรียนรูต ามนัยแหงพระราชบัญญัตินั้น จําเปนตองมีการปฏิรูปเชิงโครงสรางเพื่อเอื้ออํานวยใหเกิดบรรยากาศและปจจัยเงื่อนไขที่จะ
เอือ้ ตอการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนไดตามความมุงหมายของการปฏิรูปการศึกษา
กลาวอีกนัยหนึง่ ก็คือ ถาจะพัฒนาเด็กๆ ของเราใหเกงกาจสามารถนั้นจะมาจัดการศึกษากันแบบเดิมๆ ในระบบบริหารแบบ
รวมศูนยเดิมๆ และการสอนแบบเดิมๆ ของครูไมไดอีกตอไป ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ไดบงบอกเจตนารมณเรื่องนี้ไวชัดเจน
• จะจัดการเรียนการสอนใหตอบสนองความตองการของบุคคลและทองถิ่น ก็ตองปรับเปลี่ยนโครงสราง หลักสูตรใหมให
มีทั้งความเปน “หลักสูตรแหงชาติ” และ “หลักสูตรทองถิ่น” อยางผสมกลมกลืนและสมดุล โดยเปดโอกาสใหสถานศึกษาสามารถพัฒนา
หลักสูตรของตนเองที่เหมาะสมที่จะสามารถตอบสนองทั้ง เปาหมายการเรียนรูระดับชาติและเปาหมายการจัดการศึกษาของทองถิ่น
• จะจัดการเรียนการสอนใหมีความหลากหลาย ก็ตองกระจายอํานาจใหลงไปถึงหองเรียนและโรงเรียนใหมากที่สุด เนน
การมี “เอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ” เพื่อครูในโรงเรียนแตละแหงมีอิสระพอที่จะจัดหลักสูตรและการสอน
ใหเหมาะแกศษิ ยของตน ไมใชติดอยูกับโครงสรางเดิมที่รวบอํานาจไวที่กรมกอง และเต็มไปดวยกฎระเบียบที่ยากจะแจงเกิดความคิด
ริเริม่ ใหมๆ ได พรอมทั้งมีการ “กําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และประเภทการศึกษา” เพื่อ
ใหความมั่นใจกับประชาชนไดรับการศึกษาที่ดีจริงๆ
• จะใหครูเชี่ยวชาญชํานาญสอนตามแนวคิด “ผูเรียนสําคัญที่สุด” สามารถชวยเหลือเด็กๆ ใหเขาสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองไดตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ก็ตองรื้อปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูทั้งหมด โดย “สงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา” ใหสามารถดึงคนเกงๆ มาเรียนครู สอนการเปนครูตามแนวคิดใหมอยางถูกวิธี และดูแลครูดีๆ
อยางดีใหเขาเปนครูอยูไดนานๆ
•
จะใหโรงเรียนทําตัวใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกับทองถิ่น ชวยสืบทอดภูมิปญญาและอาชีพในทองถิ่น ไปจนถึงใหคน
ในทองถิน่ มาใชประโยชนทรัพยากรของโรงเรียนได ก็ตองใหทองถิ่นเขามารวมบริหารจัดการโรงเรียนใหไดอยางใจทองถิ่น เนนใหมี
การ “กระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น” เพื่อการดังกลาว เพื่อใหเกิด “การมีสวนรวม
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ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น” อยางแทจริง
•
จะใหโรงเรียนมีทรัพยากร งบประมาณ เครื่องไมเครื่องมือที่ดีทัดเทียมกันก็ตอง “ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มา
ใชในการจัดการศึกษา” หาวิธีระดมทุนมาจัดการศึกษาใหมากขึ้น ไมใชหวังพึ่งงบแผนดินที่มีจํากัดลง ในขณะเดียวกันโรงเรียนไปจนถึง
มหาวิทยาลัยก็ตองฉลาดใชเงินใหคุมคาและมีประสิทธิภาพโดยมีกลไกตรวจสอบที่ดี
กลาวสรุปโดยรวมจะเห็นไดวา กระแสการปฏิรูปการศึกษาตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 มุงใหเกิด การปฏิรูปที่เปนองครวม ครอบคลุมทัง้ การปฏิรูปการเรียนการสอนและการปฏิรูประบบบริหารการศึกษา โดยเนน หัวใจ
สําคัญอยูท กี่ ารจัดการศึกษาใหสะทอนวิถีชีวิตและความตองการของชุมชน ทองถิ่น โดยการมีสวนรวมบริหารจัดการของ ชุมชนทองถิ่น
เอง ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหเด็กไทยและคนไทยทุกเพศทุกวัยมีโอกาสไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง สะดวก มีประสิทธิภาพ และสามารถ
ปรับตัวไปตามสภาพจําเปนของทองถิ่นไดตลอดเวลา นําไปสูภาพการศึกษาไทยในอนาคตที่มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองตอ
ความเปนจริงของชีวิตที่หลากหลายในแตละทองถิ่นไดอยางดี

ความเคลื่อนไหวที่สําคัญในการปฏิรูปการศึกษา
สืบเนือ่ งจากนัยในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ครอบคลุมทั้งในดานการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
และการรือ้ ปรับระบบบริหารจัดการ ปจจุบันหนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ ไดมีความพยายามดําเนินการปฏิรูป
การศึกษาในดานตางๆ หลายประการ ไดแก
1) ความเคลื่อนไหวเรื่องหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปจจุบันกรมวิชาการไดจัดทํารางหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานเสร็จเรียบรอยแลว โดยมีสาระสําคัญดังนี้
• หลักสูตรแบงออกเปน 4 ชวงชั้น คือ ป.1-3 / ป.4-6 / ม.1-3 / ม.4-6
• เนือ้ หาหลักสูตรแบงเปน 8 หมวดวิชา คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา การงานและพื้นฐาน
อาชีพ ดนตรีและศิลปศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาตางประเทศ
• โครงสรางเนื้อหาหลักสูตรมีลักษณะเปนหลักสูตรแกนกลางแหงชาติ ทีก่ าหนดกรอบเนื
ํ
้อหาในรูปของมาตรฐาน
การเรียนรู โดยแบงเปนมาตรฐานการเรียนรูหมวดวิชา และ มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น โดยสถานศึกษาสามารถไปพัฒนาหลักสูตรและ
แผนการเรียนในวิชาและระดับชั้นตางๆ ของตนเองไดภายใตกรอบมาตรฐานดังกลาว
• ระยะเวลาการเรียนอยูในชวง 800-1,200 ชั่วโมงขึ้นอยูกับระดับชั้น โดยระดับประถมศึกษาอยูในชวง 800-1,000 ชั่ว
โมง และระดับมัธยมศึกษาอยูในชวง 800-1,200 ชั่วโมง
• นอกจากนีย้ ังกําหนดแนวทางการสอน การจัดทําสื่อการเรียน ตลอดจนแนวทางการวัดประเมินผลเปนสวนหนึ่ง
ของหลักสูตรแกนกลางนี้ดวย
ขณะนี้ หลักสูตรดังกลาวไดเริ่มประกาศใชแลวตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแตวันที่ 4 พฤศจิกายน 2544 และจะ
เริม่ มีผลใชบงั คับในชั้น ป.1 ป.4 ม.1 และม.4 ตั้งแตปการศึกษา 2545 และขยายไปจนครบทุกชั้นใน ปการศึกษา2547 นอกจากนี้
กระทรวงศึกษาธิการยังไดเปดโครงการนํารองในโรงเรียนกวา 2,000 แหงเพื่อทดลองใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้อีกดวย
ประเด็นสําคัญคือโดยหลักการและสาระของหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานฉบับใหมนี้จะมีการสงเสริมอยางจริงจังใหเกิด
หลักสูตรสถานศึกษา ที่สะทอนความตองการและเอกลักษณจากฐานรากของแตละชุมชนทองถิ่นไดอยางเดนชัดยิ่งขึ้น รวมทั้งจะเอื้อตอ
การทีส่ ถานการศึกษาสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีไปใชสนับสนุนการเรียนการสอนไดอยางหลากหลายและนําไปสูนวัตกรรมใหมของ
การใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูไดมากยิ่งขึ้น
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2) เขตพื้นที่การศึกษา ในเรือ่ งเขตพืน้ ที่การศึกษาอันเปนเงื่อนไขสําคัญของการกระจายอํานาจนี้มีความเปนมาคือ ใน
ป 2540 กระทรวงศึกษาธิการไดตั้งคณะกรรมการปฏิรูประบบบริหารการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการขึ้นเพื่อเตรียมการปรับโครงสราง
กระทรวงรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ซึ่งในขณะนั้นยังอยูระหวางการดําเนินการตามกระบวนการนิติบัญญัติในรัฐสภา
โดยคณะกรรมการของกระทรวงศึกษาธิการไดวางหลักการ 3 ประการในการปรับโครงสรางและระบบบริหารการศึกษาใหม กลาวคือได
ยึดหลักความมีเอกภาพ การกระจายอํานาจ และการมีสวนรวมของประชาชนอยางแทจริง โดยเฉพาะเรื่องการกระจายอํานาจนั้นไดมีการ
คิดกันมาในกรรมการของกระทรวงศึกษาธิการตั้งแตแรกวาตองกระจายใหหนวยปฏิบัติในระดับพื้นที่ที่ไมใหญไมโตจนเกินไป สามารถ
สะทอนศักยภาพและความตองการของชุมชนและประชาชนไดเปนอยางดี
ทัง้ นีไ้ ดมกี ารคิดไวตั้งแตป 2540 วา เขตพื้นที่ที่เหมาะสมนั้นควรมีประชากรสัก 120,000 คนขึ้นไป มีโรงเรียนตั้งแต
อนุบาล ประถมถึงมัธยมปลายพอเหมาะพอดีที่เขตจะบริหารไดอยาง “ครบวงจร” และเปนเขตพื้นที่ที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตละมายคลายคลึงกันเพื่อความสมานฉันทของชุมชนและประชาชนที่จะเขามามีสวนรวมในการจัดการ
ศึกษา
ในเบือ้ งแรกนั้นกรรมการของกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดเขตพื้นที่ออกมา 327 เขต แตตอมาภายหลังจากไดมี
โครงการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ที่ออกไปสํารวจความเห็นของผูบริหารการศึกษาและนักวิชาการ
เกีย่ วกับเกณฑการแบงเขตพื้นที่ ตามมาดวย โครงการของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ทดลองการแบงเขตพื้นที่ใน 4 จังหวัด
คือ นครราชสีมา แมฮองสอน ยะลา และพระนครศรีอยุธยา ซึ่งนํามาสูการปรับจํานวนเขตพื้นที่เหลือ 295 เขตใหกะทัดรัดยิ่งขึ้นแบงเปน
เขตในภูมภิ าค 289 เขตตามเกณฑความเหมาะสมที่ยืนยันตรงกันทุกฝาย 4 เกณฑคือ 1) จํานวนประชากรในเขตนาจะตกในราว 120,000200,000 คน 2) จํานวนสถานศึกษาในเขตประมาณ 100 แหง 3) เขตปกครองโดยใชเขตอําเภอเปนหลัก โดยอําเภอเล็กใกลเคียงกันรวมกัน
เปนหนึง่ เขต สวนอําเภอใหญหรือจังหวัดขนาดเล็กก็ใหเปนหนึ่งเขตไปเลย โดยตองเปนไปตามเกณฑ 2 ขอแรกดวย และ 4) ลักษณะทาง
ภูมศิ าสตร การคมนาคม และการติดตอสื่อสาร ซึ่งกําหนดวาแตละเขตตองเดินทางไปกลับไดภายใน 1 วัน เพื่อความสะดวกในการดูแล
ทัง้ นี้ ภายใตขอเสนอลาสุด แตละเขตมีลักษณะโดยเฉลี่ยคือ
• จํานวนประชากรเฉลี่ย 193,209 คน
• จํานวนสถานศึกษาที่ดูแลเฉลี่ย 126 แหง
• จํานวนเขตที่คลุม 2-5 อําเภอมี 255 เขต คลุมทั้งอําเภอมี 26 เขต คลุมทั้งจังหวัด 7 เขต และมีเขตที่คลุมถึง 7 อําเภอ
อยู 1 เขต
สวนกรุงเทพฯ นั้นมีลักษณะพิเศษทั้งในแงความหนาแนนประชากรและการคมนาคม กลาวคือ มีประชากรถึง 5.6 ลานคน ใน
พืน้ ทีเ่ พียง 1,569 ตารางกิโลเมตร และมีสถานศึกษาทั้งหมด 690 แหง ซึ่งที่สุดแลวไดแบงออกเปน 6 เขตที่แตละเขตจะมีประชากรราว
700,000-1,200,000 คน และดูแลสถานศึกษาตั้งแต 56-169 แหง
การบริหารในรูปเขตพื้นที่นี้เปนรูปแบบการบริหารใหมที่หวังคืนความเปนเจาของการศึกษาใหประชาชน โดยการออกแบบ
การบริหารระดับ “เขตพื้นที่การศึกษา” ใหประชาชนในทองถิ่นไดมีโอกาสเขามารวมบริหาร โดยเขตพื้นที่แตละเขตไมใหญไปจนผูคน
แปลกแยกกันหรือเล็กไปจนไมมีกําลังพอที่จะพัฒนาการศึกษาในถิ่นของตน ถึงแมเขตพื้นที่ที่กําหนดออกมาจะยังยึดเขตอําเภอทีละ 2-3
อําเภอ เปนฐานการกําหนดเขตพื้นที่แตละเขตเพื่อใหประชาชนที่อยูอาศัยในแตละอําเภอไมสับสนก็ตาม แตความตั้งใจที่แทจริงคือการ
ทําใหเขตการศึกษากลายเปน “เขตประชาชน” ทีส่ ะทอนโครงสรางอํานาจแนวราบมากกวาแนวตั้งที่เปนปญหาเรื้อรังในระบบมาตลอด
และแนนอนที่แนวคิดเรือ่ งเขตพืน้ ที่การศึกษาจะสัมพันธและสงผลโดยตรงตอการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการจัดหลัก
สูตรทองถิน่ และ ริเริ่มนวัตกรรมทางการศึกษาของตนเอง ซึ่งมีนัยตอการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการริเริ่มนวัตกรรมทางการ
ศึกษาเหลานั้นเชนเดียวกัน
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3) โครงสรางกระทรวงใหม ภายใตโครงสรางใหมนั้นไดใหอํานาจเบ็ดเสร็จในการกํากับดูแลการบริหารและการจัดการ
ศึกษาลงไปเขตพื้นที่การศึกษา ทําใหสายการบังคับบัญชาสั้น ไมมีหนวยเหนือหรือใตเขตพื้นที่การศึกษา เปนการกระจายอํานาจ การ
บริหารตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติอยางแทจริง ทั้งในดาน วิชาการ งบประมาณ และการบริหารบุคลากรให
อยูในมือประชาชนแตละทองถิ่นผานกลไก คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษาทีก่ ํากับการทํางานของ
สํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา และ คณะกรรมการสถานศึกษา ทีม่ อี านาจการบริ
ํ
หารจัดการสูงขึ้นเชน
กัน ซึ่งประชาชนและผูทรงภูมิปญญาของทองถิ่นสามารถเขามามีสวนรวมในคณะกรรมการไดทั้ง 2 ระดับ
พรอมกันนี้ก็มีการออกแบบกระทรวงใหม คือ “กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม” ใหเปนกระทรวงที่
“ใจใหญตัวเล็ก” มีหนวยงานระดับกรมเพียง 5 กรม เนนงานอํานวยการเชิงนโยบายเพื่อรักษาความมีเอกภาพในเชิงเปาหมาย แตเพิ่มความ
หลากหลายในเชิงปฏิบัติในทองถิ่นชุมชนตางๆ เพื่อการจัดการศึกษาที่พอเหมาะพอเจาะกับทองถิ่นชุมชนนั้นจริงๆ
ตารางที่ 2.1 : แสดงการเปรียบเทียบโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการกับโครงสรางใหมของกระทรวงศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
• หนวยงานระดับกรม 14 กรม
• หนวยงานสวนภูมิภาค 1,962 หนวยงาน
ระดับเขต 12 หนวยงาน
ระดับจังหวัด ไดแก สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัด สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดและศูนยการ
ศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดรวม 300 หนวยงาน
ระดับอําเภอ ไดแก สํานักงานศึกษาธิการอําเภอ และสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอรวม 1,650 หนวยงาน
• บุคลากรในหนวยงานบริหารการศึกษาเฉพาะสวนภูมิภาคมี
ทัง้ สิ้น 29,875 อัตรา
• งบประมาณเพื่อการบริหารรวม 9,700 ลานบาท
• ในระยะยาวตามธรรมชาติของระบบราชการก็จะมีการขยาย
อัตราทีจ่ ะทําใหงบเพื่อการบริหารเพิ่มขึ้นอยาง ตอเนื่อง

กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
• หนวยงานระดับกรม 5 กรม
• หนวยงานสวนภูมิภาค 295 หนวยงาน ไดแก สํานักงานการ
ศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา

• บุคลากรใน 295 เขตพื้นที่รวมทั้งสิ้น 20,650 อัตรา
• งบประมาณเพื่อการบริหารลดเหลือ 5,600 ลานบาท
• ในระยะยาวตําแหนงหลายตําแหนงที่คงไวในชวงเปลี่ยนผาน
เพือ่ ไมใหกระทบบุคลากรเดิมก็จะยุบตามการเกษียณอายุทํา
ใหคาใชจายจะลดลงอยางตอเนื่อง

ทัง้ นี้ ภายใตโครงสรางใหมนี้จะสามารถลดอัตรากําลังสายบริหารจัดการในกระทรวงศึกษาธิการเดิมลงไดถึงรอยละ 30 จาก
ราว 30,000 อัตราเหลือเพียงราว 20,000 อัตรา และในขณะเดียวกันก็ประหยัดงบบริหารจัดการที่เคยสูงถึงเกือบ 10,000 ลานบาท ลงเกือบ
ครึง่ เหลือเพียง 5,000 ลานบาทในระยะแรก และจะคอยๆ ลดอยางตอเนื่องในระยะยาว ซึ่งการลดขนาดของระบบราชการสถานศึกษาลง
นี้ ก็จะสงผลตอการกระจายอํานาจลงไปสูองคกรระดับลางและทองถิ่นในการที่จะสามารถจัดการศึกษาไดอยางหลากหลายตามเอก
ลักษณและความตองการของแตละทองถิ่นไดมากขึ้นนั่นเอง
4) การตัง้ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มาตรการใหมของการปฏิรูปการศึกษายังรวมถึงกลไก
ประกันคุณภาพตามพระราชบัญญัติที่จะตองมีการ “ประเมินคุณภาพภายนอก” สถานศึกษาทุกแหงทุกๆ 5 ป โดย “สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา” อันเปนองคการมหาชนอิสระและการใหพลังอํานาจของขอมูลขาวสารเกี่ยวกับคุณภาพการ
ศึกษาแกประชาชนในดานตางๆ อาทิ คุณภาพครู คุณภาพของวัสดุอุปกรณการเรียน ไปจนถึงสัมฤทธิผลการเรียนของเด็กๆ ในโรงเรียน
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นัน้ ก็จะยิง่ ทําใหประชาชนในแตละทองถิ่นรูเทากาวทันการจัดการศึกษา และสามารถรวมกํากับดูแลสถานศึกษาไดอยางเขมแข็งยิ่งขึ้น
ตัง้ แตการตรวจสอบการทํางานของครูและผูบริหาร ไปจนถึงการตรวจสอบการใชจายเงินเพื่อการศึกษาในทองถิ่นใหทุกบาทคุมคา
คุมเงิน
ปจจุบนั สํานักงานดังกลาวไดจัดตั้งขึ้นเปนที่เรียบรอยแลวตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2543 และไดวางหลักเกณฑและแนว
ทางการประเมิน ตลอดจนการคัดเลือกหนวยงานประเมินซึ่งเปนหนวยงานอิสระภายนอกไปแลวจํานวนหนึ่งและจะเริม่ ตนการประเมิน
คุณภาพในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานราว 5,000 แหง และระดับอุดมศึกษาราว 50 แหงในปการศึกษา 2545 นี้เปนตนไป
ทัง้ นี้ นัยสําคัญจากการวางระบบการประเมินคุณภาพภายนอกขึ้นนี้ก็คือ จะมีดัชนีบงชี้คุณภาพจํานวนหนึ่งที่เกี่ยวพัน
กับการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู อาทิ การใชเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน การมีคอมพิวเตอรและอุปกรณสารสนเทศอยางพอ
เพียง เปนตน ซึ่งดัชนีประเมินคุณภาพลักษณะนี้จะชวยผลักดันใหมีการใชประโยชนเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูมากยิ่งขึ้นตอไป
แผนภูมิที่ 2.1 : แสดงโครงสรางกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สํานักงานปลัดกระทรวง
สํานักงานเลขาธิการสภาการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

สํานักงานการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมเขต
พื้นที่การศึกษา

สถาบันอุดมศึกษา
ระดับปริญญา

สถานศึกษา
- ขั้นพื้นฐาน
- อุดมศึกษาตํ่ากวา
ปริญญา
- การศึกษานอกระบบ

สํานักงานคณะ
กรรมการการศาสนา
และวัฒนธรรม

หนวยงานอิสระ
สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา
สภาครูและ
บุคลากรทาง
การศึกษา
สถาบันพัฒนาและ
สงเสริม ครู
คณาจารย และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา
สถาบันสงเสริม
การสอนวิทยา
ศาสตรและ
เทคโนโลยี
(สสวท.)
สถาบันเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา
สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ
คุรุสภา (ในฐานะ
สมาคมวิชาชีพครู)
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5) การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู การดําเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาให
เปนวิชาชีพชั้นสูงและเปนที่ยอมรับนับถือจากสังคมทั่วไปนั้น สามารถแบงระบบการดําเนินการออกเปน 3 ระบบ คือ
ก. ระบบการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ ใหการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา สอดคลองกับความตองการทั้ง
ดานปริมาณและ คุณภาพ จึงกําหนดใหมี คณะกรรมการนโยบายและแผนการผลิต ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสภาการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมแหงชาติ มีกระบวนการสรางความเชื่อมั่นศรัทธาในวิชาชีพครู สรรหาและสงเสริมคนดีคนเกงมาเรียนครู โดยจัด
ทําโครงการครูแหงอนาคต ยกมาตรฐานหลักสูตรการผลิตครู โดยพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูระดับปริญญาตรี แนวใหม (5 ป) การสง
เสริมความเปนเลิศของสถาบันผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการจัดทําโครงการศูนยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางครุศึกษาขึ้น
ข. ระบบการพัฒนาและสงเสริมครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ เปนการเตรียมความพรอมและสรางความมั่นใจ
ในระยะเตรียมการปฏิรูปการศึกษาใหกับผูบริหารการศึกษา ผูบริการสถานศึกษา ครู ผูนํา ชุมชน และผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สํานักงานปฏิรปู การศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงจัดทําโครงการพัฒนาผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูนํา
ชุมชนและผูนําองคกร ปกครองสวนทองถิ่น และใหจัดตั้ง สถาบันพัฒนาและสงเสริม คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา หรือ สคบศ.
เพือ่ เปนสถาบันบริหารการพัฒนา และสงเสริมครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษารวมกับสถาบันการศึกษา สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในการพัฒนา และครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ เพื่อใหมีการพัฒนา และสงเสริม
บุคลากรประจําการอยางเปนระบบและตอเนื่อง จึงกําหนดใหมีกองทุนพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาและกองทุนราช
คุรเุ มธีซงึ่ เปนกองทุนสงเสริมครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถริเริ่มสรางสรรคและผลิตผลงานที่มี คุณภาพอยางตอ
เนือ่ ง และยกยองเชิดชูเกียรติครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ผูที่ผลงานดีเดนและเปนคนดี
การปฏิรปู ระบบการผลิตและพัฒนาครูเชนกันที่จะสงผลตอเรื่องเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูไมนอยทั้งในแงของการผลิต ซึ่ง
หลักสูตรครุศาสตร ศึกษาศาสตรแนวใหมจะมีการเนนใหครูรุนใหมตองเรียนรูเรื่องเทคโนโลยี สารสนเทศอยางเขมขนยิ่งขึ้น และในแง
ของกลไกการพัฒนาครูก็เชนเดียวกัน เรื่องทักษะการใชเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการเรียนรูจะเปนหัวขอการพัฒนาครูที่สําคัญหัวขอ
หนึง่ ในระบบใหมที่พัฒนาขึ้น
ตารางที่ 2.2 : แสดงเงินเดือนและคาตอบแทนครูรุนใหม
ตําแหนง
ครูผูชวย
ครูปฏิบัติการ *
ครูชํานาญการ **
ครูเชี่ยวชาญ ***
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
*
**
***

ชวงเงินเดือน
8,190 – 13,680
10,080 – 33,170
16,800 – 42,170
20,640 – 48,210
29,690 – 59,090

เงินประจําตําแหนง
(เงินวิทยฐานะ)
5,600
9,900
13,000

เทียบเคียงกับตําแหนงเดิมคือ ครู 1 – 2 อาจารย 1 อาจารย 2 ระดับ 3 – 7
เทียบเคียงกับตําแหนงเดิมคือ อาจารย 3 ระดับ 6 – 8
เทียบเคียงกับตําแหนงเดิมคือ อาจารย 3 ระดับ 9

6) ระบบการควบคุมวิชาชีพ ลักษณะที่สําคัญประการหนึ่งของการเปนวิชาชีพชั้นสูง คือ การมีองคกรวิชาชีพที่ทําหนาที่
กํากับดูแล ควบคุมวิชาชีพ จึงกําหนดใหมี “สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา” เปนองคกรวิชาชีพ ทําหนาที่กําหนด มาตรฐานวิชาชีพ
ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ
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โดยกําหนดใหครู ผูบริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่นทั้งของรัฐและเอกชนตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยในระยะ
แรกกําหนดใหมีในอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2 ประเภท คือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และใบอนุญาตวิชาชีพบริหารการศึกษา ทั้งนี้
ไดกาหนดให
ํ
ครูและศึกษานิเทศกทุกคนตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สวนผูอํานวยการสถานศึกษาและผูบริหารสํานักงานการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษาตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาตามหลักเกณฑ และวิธีการที่สภาครู
และบุคลากรทางการศึกษากําหนด และเพื่อใหมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องจึงกําหนดใหมีการประเมินเพื่อตออายุประกอบวิชาชีพ
รอบระยะเวลา 5 ป
สวนการควบคุมการประกอบวิชาชีพนี้ของคณาจารยที่สอนในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญานั้น เนื่องจากพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ตองการใหสถาบันอุดมศึกษา มีความคลองตัวและสามารถบริหารงานไดโดยอิสระ ดังนั้น ในการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพของคณาจารยในมหาวิทยาลัยจึงอยูภายใตการควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัยแตละแหง ซึ่งโดยปรกติจะ
กําหนดไวเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลมาตรฐานและจรรยาบรรณ
เรือ่ งใบประกอบวิชาชีพก็เชนเดียวกัน ที่จะสงผลตอเรื่องเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู โดยเฉพาะในสวนของกลไก การตอ
อายุใบอนุญาต ซึง่ จะมีการกําหนดใหครูตองแสดงหลักฐานการพัฒนาตนเองในดานตางๆ ประกอบการขอตออายุ ซึ่งเรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศ ก็จะเปนประเด็นหนึ่งที่ไดรับการเนนหนักใหครูมีการพัฒนาตนเองในเรื่องนี้อยางตอเนื่อง
7) ระบบการบริหารงานบุคคล
การจัดระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการในกระทรวงการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม จะตองเปนไปเพื่อรองรับระบบการบริหารราชการตามโครงสรางใหมของกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่มุง
เนนกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคล กลาวคือ ตองแบงอํานาจการบริหารและจัดการงานบุคคลไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถาน
ศึกษา ดวยเหตุนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงไดกําหนดใหมีองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งรับผิดชอบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานอยูในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและตํ่ากวาเขตพื้นที่การศึกษาเรียกวา “คณะกรรมการ ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา” หรือ “ก.ค.ศ.” ทําหนาที่
กําหนดนโยบายหลักเกณฑมาตรฐาน กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวกับงานบริหารบุคคล เงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน
เกือ้ กูลอืน่ รวมทั้งกํากับดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานใหเปนไปโดยถูกตองและเปนธรรม
เพือ่ ใหการบริหารและจัดการศึกษามีความคลองตัวและสามารถดําเนินงานไดอยางรวดเร็วตอบสนองความตองการของเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษาไดทันทวงที จึงใหมี “คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา” หรือ
“อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา” ทําหนาทีใ่ นการบริหารงานบุคคลใหสอดคลองกับหลักเกณฑ กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติอื่นที่ ก.ค.ศ. ทั้ง
นี้ ในระยะยาวมุง ใหการบริหารงานบุคคลมีความเบ็ดเสร็จในระดับสถานศึกษา ซึ่งก็จะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพในดานการใช
เทคโนโลยีของสถานศึกษาไดไมนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งหากสถานศึกษาในระดับพื้นที่มีความคลองตัวสูงในการสรรหาบุคลากร การ
สอน และการสนับสนุนดานเทคโนโลยีได ตามความจําเปนก็จะชวยใหปญหาการขาดแคลนบุคลากรดานเทคโนโลยีในระดับสถานศึกษา
บรรเทาลงไดในอนาคต
8) การพัฒนาระบบการเงินและบัญชีของสถานศึกษา ระบบบัญชีของสถานการศึกษากอนการปฏิรูปการศึกษาเปนระบบบัญชี
ทีใ่ ชหลักการบัญชีแบบเกณฑเงินสด (Cash Basis) ในการบันทึกการรับรูรายการรับและจายเงินของสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ควบคุมการใชงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสวนราชการตนสังกัด ตามหมวดรายจายรวมทั้งรายไดที่ไดรับจากการเรียนการสอนในแตละ
ป บนพืน้ ฐานของแนวความคิดวาสถานศึกษาของรัฐมิไดเปนองคกรที่มุงกําไร จึงมิไดจัดทําบัญชีและรายงานเพื่อแสดงผลการดําเนินงาน
และฐานะการเงินเพื่อวัดความสําเร็จหรือความลมเหลวในการบริหารเชนเดียวกับระบบธุรกิจ
อยางไรก็ดี การปฏิรูปการศึกษาตามกฎหมาย วาดวยการศึกษาแหงชาติและการปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐตาม
แนวทางการปฏิรูประบบราชการมีเปาหมายสอดคลองกัน คือ ใหสถานศึกษามีระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการ
ทีท่ นั สมัย อิสระ คลองตัว และมีความสามารถที่จะรับผิดชอบระบบบริหารงบประมาณการเงินการบัญชีไดอยาง เหมาะสม รวมทั้งมี
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ระบบขอมูลเพื่อการบริหารการจัดการ และการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานอยางเพียงพอ เพื่อประโยชนในการวิเคราะหและตัด
สินใจทัง้ ในเชิงนโยบายและเชิงการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาในภาพรวมและในระดับสถานศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด
ประกอบกับแนวคิดทีจ่ ะปรับเปลี่ยนกระบวนการการตัดสินใจในการบริหารสถานศึกษาจากระบบปจจุบันกับแนวคิดที่
จะปรับเปลีย่ นกระบวนการตัดสินใจในการบริหารสถานศึกษาจากระบบปจจุบัน ซึ่งสวนราชการตนสังกัดมีบทบาทมากไปสู หลักการ
บริหาร โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-based Management) โดยเฉพาะในสวนของการบริหารและการตัดสินใจดําเนินงานทางการ
เงินของสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และเอื้อตอระบบการติดตามประเมินผล จึงมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนระบบบัญชีสถาน
ศึกษา และหลักการบัญชีจากเกณฑเงินสดไปสูเกณฑพึงรับ-พึงจาย (Accrual Basis) เพื่อใหไดขอมูลและรายงานที่สะทอนตนทุน และ
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการทรัพยสินหรือทรัพยากรทั้งสิ้นที่มีอยูในความครอบครองดูแล รวมถึงภาระผูกพันทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวทีส่ ถานศึกษามีอยูทั้งหมด ตลอดจนแสดงผลการดําเนินงานของสถานศึกษาในรูปของการเปรียบเทียบรายไดและคาใชจายที่แท
จริงในแตละงวดบัญชี ทํานองเดียวกับการวัดผลการดําเนินงานทางธุรกิจ
การปฏิรปู ระบบการเงินและบัญชีของสถานศึกษานี้ จะมีสวนสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรของ
สถานศึกษา โดยเฉพาะในดานเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นในระยะยาวนาจะทําใหการจัดซื้อเทคโนโลยี ก็ดี การใชเทคโนโลยีก็ดีไดรับการ
ติดตามตรวจสอบอยางรัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อประกันวาการจัดหาเทคโนโลยีในระดับสถานศึกษาเปนไปเพื่อประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน
อยางแทจริง

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
เปนทีย่ อมรับกันทั่วไปวา เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการเปนเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู
(Knowledge-based Economy/Society) ทีก่ ารสรางขีดความสามารถในการแขงขันในประชาคมโลกตองอาศัยความรูและนวัตกรรมใหม
ในการกาวเขาสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมฐานความรูนั้น ไมไดมีความหมายเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง แตหมายความถึงการใช
ประโยชนและสรางมูลคาเพิ่มจากฐานความรูที่มีเพื่อการพัฒนาในภาคตางๆ คือ การพัฒนาภาคการเกษตรที่ใชฐานความรู (Knowledgebased Agriculture) การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใชฐานความรู (Knowledge-based Industry) การพัฒนาภาคบริการและการพาณิชยที่ใช
ฐานความรู (Knowledge-based Services and Commerce) การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง (Hi-tech Industry) การพัฒนา
อุตสาหกรรมความรู (Knowledge Industry) และการสรางสังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู สังคมสมานฉันทและเอื้อ
อาทรตอกัน
พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Communication Technology) เปนไปอยางรวดเร็ว และมีแนวโนม
ไปสูก ารหลอมรวม (Convergence) ระหวางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ซอฟตแวร เทคโนโลยีการสื่อสาร และทางดวนสารสนเทศ ดังนั้น
เมือ่ เรากลาวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความหมายครอบคลุมทั้งที่เปนเทคโนโลยีพื้นฐาน (Off-line Technology) เชน เทคโนโลยี
เอกสาร สิง่ พิมพ วิดีทัศน คอมพิวเตอรสวนบุคคล ซีดีรอมและมัลติมีเดีย เทคโนโลยีบนสาย (On-line Technology) เชน อินเทอรเน็ต
เวิลดไวดเว็บ และเครือขายสารสนเทศความเร็วสูง และเทคโนโลยีโทรคมนาคม ไดแก วิทยุ โทรทัศน ดาวเทียม รวมไปถึงเทคโนโลยี
ใหมๆ ที่จะมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เชน เทคโนโลยีไรสาย (Wireless Application Protocol) การแพรภาพดวยระบบดิจิทัล (Digital
Broadcasting)
เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญตอการขยายพรมแดนของความรูของผูเรียน ชวยใหผูเรียนสามารถเขาถึง รูปแบบและ
สือ่ การเรียนการสอนที่นาสนใจและมีคุณภาพรวมไปถึงการเขาถึงแหลงหองสมุดขนาดใหญของโลกและ เครือขายการเรียนรูสากล เด็ก
นักเรียนในชนบทที่หางไกลสามารถเขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑทางวิทยาศาสตรที่ดีที่สุดในโลกโดยนั่งอยูในหองเรียนกลางทุงนา สามารถ
เดินทางไปสํารวจดาวอังคารรวมกับเพื่อนนักเรียนจากทุกชาติทุกภาษา โดยมีนักวิทยาศาสตรชั้นนําของโลกเปนพี่เลี้ยง สามารถแลก
เปลีย่ นความรูเ รื่องดิน นํ้าจากหนองนํ้าขางทุงกับเพื่อนตางแดนที่สนใจเรื่องกับเพื่อนทั่วโลกที่มีความสนใจในหัวขอเดียวกัน
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หองเรียนในอนาคต ผูเรียนจะมีสวนรวมในการเรียนรูมากขึ้น โดยมีครูเปนผูใหการสนับสนุนหรือแมกระทั่งเปนเพื่อนรวม
เรียนไปดวย รูปแบบการเรียนรูจะมุงไปสูเปาหมายที่มีความชัดเจนมากกวาการเรียนรูเพียงเพื่อทองจําเพื่อการสอบ และที่สําคัญเปนการ
บมเพาะทรัพยากรมนุษยของโลกที่มีพื้นฐานทักษะและการใชสติปญญา ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ความรู
หองเรียนในอนาคต ผูเรียนจะมีสวนรวมในการเรียนรูมากขึ้น โดยมีครูเปนผูใหการสนับสนุนหรือแมกระทั่งเปนเพื่อนรวม
เรียนไปดวย รูปแบบการเรียนรูจะมุงไปสูเปาหมายที่มีความชัดเจนมากกวาการเรียนรูเพียงเพื่อทองจําเพื่อการสอบ และที่สําคัญเปนการ
บมเพาะทรัพยากรมนุษยของโลกที่มีพื้นฐานทักษะและการใชสติปญญา ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ความรู
ทัง้ นี้ คุณลักษณะพื้นฐานที่ผูเรียนในอนาคตพึงมี ประกอบดวย
• ตองเปนผูท มี่ คี วามสามารถและทักษะทางดานเทคโนโลยีและการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน (Technology and Computer
Literacy)
• ตองเปนผูท สี่ ามารถสืบคน คัดสรร วิเคราะห และเลือกใชขอมูลสารสนเทศที่มีอยูดาษดื่นใหเกิดประโยชนแกตนและ
สังคมสูงสุด และจะตองไมถูกหลอกดวยขอมูลที่หาสาระไมได (Information Literacy)
• ตองเปนผูท มี่ ีกระบวนการคิดที่เปนตรรกะ มีเหตุมีผล รูจักใชวิจารณญาณเพื่อประเมินคุณคาของความรู และตองมี
ศีลธรรม คุณธรรม
• ตองเปนผูท ี่รูจักการทํางานเปนทีม เปดใจกวางตอความรูในลักษณะสหสาขาวิทยา และพรอมรับตอความรูใหมและเรียน
รูอยางไมหยุดนิ่ง
• ตองเปนผูท มี่ ีความภาคภูมิใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรมของเผาถิ่น ในขณะเดียวกันตองมีความเขาใจ ยอมรับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และการเปนสมาชิกของประชาคมโลกที่เขาใจวัฒนธรรมสากล
นอกเหนือจากการเรียนรูในหองเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศยังสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนในระดับราก
หญาของไทย อันจะนําไปสูการเพิ่มพูนความรู ทักษะเพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของตนดวย ประมาณการวา ประเทศไทยมี
ประชากรในกลุมกําลังแรงงาน (อายุ 15-64 ป) ถึง 32 ลานคนหรือมากกวารอยละ 50 ของ ประชากรทั้งประเทศ ในจํานวนนี้ประมาณ
45% และ 50% ของประชากรในวัยทํางานมีอาชีพในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรมตามลําดับ (จากสถิติในไตรมาศ 1 ของป
2544) กลุม บุคคลในวัยทํางานนี้นับเปนตลาดการเรียนรูตามอัธยาศัยที่มีขนาดใหญและมีความสําคัญไมนอยไปกวาการศึกษาในระบบ
และนอกระบบโรงเรียน มีนัยสําคัญตอการพัฒนาฝกฝนและเพิ่มทักษะใหกําลังแรงงาน (Re-training Workforce) ไมวาจะเปนแรงงานใน
ภาคเกษตร อุตสาหกรรมทองถิ่น หรือธุรกิจชุมชน การสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับรากหญา การสนับสนุนแนว
ความคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
การสรางขีดความสามารถใหกับบุคลากรขององคการบริหารสวนทองถิ่น คือ ยุทธศาสตรสําคัญตอการเปลี่ยนจากระดับฐาน
ราก จากขอมูลของกรมการปกครองซึ่งไดมีการสํารวจความรูของกํานัน ผูใหญบาน ชี้ใหเห็นวา ประมาณ รอยละ 90 สําเร็จการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาตอนตน และมีเพียงรอยละ 0.2 ที่สําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การสงเสริมใหเกิดการเรียนรู แลกเปลี่ยน
ประสบการณดานการบริหารและการพัฒนาชุมชนระหวางผูนําชุมชนเปน เปาหมายเชิงยุทธศาสตรที่สําคัญอีกประการหนึ่งของการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูในระดับชุมชน
อยางไรก็ตาม เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงอยางเดียวจะไมเพียงพอตอการสนับสนุนการเรียนรูที่มีผูเรียนเปนศูนยกลางหรือ
เพิม่ ประสิทธิภาพคุณภาพของการศึกษาของชาติ จะตองมีองคประกอบอื่นๆ ที่สนับสนุนประกอบดวย
• องคประกอบดานความพรอมของโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศที่ครอบคลุมทั่วถึง
• ความพรอมดานการผลิตและคลังสารสนเทศ และความรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดคนควาอยางไมมีขีดจํากัด
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• องคประกอบดานบุคลากรและทรัพยากรมนุษย ครูจะตองปรับบทบาทจากการเปนผูสอน มาเปนผูแนะนําและเปนผูเรียน
ไปพรอมกัน สนับสนุนใหเกิดกระบวนการหาความรู การสอนแบบทองจําจะตองทําให นอยลงหรือหมดไป
• การพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีและกระบวนทัศนของการเรียนรูใหม เชน
หลักสูตรการเรียนรูแบบบูรณาการ การเรียนรูทามกลางการปฏิบัติและความคิดสรางสรรค เปนตน
• องคประกอบอืน่ ๆ เชน บรรยากาศของการเรียนรู กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กระบวนทัศนใหมของการเรียนรู เปนตน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางและกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดใหประชาชนมีสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะ และมีเสรีภาพ
ทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นในรูปแบบตางๆ ทีช่ อบดวยกฎหมายบัญญัติใหคลื่นความถี่ที่ใชประโยชนในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทร
ทัศน และวิทยุโทรคมนาคมเปนทรัพยากรของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ รัฐตองจัดสรรโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนใน
ระดับชาติและทองถิ่น ทั้งในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชนสาธารณะอื่นๆ รวมทั้งการแขงขันที่เสรีและ
เปนธรรม (มาตรา 40) รัฐยังมีหนาที่จะตองพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศใหทั่วถึงและเทาเทียม เชนเดียวกับระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการอื่นๆ (มาตรา 78) นอกจากนั้น ยังไดกําหนดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติเพื่อปรับปรุงการศึกษาใหสอด
คลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม (มาตรา 81)
จากสาระในรัฐธรรมนูญไดกอใหเกิดการจัดทํารายละเอียดของกฎหมายทั้งในสวนของการพัฒนาโครงสรางเทคโนโลยี
สารสนเทศและโทรคมนาคม และการปฏิรูปการศึกษาที่เนนการเรียนรูตลอดชีวิตเปนพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
กฎหมายที่สําคัญประกอบดวย
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2543 มุง ใหเกิดกลไกการกํากับและตรวจสอบใหเกิดการแขงขันในธุรกิจโทรคมนาคมและกิจการวิทยุ โทรทัศนใหเปนเสรีและ
เปนธรรม รวมไปถึงการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อประโยชนสาธารณะ นอกจากนั้น ยังกําหนดใหมีการจัดสรรคาธรรมเนียมสวนหนึ่งใหกับ
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายที่ใหทิศทางและเปนกลไกการปฏิรูปการศึกษาของชาติ นอกจาก
นัน้ ยังมีการกําหนดแนวทางและมาตรการการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไวอยางชัดเจนในหมวด 9 (มาตรา 63-69) มีรายละเอียดดังนี้
มาตรา 63

มาตรา 64

มาตรา 65
มาตรา 66

รัฐตองจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวนําและโครงสรางพื้นฐานอื่นที่จําเปนตอการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอื่น เพื่อใชประโยชนสําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามความจําเปน
รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต และพัฒนาแบบเรียนตํารา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพอื่น
วัสดุอปุ กรณ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดใหมีเงิน
สนับสนุนการผลิต และมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งนี้ โดยเปดใหมีการ
แขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม
ใหมกี ารพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหมีความรู ความสามารถ และ
ทักษะในการผลิต รวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
ผูเ รียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได เพื่อ
ใหมคี วามรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต
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มาตรา 67

รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหเกิดการใชที่คุมคาและเหมาะสมกับ
กระบวนการเรียนรูของคนไทย
มาตรา 68 ใหมกี ารระดมทุน เพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จากเงินอุดหนุนของรัฐ คาสัมปทาน และ
ผลกําไรที่ไดจากการดําเนินกิจการดานสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมจากทุกฝายที่
เกีย่ วของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรประชาชน รวมทั้งใหมีการลดอัตราคาบริการเปนพิเศษ ในการใช
เทคโนโลยีดังกลาวเพื่อการพัฒนาคนและสังคม
หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการผลิตการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหเปน
ไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 69 รัฐตองจัดใหมีหนวยงานกลางทําหนาที่พิจารณา เสนอนโยบาย แผน สงเสริม และประสานการวิจัย การ
พัฒนา และการใช รวมทั้งการประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพของการผลิตและการใชเทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา คือ หนวยงานที่กําลังไดรับการพัฒนาขึ้นตามมาตรา 69 ขางตน และจะเปนหนวยงานที่มี
ความเกี่ยวของและสัมพันธกับพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2543 โดยเฉพาะในสวนของการพัฒนาและใชทรัพยากรคลื่นความถี่เพื่อประโยชนสาธารณะ การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และการจัดสรรคาธรรมเนียมแกกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาซึ่งจะเปนสวนหนึ่งของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาตามมาตรา 67

สถานภาพการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของไทย
ถึงแมวา เทคโนโลยีสารสนเทศจะเปนความหวังวาจะเปนเครื่องมือสําคัญในการลดปญหาชองวางและความเหลื่อมลํ้าในการ
ศึกษาใหกบั ผูเ รียนทุกคนและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของผูเรียน ธรรมชาติของเทคโนโลยีสารสนเทศในตัวมันเองก็กอใหเกิดปญหา
ความเหลือ่ มลํา้ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาเรื่องชองวางของผูที่มี (ไมมี) สารสนเทศ (Information haves and have-nots) ชองวางทางความรู
(Knowledge Gap) และความเหลื่อมลํ้าในการเขาถึงและใชประโยชนจากสารสนเทศและความรู (Digital Divide) ซึ่งเกิดจากความไม
พรอมทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประชาชนในกลุมตางๆ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเนคเทค, กรอบความคิดและความ
เปนมาของปญหาความเหลื่อมลํ้าในการเขาถึงสารสนเทศและการเรียนรู)
จากรายงานการศึกษาของ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ และคณะ เรื่องรายงานสํารวจสถานภาพและความพรอมในการใชงาน
คอมพิวเตอรและระบบอินเทอรเน็ตของโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ และรายงานผลเบื้องตนเรื่องการวิจัยสํารวจสถานภาพและความ
พรอมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ สามารถสรุปสถานภาพการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาระดับพื้นฐานของไทยไวดังนี้
• จากผลการสํารวจโดยแบบสอบถามของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา 568 โรงเรียนทั่วประเทศ พบวา รอยละ 97.8 มี
เครือ่ งคอมพิวเตอรใหครูและบุคลากรใชงาน แตเมื่อพิจารณาดานการใชงานของนักเรียนมีโรงเรียนรอยละ 88.1 ที่ระบุวามีคอมพิวเตอร
ใหนกั เรียนใช สัดสวนเครื่องคอมพิวเตอรตอนักเรียนมีความสัมพันธกับจํานวน นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก (<300 คน) มี 1-10 เครื่อง
โรงเรียนขนาดกลาง (300-699 คน) มี 9-20 เครื่อง โรงเรียนขนาดใหญ (700-1,999 คน) มี 21-50 เครื่อง และโรงเรียนขนาดใหญมาก
(>2,000คน) มีมากกวา 50 เครื่องขึ้นไป
โรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีคอมพิวเตอรใหนักเรียนใชมากกวาโรงเรียนในสวนภูมิภาค และโรงเรียน
เอกชนจะมีสัดสวนคอมพิวเตอรที่ใหนักเรียนใชงานมากกวาโรงเรียนรัฐบาล
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โรงเรียนทีม่ รี ะบบอินเทอรเน็ตทั่วประเทศคิดเปนรอยละ 44.2 โดยกลุมโรงเรียนในกรุงเทพฯ มีโรงเรียนที่มีระบบ
อินเทอรเน็ตสูงถึงรอยละ 89.7 ขณะที่ โรงเรียนในกลุมภาคอีสานมีโรงเรียนที่มีระบบอินเทอรเน็ตเพียงรอยละ 24.1 เทานั้น มีโรงเรียน
รอยละ 29.1 ที่เขารวมโครงการ SchoolNet รอยละ 7.7 เปนสมาชิกของผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP) และรอยละ 7.4 เขารวมทั้งโครงการ
SchoolNet และเปนสมาชิก ISP เหตุผลที่ทําใหโรงเรียนยังไมติดตั้งระบบอินเทอรเน็ตพบวาเปนเรื่องของการขาดแคลนงบประมาณและ
ความไมพรอมทางดานโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณ (ขาดแคลนงบประมาณรอยละ 48.7 ขาดคูสายโทรศัพทรอยละ 44.7 ขาดแคลน
คอมพิวเตอรและอุปกรณรอยละ 16.7 ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูรอยละ 7.3 ยังไมมีนโยบายจากผูบริหารรอยละ 4.7)
• สถานทีต่ งั้ ของคอมพิวเตอรเพื่อการใชงานของครูสวนใหญจะตั้งอยูในสวนที่เปนสํานักงานมากกวาหองพักครู บอกนัย
วาการใชงานสวนใหญเปนไปเพื่องานสํานักงานมากกวาการสืบคนขอมูลและการเตรียมการสอนของครู
• ในดานการใชคอมพิวเตอรของครู จะเห็นไดวา โรงเรียนสวนมากมีการนําเอาคอมพิวเตอรมาใชงานเพื่อการเตรียม
เอกสารการสอนมากกวาการใชงานอยางอื่นที่มีความซับซอนขึ้น ถึงแมวาสวนหนึ่งจะมีการใชคอมพิวเตอรหรือเพื่อเตรียมสื่อการสอน
แตเมือ่ พิจารณาโปรแกรมที่ใช พบวา สวนมากเปนโปรแกรม MS-Office แสดงใหเห็นวายังไมไดมีการนําคอมพิวเตอรมาใชงานอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ
• การสอนคอมพิวเตอรของนักเรียนก็เชนกัน โรงเรียนจะสอนโปรแกรมสําเร็จรูป MS-Office เปนหลัก ทําใหนาเปน
หวงวา ตอไปในอนาคตเด็กไทยใชงานคอมพิวเตอรไดเฉพาะโปรแกรมสํานักงาน แตไมไดสอนเด็กในเรื่องของการเขียนโปรแกรมหรือ
หลักการแกไขปญหา
นอกจากนั้น ยังพบวาโรงเรียนมากกวารอยละ 50 ใหนักเรียนใชคอมพิวเตอรในการเรียนการสอนอื่นๆ ที่ไมใชวิชา
คอมพิวเตอร แตเมื่อพิจารณาประกอบกับกิจกรรมที่เด็กใชงาน สวนมากจะเปนการทํารายงาน ทําแผนภูมิ จัดบอรด มากกวาจะใชงาน
เพือ่ สนับสนุนการสืบคนขอมูล การวิเคราะหหรือการใชงานดานอื่นๆ
• การนําเอาโปรแกรมชวยสอน (CAI) มาใชยังมีนอย (รอยละ 39.0) นอกจากนั้น ยังพบวาการใช CAI สวนใหญเปน
โปรแกรมประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร (รอยละ 52.6) มีการใชประกอบในวิชาอื่นนอยมาก (เชน คณิตศาสตรรอยละ 20.6
วิทยาศาสตรรอยละ 13.9 ภาษาอังกฤษรอยละ 7.2) สะทอนใหเห็นวา การผลิตสื่อและโปรแกรมชวยสอนในประเทศไทยยังมีนอยมาก
หรือถามีก็ยังไมไดมีการใชอยางเผยแพรนัก
ในสวนของสถานภาพและความพรอมของโรงเรียนในระดับประถมศึกษา มีรายงานผลเบื้องตนเรื่อง “การวิจัยสํารวจสถาน
ภาพและความพรอมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ” ประกอบดวย
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ โรงเรียนในสังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเทศบาล โรงเรียน
เอกชนและโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ทําการสํารวจโดยใชแบบสอบถามตอผูบริหาร โรงเรียน และครูผูสอน
หรือรับผิดชอบคอมพิวเตอรของโรงเรียน มีจุดสําคัญและนัยดังนี้
• โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่มีเครื่องคอมพิวเตอรใหครูใชมีรอยละ 82.2 หรือคิดเฉลี่ยเปน 3.8 เครื่อง/โรง เมื่อแยก
ตามประเภทของโรงเรียนพบวา โรงเรียนสังกัดสปช.มีเฉลี่ย 2.6 เครื่อง/โรง โรงเรียนกทม. 4.3 เครื่อง/โรง โรงเรียนเทศบาล 7.8 เครื่อง/
โรง โรงเรียนเอกชน 9.7 เครื่อง/โรงและโรงเรียนตชด. 0.2 เครื่อง/โรง แตมีเพียงรอยละ 50.7 ที่อนุญาตใหนักเรียนใชคอมพิวเตอร
สวนสถานที่ตั้งคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนสวนมากอยูในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (> รอยละ 70) ขณะที่
การใชคอมพิวเตอรในหองเรียนหรือหองสมุดอิเล็กทรอนิกสมีตํ่ามาก (รอยละ 4.0 และ รอยละ 3.2 ตามลําดับ)
• วัตถุประสงคของการใชงานก็เปนเชนเดียวกับของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา คือ การใชโปรแกรมสํานักงานและการจัด
ทํารายงาน มากกวาการใชงานในดานอื่น
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• ครูระบุวามีการใชโปรแกรมชวยสอนในสัดสวนที่สูงมาก โดยเฉพาะในวิชาภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร คณิตศาสตร และ
ภาษาไทย อยางไรก็ตาม รายงานการศึกษาไมไดทําการสํารวจทัศนคติของครูเกี่ยวกับคุณภาพของโปรแกรมชวยสอนและความพอใจดาน
การสนับสนุนการเรียนรูของของเด็ก
• โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตมีเพียงรอยละ 11.6 เทานั้น และสวนใหญจะเปนสมาชิกของโครง
การ SchoolNet
ในจํานวนโรงเรียนทีม่ ีอินเทอรเน็ตใช สวนใหญมีเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตไดเพียง 1-2 เครื่อง โรงเรียนใน
สังกัดสปช.ทีม่ อี ินเทอรเน็ตคิดเปนรอยละ 7.4 ขณะที่โรงเรียนกทม.และโรงเรียนเอกชนมีการเชื่อมตอในสัดสวนรอยละ 43.3 และ 47.5
ของโรงเรียนในกลุมเดียวกัน ตามลําดับ โรงเรียนตชด.ไมมีโรงเรียนใดที่มีการใชอินเทอรเน็ต
• สําหรับทีต่ งั้ ของเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตสวนมากจะตั้งไวในศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองธุรการ
หรือหองผูบริหาร/สํานักงาน ที่ไวในหองสมุดและหองเรียนมีสัดสวนที่นอยกวามาก
• กลุมตัวอยางที่ทําการสํารวจมีโรงเรียนที่ไมมีคูสายโทรศัพทถึงรอยละ 44.3
จากรายงานการศึกษาทั้งสองฉบับบงชี้นัยบางประการตอสถานภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูของไทย
ไดแก
1) ปญหาความเหลื่อมลํ้าในการเขาถึงสารสนเทศและความรู (Digital Divide) ยังเปนปญหาเชิงโครงสรางสําคัญ และเพิ่ม
ชองวางดานความเสมอภาคของการเรียนการพัฒนาในอัตราเรงเพิ่มขึ้น
2) การใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนการสอนยังคงมุงเนนการสอนที่ยึดรูปแบบและวิธีการใชงานอยางงาย
หรือโปรแกรมการใชงานพื้นฐานมากกวาจะฝกฝนทักษะที่จําเปนดานอื่นๆ เชน การสรางทักษะและตรรกะการคิดที่มีเหตุผล การทํางาน
เปนทีมและการใชความคิดสรางสรรค เปนตน
3) หลักสูตรการสอนวิชาคอมพิวเตอรยังมีทัศนะที่แคบ ไมเห็นมิติของการบูรณาการกับวิชาอื่นๆ รวมถึงไมไดสนับสนุนตอ
กระบวนทัศนการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปสูการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิต
4) โดยรวมแลวประเทศไทยยังขาดแคลนซอฟตแวรและโปรแกรมที่ใชในการเรียนการสอนอยูมากทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ
5) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษายังคงยึดติดกับกระบวนทัศนแบบราชการ มีการแบงฝายรับผิดชอบ
ทีแ่ ข็งตัว ไมสนับสนุนการใชงานเพื่อการเรียนรูอยางยืดหยุนขององคกร และไมเกิดการมุงเพิ่มขีดความสามารถการใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหเต็มประสิทธิภาพเพื่อการบริหาร การเรียนรูของครูและนักเรียน และการประยุกตพัฒนาที่ควรจะเปน

กรอบแนวทางการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ในรายงานการศึกษาเพื่อจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของประเทศไทย ไดเสนอกรอบ
แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ใหมีความชัดเจน ตอเนื่อง โดยคํานึงถึงการวางแผนแบบองครวม (Holistic
Approach) และสภาพความเปนจริงของประเทศ พรอมกับกระแสโลกาภิวัตนและความกาวหนาเชิงรุกในระยะยาว ทั้งนี้ โดยไดเสนอ
แนวนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 3 ประการ ไดแก นโยบายสรางมูลคาเพิ่ม (Value-added Policy) นโยบาย
สรางความเทาเทียม (Equity Policy) และนโยบายกาวกระโดด (Quantum-jump Policy)
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การสราง “มูลคาเพิ่ม”(Value-Added Policy) จากเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่ไดลงทุนไปแลวอยางเรงดวน โดย
ใหความสําคัญกับ
• การจัดหาและเสริมสรางซอฟตแวร เนื้อหา และหลักสูตร
• ฝกอบรมครูทุกระดับใหมีทักษะในการใชคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต โดยมีเกณฑมาตรฐานการประเมิน
• สํารวจอุปกรณฮารดแวร เพื่อประสานบริการซอมบํารุง
• การปรับกระบวนการทํางานของหนวยงานหลักที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหคลองตัว มีศักยภาพและเปน
เครือขาย
• ใหหนวยงานมีการตรวจสอบสภาพและประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอยางตอเนื่องรวมทั้งจัดทําฐานขอมูล
เพือ่ ใชประโยชนในการวางแผนระยะยาว
การสราง “นโยบายความเทาเทียม” (Equity Policy) ใหเกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ของประเทศ โดยใหทุกโรงเรียนในประเทศมีและเขาถึงอุปกรณพื้นฐาน ประกอบดวย โครงสรางพื้นฐานสาธารณะ (ไฟฟาและ
โทรศัพท) มีการจัดหาคอมพิวเตอรใหทั่วถึงทุกโรงเรียน พรอมซอฟตแวร และเนื้อหาที่สนับสนุนการเรียนรู รวมถึงอุปกรณตอพวงที่จํา
เปนอืน่ ๆ เชน พรินเตอร รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการเชื่อมตออินเทอรเน็ต นอกจากนั้น ตองเรงจัดตั้งศูนยการเรียนรู ดิจิทัล
(Digital Learning Center) ในทองถิ่นเพื่อการเรียนรู ตลอดชีวิต
การดําเนินนโยบาย “กาวกระโดด” (Quantum-jump Policy) โดยตัง้ เปาความสําเร็จและการลงทุนในระยะยาว ดังนี้
• ครูและนักเรียนทุกคนมีทักษะในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต และโรงเรียนทุกโรงสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ต
อยางเพียงพอ
• มีการผลิตเนือ้ หาทางวิชาการทั้งในสื่อซีดีรอม และอินเทอรเน็ตจากหนวยงานหลักในสวนกลางที่ใชประโยชนในระดับ
ประเทศ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อถายทอดเนื้อหาตางประเทศใหเหมาะสมกับทองถิ่น(Localization)
• ลงทุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ (Local Industry) รวมทั้งดึงดูดการลงทุนตรงจากตางประเทศ (Foreign
Direct Investment) และสงเสริมการรวมทุน (Joint Venture) ในการผลิตอุปกรณและระบบอันเนื่องมาจากความตองการและตลาด
เทคโนโลยีสารสนเทศทางดานการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการประกอบและผลิตอุปกรณคอมพิวเตอรอุปกรณเครือขาย ตลอดจน
อุตสาหกรรมการผลิตซอฟตแวรและสื่อมัลติมีเดีย
• เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา ตอบสนองตอความตองการของผูด อ ยโอกาส คนพิการ คนในชนบท ตลอดจน ประชาชน
ทีต่ อ งการเรียนรูการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
• มีคลืน่ ความถีเ่ พือ่ การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพและเพียงพอแกความตองการ
• มีการลงทุนวิจยั และพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษาปละไมตากว
ํ่ า 400 ลานบาท รวมทัง้ มีระบบ ตรวจสอบ
และประเมินผลการพัฒนาและใชเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาอยางเปนรูปธรรมและมีความโปรงใส
• วางกฎเกณฑตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา
โดยสรุปอาจกลาวไดวา นโยบายทัง้ สามดานมุง เนนใหเกิดทัง้ ความเสมอภาค คุณภาพและประสิทธิภาพ ในการใชเทคโนโลยีเพือ่
พัฒนากําลังคนและสังคม อันเปนนโยบายทีต่ อ งมีการดําเนินการคูข นานไปพรอมๆ กันทัง้ 3 ดานเพือ่ ใหบรรลุ เปาหมายการพัฒนาทีพ่ งึ ประสงค
โดยสมบูรณ
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เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูจากฐานราก
ในการจัดทําขอเสนอนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติระยะ พ.ศ. 2544-2553 (IT-2010) ไดมีขอเสนอการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในดานตางๆ รวมถึงการพัฒนาดานการศึกษาและดานสังคม โดยในดานการพัฒนาสังคม มุงเนนการลด
ปญหาความเหลื่อมลํ้าดานสารสนเทศและความรู (Digital Divide) โดยไดชี้ใหเห็นประเด็นความเหลื่อมลํ้าใน 3 ระดับคือ ระดับแรก เปน
การลดความเหลือ่ มลํ้าระหวางประเทศที่มีและประเทศที่ไมมี เพื่อรักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในประชาคมโลกไมใหถูก
เหวีย่ งตกขอบการแขงขันในเวทีโลก ระดับที่สอง เปนการลดความเหลื่อมลํ้าของกลุมสังคมและชุมชนภายในประเทศ ที่จะเปนสาเหตุ
ของปญหาการกระจายรายไดที่ไมเปนธรรมและการเกิดสังคมและชุมชนชายขอบที่โงและจนดักดาน และระดับที่สาม เปนการลดชอง
วางของการเขาถึงสารสนเทศ และความรูของเยาวชนในอนาคต (Next Generation) ใหหมดไปอยางสิ้นเชิง และสามารถยืนไดอยางมั่นคง
ในฐานะพลเมืองโลกที่ภาคภูมิใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนและเผาถิ่น
นอกจากนั้น ยังไดนําเสนอแนวคิดดานการพัฒนาสังคมและกระบวนการเรียนรูจากฐานราก มีการเสนอแนวทางการพัฒนา
ในระดับตางๆ ประกอบดวย
• การสราง ตอยอด และบูรณาการความรู ทัง้ โดยการพัฒนาความรูแบบบนลงลาง คือ ประยุกตความรูสากลเพื่อทองถิ่น
และชุมชน และจากลางขึ้นบน คือพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นสูความรูสากล สรางทางเลือกทางภูมิปญญาและวัฒนธรรมใหกับสังคมโลก
ทั้งนี้ ตองสนับสนุนการสรางความรูที่เปนองครวม มีการทํางานรวมกันแบบสหสาขาวิชา และสรางกระบวนการเรียนรูพหุภาคี
• มีกลไกในการเผยแพรความรูทั้งในระดับแนวราบและแนวตั้ง ในระดับแนวราบ แลกเปลี่ยนความรูระหวางชุมชนหรือ
กลุมวิชาชีพ เพือ่ พัฒนาความรูและสารสนเทศรวมกัน ในแนวตัง้ แลกเปลี่ยนความรูระหวางกลุมอาชีพ กลุมชนชั้น กลุมวัฒนธรรม ทั้ง
ภายในและนอกประเทศเพื่อเปดโลกทัศน และปรับกระบวนทัศนสูความเขาใจอันดีในฐานะสมาชิกของพลเมืองและชุมชนโลก
• มีการประยุกตและใชประโยชนจากความรูเพื่อการพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม และการยกระดับจิตใจอัน
ใฝงามของมนุษย สังคมแหงความรูจะตองรูจักการใชประโยชนและขีดจํากัดของความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม ใหสอดคลองกับ
ความตองการและบริบททางวัฒนธรรมของชุมชนและสังคม
ในภาพรวมเห็นไดชัดเจนวา แนวทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู จากฐานรากจากที่มีการเสนอแนวคิดไวนี้
ตางก็สะทอนมุมมองที่คลายคลึงกันกับแนวนโยบายระดับชาติที่กลาวไปแลว นั่นคือ การมุงเนนความเสมอภาค ลดความเหลื่อมลํ้าในการ
เขาถึงประโยชนของเทคโนโลยีของทุกสวนในสังคม การใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพในแงของการเชื่อมโยงใหเกิดการใช
ประโยชนรวมกันในรูปเครือขายขาวสารขอมูลตางๆ และที่สําคัญที่สุด คือการมุงเนนคุณภาพจากมุมมองของชุมชนในระดับฐานรากเอง
ทีพ่ งึ ไดรบั ขอมูลขาวสารและการเรียนรูตางๆ จากเครือขายสารสนเทศสมัยใหมที่สอดคลองและตรงตอบริบททางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ตลอดจนความตองการจําเพาะของแตละชุมชนทองถิ่นเอง
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บทที่ 3
การมองอนาคตและการสรางภาพอนาคต
การศึกษาเรื่อง “อนาคตภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู : กระบวนทัศนและยุทธศาสตรเพื่อการเปลี่ยนแปลง
จากฐานราก” เปนการใหความสําคัญและใชวิธีการศึกษาภายใตกระบวนการมองอนาคต (Foresight) ตามแบบฉบับของนักคิดกลุม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งกําลังเปนที่ยอมรับจากหลายประเทศวา เปนวิธีการที่สามารถนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีได โดย
อาศัยแนวคิดเบือ้ งตนวา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะทวีบทบาทและความสําคัญในการยกระดับความรูของคนในประเทศ สงเสริม
การแพรกระจายความรู และนําความรูไปประยุกตใชเพื่อประโยชนตอภาคเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม และสภาวะแวดลอม ภายใน
ทศวรรษที่กําลังจะมาถึงนี้
ขณะเดียวกัน การวิจัยครั้งนี้เปนการเนนลงไปที่บริบทของสังคมไทยภายใตสภาวะที่ตองมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว เพื่อพรอมตอบรับตอกระแสโลกยุคโลกาภิวัตน ในขณะที่ มีขอคนพบวา วิธีการในการมองอนาคตสามารถดําเนินการไดหลายวิธี
ขึน้ อยูก บั การเลือกใชวิธีการมองอนาคตใหเหมาะสมกับพื้นฐาน เปาหมายที่ตั้งไว และการประยุกตใชของแตละบริบทนั้นๆ ดังนั้นการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงไดเลือกการมองอนาคตโดยใชหลายวิธีรวมกัน รวมทั้งยังไดมีการประยุกตและพัฒนาวิธีการมองอนาคตขึ้น ทั้งการ
ทํางานภาคสนามจากกรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดลําปาง และกรณีศึกษาโครงการเครือขายวิจัยเยาวชน เพื่อใหผลจากงานวิจัยชิ้นนี้ สามารถ
นําไปสูม รรควิถีที่ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมในอันดับตอไป ในบทนี้จึงประกอบดวยเนื้อหาหลักดังนี้
- แนวคิดการมองอนาคตและการสรางภาพอนาคต
- แนวคิดจําเพาะเกี่ยวกับเทคนิคการสรางภาพอนาคต
- กระบวนการทํางานและวิธีการศึกษาในโครงการ

แนวคิดการมองอนาคตและการสรางภาพอนาคต
แนวคิดพื้นฐานที่นํามาสูการมองอนาคต
เมื่อกลาวถึง “การมองอนาคต” (Foresight) ดูจะเปนเรื่องใหมอยูมากในแวดวงวิชาการศึกษาวิจัยของไทยที่อยูนอกกลุมนัก
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แตก็ถือวาเปนเรื่องที่มีความสําคัญประการหนึ่ง ทีจ่ ะทําใหผูที่เกี่ยวของไดมีการเตรียมพรอมปองกันสิ่งที่ไม
พึงประสงค และ/หรือวางกลยุทธเพื่อพัฒนาสูอนาคตที่ตองการใหเปนจริงได โดยทั่วไปผูคนมักจะคาดการณอนาคตในลักษณะที่เปน
เหตุการณเชือ่ มโยงและสืบเนื่องจากสถานการณที่เกิดขึ้นในอดีตและปจจุบัน เปนภาพฉายที่ชัดเจนเพียงภาพเดียวที่ตั้งอยูบนสมมติฐาน
ภายใตบริบท (Context) และกระบวนทัศน (Paradigm) ของปจจุบัน การตัดสินใจหรือการวางแผนกลยุทธทั้งหลายสําหรับอนาคตทีค่ ิดวา
นาจะเกิดขึ้นเพียงแบบเดียว (Extrapolation) หรือทีป่ ระสงคจะใหเกิด (Desired Future) จึงมักไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากไมไดเผื่อ
พืน้ ทีก่ ารพิจารณาความไมแนนอนในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น
อยางไรก็ดี ในระยะหลัง ประสบการณจากหลายๆ ประเทศไดสะทอนใหเห็นวาอนาคตไมจําเปนตองเปนเหตุการณที่ตอเนื่อง
จากปจจุบนั เสมอไป มีหลายเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยอยูเหนือความคาดหมายและตางไปจากเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนหนานั้นอยางสิ้นเชิง
ทัง้ นีเ้ พราะปจจัยความไมแนนอน (Uncertainties) และตัวแปรตางๆ ไดเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทั้งที่สามารถคาดการณไดจากการ
สังเกตสัญญาณแหงการกอเกิดที่ปรากฏลางๆ และที่ไมสามารถคาดเดาได ดังนั้น กระบวนการตัดสินใจวางแผนกลยุทธแบบดั้งเดิม
(Traditional Strategic Planning) ทีอ่ าศัยการกําหนดเปาหมายที่ตองการวิเคราะหจุดออน จุดแข็งหรือสภาพการณตางๆ ในปจจุบันนั้นไม
เพียงพอสําหรับการวางแผนจัดการกับอนาคตอีกตอไป
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ภายใตโลกยุคโลกาภิวัตน การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงของประเทศตางๆ เปนไปอยางรวดเร็ว การกําหนดนโยบายและ
การวางแผนกลยุทธทั้งในระดับองคกรและภูมิภาคที่ผิดพลาดจากความเปนจริง เปนสิ่งที่กอใหเกิดตนทุนทางเศรษฐกิจและสังคมสูง การ
มองอนาคตและเทคนิคตางๆ ตามแนวคิดนี้ สามารถเปนหนทางหนึ่งที่จะชวยผูกําหนดนโยบายในการตัดสินใจ ไดมีการจัดลําดับความ
สําคัญของแผนงานตางๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน สามารถระบุขอบเขตสาขางานวิจัยหรือเทคโนโลยีมุง เปา (Focus
Technology) ทีจ่ ะมีความสําคัญในอนาคต รวมตลอดจนถึงเปนการชวยใหสังคมเตรียมความพรอมเพื่อนําไปสูสังคมที่พึงประสงค
(Shaping the Future)
การมองอนาคตคืออะไร
การมองอนาคต (Foresight) ไดถูกนิยามไวอยางหลากหลาย ตามที่ Coates (1985) ไดสรุปวา “เปนกระบวนการที่ทําใหเกิด
ความเขาใจอยางชัดเจนในเรื่องการผลักดันไปสูอนาคตที่พึงประสงคในระยะยาว ที่ควรจะไดมีการหยิบยกรายละเอียดตางๆ เขาสูขั้น
ตอนการกําหนดนโยบาย การวางแผน และการตัดสินใจในระดับสูงตอไปเปนวิธีการเชิง คุณภาพและปริมาณที่แสดงใหเห็นถึงหนทางที่
นําไปสูก ารตรวจสอบ ชี้วัดแนวโนมที่อาจปรากฏขึ้น และเพื่อการพัฒนา รวมทั้งการนําไปใชประโยชนที่จะกอใหเกิดประสิทธิภาพมาก
ทีส่ ดุ ในการเชื่อมโยงเพื่อการวิเคราะหเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับนโยบาย อีกทั้งเปนเรื่องของการเตรียมความพรอมไปสูความตองการและ
โอกาสในอนาคต การมองอนาคตในสวน ภาครัฐไมใชเรื่องการกําหนดนโยบาย แตจะชวยใหสามารถกําหนดเงื่อนไขตางๆ ไดชัดเจน
ยืดหยุน และใชปฏิบัติไดจริง เมื่อเวลาและสถานการณเกิดการเปลี่ยนแปลง แมวาจะมีนัยที่ใกลเคียงกับการวางแผน แตก็ไมใชการวาง
แผน การมองอนาคตเปนเพียงขั้นตอนหนึ่งของการวางแผนเทานั้น”
หรือความหมายที่กระทรวงวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของนิวซีแลนด (Ministry of Research, Science & Technology)
ไดนยิ ามไว “การมองอนาคตคือกระบวนการที่เปดเผยใหเห็นหนทางสูอนาคตที่พึงปรารถนา และหลอมรวมจินตการ พรอมกลยุทธเพื่อ
การรังสรรคอนาคตนั้นๆ เขาไวดวย”
แตความหมายหนึ่งที่ไดรับการยอมรับในวงกวางที่ศูนยคาดการณเทคโนโลยีเอเปคไดสรุปไว ก็คือ “กระบวนการทีด่ ําเนินไป
อยางเปนระบบในการมองไปในอนาคตของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม และปฏิสัมพันธทมี่ ตี อกัน เพื่อสงเสริมใหเกิด
ประโยชนตอสังคม เศรษฐกิจและ สิ่งแวดลอม”
อยางไรก็ดี จากประสบการณของหลายๆ ประเทศที่ผานมาพบวา การมองอนาคตถูกนําไปประยุกตใน 4 ลักษณะดวยกัน คือ
1) การมองอนาคตของเทคโนโลยีเพื่อการวางแผน การกําหนดและจัดลําดับความสําคัญของเทคโนโลยีมุงเปา (Foresight
about future of technology aimed at technology planning and priority setting)
2) การมองอนาคตของเทคโนโลยีเพื่อระบุเทคโนโลยีที่จะเปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม (Foresight about future of
technology aimed at identifying technologies might contribute to economic and social change)
3) การมองอนาคตของความตองการทางสังคมและเศรษฐกิจและหาวิธีที่จะตอบรับดวยเทคโนโลยี (Foresight about social
and economic needs and the ways in which these might be solved with the help of technologies)
4) การมองอนาคตของความตองการทางสังคมและเศรษฐกิจและหาวิธีที่จะตอบรับ ซึ่งอาจไมมีองคประกอบของเทคโนโลยี
(Foresight about social and economic needs aimed at identifying ways to alleviate these)
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ความแตกตางระหวางการมองอนาคตและการทํานายอนาคต
การมองอนาคต (Foresight) ไมใชการพยากรณหรือทํานายอนาคต (Forecast) ถึงแมวากระบวนการทั้งสองจะสนใจการมอง
ไปขางหนาหรือมองไปสูอนาคตเหมือนกัน แตตั้งอยูบนหลักการที่แตกตางกันกลาวคือ ในขณะที่การทํานายอนาคตเชื่อวาอนาคตมีเพียง
เหตุการณเดียว (Single future) และสามารถทํานายได (Predictable) สําหรับการมองอนาคตเชื่อวา อนาคตเปนความไมแนนอน สามารถ
ผันแปรไดตลอดเวลา (Contingent) ดังนัน้ อนาคตจึงอาจเกิดไดหลายลักษณะ (Possible Futures) อนาคตแบบใดจะเกิดขึ้นจริงก็ขึ้นอยูกับ
การตัดสินใจและการกระทําที่เกิดขึ้นกอนหนานั้น การทํานายหรือพยากรณอนาคตลวงหนาจึงไมสามารถกระทําได (Unpredictable)
หลักการสําคัญของการมองอนาคตจึง ไมไดมุงเนนที่จะทํานายวาอนาคตจะเปนอยางไร แตเปน การพยายามคาดการณวาอนาคตลักษณะ
ใดนาจะเกิดขึ้นไดบาง เพือ่ จะไดเตรียมตัวหาแนวทางรับมือกับเหตุการณเหลานั้น พรอมกับชวยใหผูที่มีสวนไดเสียกําหนดกลยุทธและ
บังคับทิศทางของอนาคตใหเปนไปในทางเลือกที่เหมาะสม (Not simply preparing for future but shaping the future)
นอกจากหลักการของการมองอนาคตจะแตกตางจากการทํานายอนาคตแลว ก็ยังแตกตางจากกระบวนการวางแผนกลยุทธแบบ
ดั้งเดิม (Traditional Strategic Planning) อีกดวย กลาวคือ ในขณะที่การวางแผนแบบดั้งเดิมทั่วไป เริ่มจากการประเมินสภาพการณ
ปจจุบนั และวางแผนไปขางหนาเพื่อไปสูอนาคตที่ตองการ แตสําหรับการมองอนาคตจะเริ่มจากการคาดการณอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่ง
อาจมีทั้งดีไมดีปะปนกันไป แลวจึงยอนกลับมาวางแผน (Back Casting) เพือ่ เตรียมพรอมรับมือกับอนาคตในรูปแบบตางๆ
โดยสรุปจึงอาจกลาวไดวา การมองอนาคตเปนกระบวนการวิเคราะหทางยุทธศาสตรที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของการปรึกษาหารือ
ของผูเ กีย่ วของอยางเปนระบบ โดยอาศัยขอมูลทั้งในแงของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมตลอดจนถึงเศรษฐกิจและสังคม ในการ
พิจารณาโอกาสและอุปสรรคที่สามารถเกิดขึ้นไดในอนาคตและหาแนวทางในการ รองรับสิ่งเหลานั้น
พัฒนาการของการมองอนาคต
แตเดิมนัน้ การมองอนาคตเปนกิจกรรมที่จํากัดเฉพาะในแวดวงของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยในยุคแรกจะให
ผูเ ชี่ยวชาญหรือนักวิทยาศาสตรคาดการณพัฒนาการของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Technology Foresight) โดยอาศัยเฉพาะขอมูลจาก
แรงผลักดันหรือแนวโนมตางๆ ในประเด็นดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใชในการจัดลําดับความสําคัญของการคนควาทดลอง
หรือพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ ที่จะเปนประโยชนในแวดวงวิทยาศาสตร
ในทศวรรษที่ 1990 กระบวนการมองอนาคตไดถูกปรับขยายครอบคลุมกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจ ทําใหการมองอนาคต
พัฒนาเปนการคาดการณพัฒนาการของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องหรือเพื่อประโยชนทางธุรกิจ และการสรางความสามารถ
ในการแขงขัน เชน การมองอนาคตเพื่อบงชี้เทคโนโลยีที่สําคัญในการตอบสนองความตองการของตลาด เปนตน และเปนชวงที่การมอง
อนาคตมีประเด็นดานเศรษฐกิจเขามาเกี่ยวของนี้ถือไดวาเปนยุคที่สองของการมองอนาคต
ในยุคทีส่ าม ไดผนวกประเด็นทางสังคมเขามาในกระบวนการ ทําใหการมองอนาคตเปนการคาดการณพัฒนาการทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สนใจแงมุมทางเศรษฐกิจและสังคมควบคูกันไป การมองอนาคตในยุคนี้จึงตองอาศัยทั้งขอมูลจากแนวโนม
ตางๆ ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปจจัย แรงขับเคลื่อน ผลกระทบดานเศรษฐกิจ และสังคมรวมอยูดวย ในชวงหลังกิจกรรมการมอง
อนาคตจึงมักใชคําวา “Foresight” แทนคําวา “Technology Foresight” เพือ่ ใหเกิดความชัดเจนวา ไมไดมุงมองอนาคตเฉพาะประเด็นที่
เกีย่ วของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเทานั้น
การมองอนาคตที่ถูกพัฒนามาโดยลําดับ ไดสงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคประกอบตางๆ ของกระบวนการมอง
อนาคต อาทิ กลุมบุคคลที่เขารวมกระบวนการมองอนาคตในยุคแรกผูรวมกิจกรรมจํากัดอยูในกลุมผูเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี แตในยุคตอๆ มาไดขยายไปครอบคลุมบุคคลกลุมอื่นๆ ในสังคม อาทิ ผูผลิตเจาของอุตสาหกรรม ผูบริโภค องคกรพัฒนา
เอกชน กลุมผลประโยชน ฯลฯ
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เปาหมายของการมองอนาคต
การมองอนาคตในแตละครั้งจําเปนตองมีการระบุเปาหมายใหชัดเจน มิฉะนั้นอาจไมกอใหเกิดประโยชนดังที่คาดหวัง และ
อาจทําใหสูญเสียทรัพยากรตางๆ ทั้งเวลา งบประมาณ ฯลฯ โดยเปลาประโยชน ซึ่งตามปกติแลวการมองอนาคตจะทําไปเพื่อเปาหมาย
ตางๆ อาทิ ในสภาพที่นับวันทรัพยากรจะมีจํานวนจํากัดมากขึ้นเรื่อยๆ ทําใหไมสามารถดําเนินการทุกอยางไดในคราวเดียวกัน การมอง
อนาคตไดถกู นํามาใชเพื่อชวยในการเลือกหรือจัดลําดับแผนงานหรือการกระทํากอนหลัง ตลอดจนชวยตีกรอบของแผนงานหรือ
นโยบายตางๆ ใหดําเนินไปในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม
ในขณะเดียวกัน การมองอนาคตยังถูกใชสําหรับการคาดการณอนาคต ทั้งในแงของการตรวจสอบผลลัพธความเปนไปไดที่
จะเกิดขึน้ จากนโยบายในปจจุบัน รวมถึงในแงของอุปสรรคหรือโอกาสใหมๆ ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อจะไดมีการเตรียมพรอม
รับมือลวงหนา ในหลายกรณีการมองอนาคตก็ถูกใชเปนชองทางใหบุคคลกลุมตางๆ มีโอกาส แลกเปลี่ยนและรับรูความคิดเห็นของ
บุคคลตางประสบการณ ตางอาชีพเพื่อการสรางความสมานฉันททางความคิด การเปดโลกทัศนและการปรับกระบวนทัศนของกลุมคน
ในสังคม
กระบวนการมองอนาคต
ลักษณะสําคัญประการหนึ่งของการมองอนาคตที่ไดเนนยํ้าไวขางตน คือ การมองอนาคตมิใชเทคนิคหรือวิธีการ แตเปน
กระบวนการ มีขั้นตอนที่ดําเนินไปอยางเปนระบบระเบียบเพื่อไปสูผลลัพธที่ตองการ ซึ่งขั้นตอนเหลานั้นสามารถจําแนกออกไดเปน 3
ชวง ดังนี้
้ เตรียมการ (Pre-foresight Stage)
• ขัน
โดยเริม่ จากการตัดสินใจที่จะจัดกิจกรรมการมองอนาคต กําหนดคณะทํางาน (Steering group) เพือ่ ทํา หนาที่ออกแบบ
กําหนดรายละเอียดตางๆ ของกิจกรรม เชน หัวขอ/ขอบเขตของการศึกษา วัตถุประสงค เทคนิคที่ใชระยะเวลาดําเนินการ และผูเขารวม
มองอนาคต ฯลฯ นอกจากนี้ยังรวมถึงการศึกษา กิจกรรมการมองอนาคตตางๆ ที่ผานมาในอดีต เพื่อนําประสบการณเหลานั้นมาปรับใช
ใหเกิดประโยชนดวย
้ ปฏิบัติการ (Main-foresight Stage)
• ขัน
เมือ่ คณะทํางานไดกําหนดรายละเอียดตางๆ ของกิจกรรมเสร็จแลว ชวงแรกของขั้นตอนนี้คือการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ
ทีเ่ กีย่ วของกับประเด็นที่ตองการศึกษา เชน แนวโนม วิสัยทัศนและแผนกลยุทธตางๆ ที่เกี่ยวของกับประเด็นนั้นๆ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน
ใหผเู ขารวมใชเปนขอมูลเพื่อเทียบเคียงสําหรับขั้นตอนตอไป หลังจากนั้นจึงเปนชวงสําคัญหรือชวงหลักของกิจกรรมการมองอนาคตที่
ใหผเู ขารวมกิจกรรมที่กําหนดไว รวมกันมองอนาคต โดยอาศัยเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งที่คณะทํางานไดคัดเลือกไว เชน Delphi Survey,
Scenario planning ฯลฯ หรืออาจอาศัย 2-3 เทคนิคผสมกันขึ้นอยูกับความเหมาะสมในแตละกรณี
• ขั้นสุดทาย (Post-foresight stage)
ในขัน้ ตอนสุดทายนี้ เปนการวิเคราะหตรวจสอบนัยของผลลัพธที่ไดจากการมองอนาคต (ภาพอนาคตซึ่งแสดงโอกาส
หรืออุปสรรคตางๆ กลยุทธที่ตองปฏิบัติ เปนตน) กับกลยุทธหรือการดําเนินงานตางๆ ที่ดําเนินการอยู ณ ปจจุบัน เพื่อเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไขเพิม่ เติมสิ่งเหลานั้นใหเหมาะสมสําหรับการรับมือกับอนาคตที่จะเกิดขึ้น ตอไป รายละเอียดของแตละขั้นตอนที่ไดกลาว
ไปนัน้ เปนเพียงพื้นฐานทั่วไปเทานั้น ในกิจกรรมการมองอนาคตที่เกิดขึ้นจริงอาจมีการปรับแตงเพิ่มลดรายละเอียดตางๆ ในแตละขั้น
ตอนเพือ่ ความเหมาะสมตอไป จากการที่อนาคตภาพมีลักษณะที่เปนกระบวนการ เปนระบบนี้เอง จึงทําใหประโยชนที่ไดมิไดมีแตเฉพาะ
ผลลัพธที่เปนรูปธรรม (Concrete Outputs) เชน ภาพอนาคตหรือกลยุทธเทานั้น แตยังไดกอใหเกิดประโยชนที่เกิดขึ้นตามมาจากกระบวน
การ (Process Benefit) หลายประการ ซึ่งประโยชนเหลานี้มีความสําคัญไมนอยไปกวาหรืออาจจะมีมากกวาผลลัพธที่เปนรูปธรรม
(Concrete Outputs)
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ประโยชนของการมองอนาคต
ศาสตราจารยเกร็ก เทการด ที่ปรึกษาดานการบริหารของศูนยคาดการณเทคโนโลยีเอเปค ไดจําแนกประโยชนจากกระบวน
การมองอนาคตไวเปน 6 ประการ (6C’s) ดังนี้
1) communication กระบวนการมองอนาคตเปนชองทางที่เชื่อมโยงใหบุคคลหลากหลายกลุมมีโอกาสสื่อสาร แลกเปลี่ยน
ความคิดระหวางกัน
2) concentration กระบวนการมองอนาคตสนับสนุนใหผูเขารวมกระบวนการสามารถมองอนาคตไดอยางเปนระบบและ
ในระยะยาวกวาที่เคยมอง
3) coordination กระบวนการมองอนาคตสงเสริมใหเกิดการประสานรวมมือกันของบุคคลที่ไดเขารวมมองอนาคต
4) consensus กระบวนการมองอนาคตทําใหเกิดความเปนหนึ่งเดียวกันทางความคิดเกี่ยวกับทิศทาง ลําดับความสําคัญตางๆ
ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับอนาคต
5) commitment กระบวนการมองอนาคตทําใหผูเขารวมกระบวนการเกิดความผูกพันและมีสวนในความเปนเจาของกับ
ผลลัพธของการมองอนาคต
6) comprehensive กระบวนการมองอนาคตทําใหผูมีสวนรวมเกิดความเขาใจการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกที่จะเกิดกับกลุม
ธุรกิจ ชุมชน ภูมิภาคหรือระดับประเทศ และสามารถควบคุมเหตุการณดังกลาวได
ถึงแมวา ประโยชนของการมองอนาคตจะมีอยางมากมายทั้งในแงประโยชนที่เปนรูปธรรม และประโยชนที่เกิดจากกระบวน
การ แตนั่นไมไดหมายความวาอนาคตภาพทุกครั้งจะประสบความสําเร็จและนํามาซึ่งผลลัพธดังกลาวอยางครบถวนเสมอไป อยางไรก็ดี
อนาคตภาพที่ประสบความสําเร็จจะประกอบดวยลักษณะพื้นฐานที่สําคัญคือ
• มีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนตั้งแตเริ่มกระบวนการ
• เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดเสียทุกฝายเขารวมกระบวนการ
• มีชอ งทางที่จะนําผลของการมองอนาคตไปปฏิบัติใหเกิดผล
• มิไดทาเพี
ํ ยงครั้งเดียว แตมีการทําซํ้าเปนระยะๆ เพื่อใหสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
เทคนิคหรือวิธีการมองอนาคต
พัฒนาการทีก่ ลาวมาขางตนสงผลตอการปรับเปลี่ยนในเทคนิคที่ใชสําหรับการมองอนาคต โดยทั่วไปแลว เทคนิคของอนาคต
ภาพในยุคแรกจะเนนที่ความคิดสรางสรรค การมีปฏิสัมพันธและความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเปนหลัก โดยใชกระบวนการประชุม
ปฏิบัติการ (Panel Discussion) การใชเทคนิค Delphi ในขณะที่การมองอนาคตในระยะหลัง วิธีการที่ถูกเลือกใชจะใหความสําคัญใน
เรือ่ งปฏิสมั พันธของผูเขารวมกระบวนการมองอนาคตรวมดวย เชน การมองอนาคตในรูปแบบของกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพือ่ การสรางภาพอนาคต (Scenario Planning Workshops) เปนตน อยางไรก็ตาม เทคนิคเหลานี้ตางก็มีจุดดีและจุดดอยที่แตกตางกันออก
ไป ทําใหการระบุถึงเทคนิคที่ดีที่สุดสําหรับการมองอนาคตยากที่จะกระทําได การมองอนาคตจึงควรผสมผสานเทคนิคหลายประเภทเขา
ดวยกันเพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และตองคํานึงถึงบริบททางเศรษฐกิจ องคกร และวัฒนธรรมของแตละประเทศนั้นวา มีอิทธิพล
ตอการเลือกใชเทคนิคในกระบวนการสรางอนาคตภาพอยางไร
ในทีน่ ขี้ อกลาวถึงเทคนิคการมองอนาคตที่มีการใชอยางแพรหลาย คือ
1. การสํารวจเดลฟ (Delphi Surveys)
เดิมทีเดียว การสํารวจเดลฟเปนเทคนิคที่ใชสําหรับการทํานายเทคโนโลยี (Technology Forecast) ซึง่ ถูกคิดคนโดยบริษัท
Rand Corporation เพือ่ การวางนโยบายในการพัฒนาเทคโนโลยีและการคนควาวิจัยตางๆ ตอมาแมวาการทํานายเทคโนโลยีจะไดรับ
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ความนิยมลดลง เทคนิคการสํารวจเดลฟก็ยังคงไดรับการยอมรับโดยไดนําการสํารวจเดลฟมาใชกับการมองอนาคต และกลายเปนเทคนิค
ทีไ่ ดรบั ความนิยมอยางมากในประเทศตางๆ ไมวาจะเปน เยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุน เกาหลี เปนตน
การสํารวจเดลฟเปนเทคนิคการมองอนาคตที่ใหความสําคัญกับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเปนหลัก โดยจะใหผู เชี่ยวชาญ
ทําการระบุพัฒนาการในสาขาตางๆ ที่ตนเชี่ยวชาญผานหัวขอคําถามที่มีการกําหนดไวในแบบสํารวจตัวอยางของคําถาม เชน พัฒนาการ
ของเทคโนโลยี X จะเกิดขึ้นเมื่อไร อุปสรรคของการพัฒนาคืออะไร พัฒนาการนั้นมีความสําคัญแคไหน เปนตน
สําหรับในสวนของขั้นตอนการสํารวจเดลฟ มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
1) จัดตัง้ คณะทํางานเพื่อกําหนดรายละเอียดตางๆ ของการสํารวจเดลฟ และกําหนดคําถามที่ใชในการสํารวจ
2) สงแบบสํารวจใหผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น (ครั้งที่ 1)
3) สงแบบสํารวจเดิมหรืออาจมีการปรับแกไข ใหผูเชี่ยวชาญกลุมเดิม (ครั้งที่ 2) พรอมผลของการสํารวจครั้งที่ 1 (วัตถุ
ประสงคเพือ่ ใหผูเชี่ยวชาญทราบความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนอื่นๆ และเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นใหม
เชน ในกรณีที่ตอบแบบสํารวจครั้งที่ 1 แตกตางจากคนสวนใหญ อาจปรับความ คิดเห็นใหเหมือนคนสวนใหญในการ
สํารวจครัง้ ที่ 2 นี้ หรืออาจยังคงตอบแบบเดิม ซึ่งอาจตองมีการใหเหตุผลเพิ่มเติมดวย)
4) สงแบบสํารวจครั้งที่ 3 (หากจําเปน)
5) วิเคราะหผลทางสถิติและสรุปผล
จากขัน้ ตอนทีก่ ลาวไป แสดงใหเห็นลักษณะเฉพาะของการสํารวจเดลฟหลายประการ เชน การมองอนาคตโดยการใชเทคนิค
นี้ ผูเ ชี่ยวชาญที่เขารวมกระบวนการมองอนาคตจะไมมีปฏิสัมพันธกันโดยตรงในการมองอนาคต(Anonymity) ในขณะเดียวกัน การมอง
อนาคตโดยเทคนิคนี้กระทําเปนวงรอบ คือ การสํารวจมีการทําซํ้ามากกวา 1 ครั้ง กวาจะไดผลลัพธและผลลัพธที่ไดนั้นจะมีการวิเคราะห
ผลทางสถิติรวมดวย
การสํารวจเดลฟเปนเทคนิคที่ไดรับความนิยม เพราะจุดเดนหลายประการ กลาวคือ หากใชเทคนิคการสํารวจเดลฟแลว
สามารถดําเนินการมองอนาคตกับผูเชี่ยวชาญกลุมใหญได (A very large number of people) ซึง่ เทากับวาสามารถประมวลแนวคิดได
หลากหลายแงมุม ผลลัพธที่ออกมาจึงไดเปรียบในเรื่องความนาเชื่อถือ
ในขณะเดียวกันหากคนกลุมใหญไดรวมมองอนาคตรวมกันแลว ประโยชนจากกระบวนการมองอนาคต (Process Benefit)
ยอมจะตองเกิดขึ้นในวงกวางดวย นอกจากขอดีดังกลาวแลว การสํารวจเดลฟยังชวยลดปญหาในเรื่องการครอบงําทางความคิด เนื่องจาก
ในการสํารวจเดลฟ ผูเขารวมไมตองมีการเผชิญหนาหรือมีปฏิสัมพันธกันโดยตรง (Impersonal) ทําใหแตละคนสามารถแสดงความคิด
เห็นของตนไดอยางเต็มที่
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ตารางที่ 3.1 : แสดงตัวอยางแบบสํารวจเดลฟ

เครื่องมือ/
อุปกรณ

การจัดการ

เงินทุน

กําลังคน

ไมมี

นอย

ปานกลาง

มาก

ไมมี

นอย

ปานกลาง

มาก

ไมมี

นอย

ปานกลาง

มาก

โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง
“การมองอนาคตบทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศกับผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในป 2549”
คําถาม
ความสําคัญ ความเรงดวน ความเปนไปได อุปสรรคของ SME ขอคิดเห็น/
ขอเสนอ
นโยบายภาครัฐ
แนะ
1.รัฐควรพัฒนาบุคลากรใหกับ SME โดยให
สถาบันการศึกษาที่มีอยูจัดหลักสูตร
พิเศษดาน IT ใหทั่วถึง
2.รัฐควรผานกฎหมายธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสโดยเร็วเพื่อให SMEs
สามารถใชประโยชนจาก e–
Commerce ไดอยางจริงจัง
3.รัฐควรมีกองทุนใหกูยืมดอกเบี้ยตํ่า
สําหรับ SMEs กูยืมเพื่อนําไปพัฒนา
ระบบ IT
4.รัฐควรสนับสนุนหรือใหทุนในการพัฒนา
โปรแกรมสําเร็จรูปและนําออกมาขายใน
ราคาถูกเพื่อชวยอํานวยความสะดวกใน
การดําเนินธุรกิจของ SMEs
ที่มา : ศูนยคาดการณเทคโนโลยีเอเปคกับการมองอนาคตเพื่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟก, 2544.

แมวา การสํารวจเดลฟจะมีจุดเดนหลายประการก็จริง แตก็มีจุดดอยรวมดวย โดยเฉพาะปญหาดานตนทุนที่สูงทั้งในแงของ
ระยะเวลาและคาใชจายในการดําเนินการ นอกจากนี้หากคําถามในแบบสํารวจไมตรงประเด็นหรือไมดีพอ อาจทําใหการมองอนาคตโดย
การสํารวจเดลฟดําเนินไปอยางผิดทิศทาง และไมกอใหเกิดประโยชน
2. การสรางภาพอนาคต (Scenario Planning)
การสรางภาพอนาคตเปนอีกเทคนิคหนึ่งที่ถูกเลือกใชอยางกวางขวางสําหรับการมองอนาคต ซึ่งการสรางภาพอนาคตไมได
เปนการพยายามทํานายอนาคตจากสถานการณปจจุบันหรือสรางนวนิยายเกี่ยวกับอนาคต แตเปนการสรางเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตที่อาจ
จะเกิดขึน้ จากโครงเรื่องที่มีเหตุผลและชัดเจน โดยดําเนินการผานกระบวนการที่เปนระบบ เนนการมีปฏิสัมพันธ การใชความรู
ประสบการณและความคิดสรางสรรคของผูเขารวมกิจกรรม
ลักษณะเดนของการสรางภาพอนาคตมีหลายประการ อาทิ การสรางภาพอนาคตเปนเทคนิคที่ใหความสําคัญกับจินตนาการ
และความคิดสรางสรรคมากกวาการวิเคราะหตามหลักเหตุผล โดยมุงเนนใหพิจารณาถึง ปจจัยความไมแนนอน (Uncertainties : ปจจัย
หรือเหตุการณทหี่ ากเกิดขึ้นจะทําใหอนาคตไมสืบเนื่องตอจากปจจุบันและสรางผลกระทบอยางสูงตอเรื่องนั้นๆ แตยังไมแนใจและไม
ทราบแนชดั วาปจจัยดังกลาวจะเกิดขึ้นหรือไมและจะมีผลกระทบอยางไร) ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมักถูกละเลยไปในกระบวนการวาง
แผนโดยทั่วไป ทั้งๆ ที่มีความสําคัญ
เนือ่ งจากการสรางภาพอนาคตเปนกระบวนการที่อาศัยปฏิสัมพันธของผูเขารวมมองอนาคตเพื่อสรางภาพอนาคต ทําให
ประโยชนจากกระบวนการ (Process Benefit) เกิดขึน้ ไดครบถวนทั้ง 6 ประการ (6C’s) และที่สําคัญเทคนิคนี้ไมไดจํากัดการมองอนาคต
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ไวทผี่ เู ชี่ยวชาญเทานั้น แตเปดโอกาสใหบุคคลหลากหลายประเภทในสังคมเขารวมดวย สําหรับรายละเอียดและขั้นตอนตางๆ จะได
อธิบายตอไป
3. การขยายแนวโนม (Extrapolation หรือ Trend Analysis)
เปนเทคนิคทีต่ งั้ อยูบ นสมมติฐานวาอนาคตเปนตอนตอจากปจจุบัน ในขณะเดียวกันปจจุบันก็ตอเนื่องมาจากอดีต ดังนั้น สิ่ง
ตางๆ ทีเ่ กิดตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบันยอมปรากฏในอนาคตดวย การมองอนาคตดวยเทคนิคนี้จะอาศัยการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลหรือตัว
แปรตางๆ ทั้งในอดีตและปจจุบันเพื่อสรุปทิศทางของอนาคตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
การมองอนาคตโดยอาศัยเทคนิคการขยายแนวโนมถือวายุงยากซับซอนนอยที่สุด (Simplest Form of Foresight) อาศัยเพียง
ขอมูลทีเ่ คยปรากฏมาเทานั้น อยางไรก็ดี เทคนิคนี้ก็มีขอจํากัดที่สําคัญคือ การสันนิษฐานวาอนาคตจะไมเปลี่ยนแปลงจากปจจุบัน ทําให
การมองอนาคตโดยเทคนิคดังกลาวสนใจแตสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นมาแลว โดยละเลย เหตุการณที่อาจเกิดขึ้นโดยอยูเหนือความคาดหมาย
(Unexpected Events) ซึง่ พรอมจะเกิดขึ้นไดตลอดเวลาในโลกแหงความเปนจริง
4. การปรึกษาหารือ (Consultation)
เทคนิคนีอ้ าศัยความคิดเห็นจากหลายฝาย ซึ่งรวมทั้งผูเชี่ยวชาญ องคกรบริษัท หรือปจเจกชนทั่วไป เพื่อรวบรวม มุมมอง
เกีย่ วกับอนาคตใน 3 ลักษณะ คือ อนาคตที่คาดไว (Expected Futures) จากการวิเคราะหสภาพการณหรือแนวโนมตางๆ ณ ปจจุบัน
อนาคตที่เปนไปได (Possible Futures) และอนาคตที่ตองการจะบรรลุ (Preferred Futures) และนําอนาคตที่ไดทั้งสามแบบนั้นมาเปรียบ
เทียบกันเพือ่ บงชีถ้ ึงประเด็นหรือแรงผลักดันหลักของการเปลี่ยนแปลง เพื่อนําไปใชในการกําหนดกลยุทธที่จําเปนสําหรับการจัดการกับ
ความเปลี่ยนแปลงหรือการไปสูอนาคตที่ตองการ
ขอดีของการปรึกษาหารือนั้นจะเปนไปในลักษณะของประโยชนที่ไดจากกระบวนการ เชน การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นของบุคคลจากหลายสาขาอาชีพ รวมไปถึงความผูกพันกับผลของการมองอนาคตในการนําไปปฏิบัติ แตกระนั้นเทคนิคการ
ปรึกษาหารือก็มีขอเสียที่คลายคลึงกับการสํารวจเดลฟ นั่นคือเปนเทคนิคที่ใชเวลาและคาใชจายสูงมาก
ขอจํากัดของการมองอนาคต
โดยหลักการแลว การมองอนาคตเปนกระบวนการที่ชวยในการตัดสินใจ กําหนดหรือจัดลําดับความสําคัญของแผนงานตางๆ
เพือ่ การเตรียมพรอมรับมือกับปญหาหรือความทาทายใหมๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในขณะเดียวกัน กระบวนการมองอนาคตก็สนับสนุน
ใหเกิดความเปนหนึ่งเดียวกันของผูเกี่ยวของที่ไดเขารวมกระบวนการ ซึ่งยอมเปนผลดีในการดําเนินการในประเด็นนั้นๆ ตอไป
แตทวา ในทางปฏิบัติ การมองอนาคตอาจไมกอใหเกิดประโยชน ดังที่ไดกลาวไปอยางสมบูรณก็ได ทั้งนี้เพราะขอจํากัดหลาย
ประการของการมองอนาคต กลาวคือ
• การมองอนาคตเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับความคิดเห็นของมนุษยและโดยธรรมชาติของมนุษยจะมีความโนมเอียง
ทางความคิดไปในทางใดทางหนึ่ง (Bias) ซึง่ ความโนมเอียงดังกลาวยอมมีผลกระทบไมมากก็นอยตอประสิทธิภาพของการมองอนาคต
ความโนมเอียงเหลานี้เกิดจากปจจัยหลายประการ อาทิ ปจจัยสวนบุคคลของผูรวมมองอนาคต เชน ความรูความเชี่ยวชาญ บุคลิกเฉพาะ
ตัวหรืออารมณ เปนตน
• นอกจากปจจัยสวนบุคคลแลว ความสามารถในการรับรูอนาคตของมนุษย (Human Perception) ที่มีจํากัด ก็มีสวนสําคัญ
ทําใหเกิดความโนมเอียงทางความคิดในการมองอนาคตดวย ตามปกติการรับรูของมนุษยจะเกิดจากขอมูล ขาวสารตางๆ ที่ตนเองไดรับ
ดวยเหตุนี้ในการมองอนาคต มนุษยจงึ มักจะคาดการณอนาคตโดยเนนหนักไปในสวนของแนวโนมที่ไดยินไดฟงบอยๆ (Well–
publicized Trends) ไวมากเกินความเปนจริง และในขณะเดียวกันก็มักมองขามสิ่งที่ไมคอยไดรับการกลาวถึง (Less-publicized Trends)
• นอกจากนั้น มนุษยมักจะมองอนาคตภายใตอิทธิพลของแนวความคิดหลัก ณ ชวงเวลาดังกลาว (Dominant thought of the
times)ทําใหการมองอนาคตเปนเสมือนการบรรยายภาพอนาคตจากกระบวนทัศนหลักของสังคม ณ ขณะนั้น (Social paradigm of today)
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มากกวาการคาดการณอนาคตอยางที่ควรจะเปน จึงเห็นไดวา กิจกรรมการมองอนาคตที่จัดขึ้นในชวงเวลาเดียวกัน มีแนวโนมที่จะคาด
การณอนาคตในลักษณะคลายคลึงกันเสมอ
• เนือ
่ งจากลักษณะของเทคนิคการมองอนาคตแบบการสํารวจเดลฟที่ทําเปนกลุมที่เนนใหไดผลลัพธที่ทุกคนเห็นพองกัน
จากลักษณะดังกลาว ทําใหการมองอนาคตมักมีแนวโนมเปนการประนีประนอมความคิด โดยเอาแนวคิดกลางๆ เปนหลักซึ่งทําใหความ
คิดสุดโตงมากๆ (Extremes) เกีย่ วกับอนาคตถูกตัดออกไประหวางกระบวนการ ทั้งๆ ที่ความคิดสุดโตงเหลานั้นบางครั้งมีประโยชนและ
มาจากผูร จู ริง ในการวิเคราะหผล จึงควรนําเสนอความเห็นที่นาสนใจแตแหวกแนวเพื่อการพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบายไปดวย
สังเกตไดวา ขอจํากัด 3 ประเด็นแรกนั้น เปนขอจํากัดเชิงคุณภาพและระดับความรูของบุคคล ซึ่งมักเผชิญอยูในระเบียบวิธี
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเด็นความเปนกลาง (Subjectivity) ของผูใหความคิดเห็น ซึ่งยังมี
ขอถกเถียงไมสิ้นวา มีจริงหรือไม ในทางปฏิบัติจึงควรใหความสําคัญอยางยิ่งกับการเลือกสรรบุคคลที่เหมาะสม และหลากหลาย
ครอบคลุมกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) และเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ ชัดเจนตอเทคนิคการสรางภาพอนาคตที่คณะผูวิจัยได
เลือกใชเปนวิธีการหนึ่งในการศึกษาโครงการนี้ จึงขอหยิบยกมาอธิบายเพื่อความกระจาง ดังตอไปนี้

แนวคิดจําเพาะเกี่ยวกับเทคนิคการสรางภาพอนาคต
พัฒนาการของเทคนิคการสรางภาพอนาคต
ในชวงทศวรรษที่ผานมา การสรางภาพอนาคต (Scenario Planning) ถือวาเปนรูปแบบการวางแผนแบบใหม กลายเปนที่นิยม
ในองคกรทั้งหลาย ความจริงแนวคิดเกี่ยวกับการสรางภาพอนาคต เริ่มปรากฏในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 มันเปนวิธีการหนึ่งของการ
วางแผนทางทหารที่ริเริ่มโดยกองทัพอากาศสหรัฐฯ โดยพยายามจินตนาการวาศัตรูจะใชวิธีการโจมตีในรูปแบบใดบาง เพื่อเตรียม
ยุทธศาสตรหลายรูปแบบรับมือกับการโจมตีนั้นๆ ชวงตนทศวรรษที่ 60 Herman Kahn นักวางแผนอนาคตผูมีชื่อเสียงของอเมริกัน ไดเขา
มารวมงานวางแผนแบบมีจินตนาการกับกองทัพอากาศ ประสบการณจากการทํางานครั้งนั้นทําให Kahn สามารถถอดองคความรูชุดนี้
ออกมาเปนเครื่องมือในการทํานายอนาคตของภาคธุรกิจ Kahn สามารถพยากรณอนาคตไดถูกตอง เขาคาดวา ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและความมั่งคั่งของสหรัฐอเมริกาจะเกิดขึ้นแนนอน ซึ่งทําใหเขากลายเปน Top Futurist ของโลก
อีก 10 ปตอมา การทํานายอนาคตของ Herman Kahn ไดรบั การปรับปรุงและพัฒนามิติใหมขึ้นมาเปนเทคนิคการทํา
Scenarios โดย Pierre Wack ผูร บั ผิดชอบเปนหัวหนาวางแผนใหแกหนวยงานวางแผน Group Planning ของบริษัทเชลล ที่สํานักงาน
กรุงลอนดอน เมื่อตนทศวรรษที่ 70
Pierre กับทีมงานของเขา พยายามคนหาปจจัยและเหตุการณอาจนําไปสูผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงราคา นํ้ามัน ถึงแมวา
ราคานํามั
้ นนับตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่สอง คอนขางจะมีเสถียรภาพก็ตาม โดยที่เขาไดเขียน Scenarios ขึ้นมาสองชุด แตละชุด
สถานการณจําลองจะมีเรื่องราวเสร็จสมบูรณในตัว พรอมตารางราคานํ้ามัน พล็อตเรื่องชุดที่หนึ่งเปนแนวการนําเสนอความรูแบบจารีต
(Conventional Wisdom) ทีป่ ระเมินวาราคานํ้ามันจะไมกวัดแกวงมากนัก สวนพล็อตที่สองมีความเปนไปไดสูงวา อาจจะเกิดวิกฤตราคา
นํามั
้ นทีก่ ลุมประเทศโอเปคเปนจุดขึ้น ซึ่ง Pierre เฝาติดตามดูการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมการบริหารของบริษัท แมจะเขาใจการนํา
เสนอ Scenarios ของเขาก็ตาม แตมันก็ยังไมมีอะไรเกิดขึ้น เปนเสมือนนํ้ารดลงบนกอนหิน Pierre คิดวา ถาจะให Scenarios ไดผลทาง
การปฏิบตั จิ ริงๆ ตองนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทัศนะและทาทีตอความเปนจริง (View of Reality) ของผูบริหารเชลลใหได
Scenarios ในมิติใหม ที่ Pierre ไดพฒ
ั นาขึน้ จึงไมเพียงแตเลาเรื่องของอนาคตที่อาจเปนไปไดเทานั้น แตตองสามารถบรรยาย
เหตุการณวิกฤตราคานํ้ามันที่อาจจะเกิดขึ้นใหสมจริง จนรูสึกสัมผัสไดจนหัวใจเตนแรง แลว Scenario Planning ของ Pierre ก็มาทันเวลา
จริง เดือนตุลาคม ค.ศ. 1973 หลังสงคราม Yom Kippur ในตะวันออกกลางไดไมนาน กลุมโอเปคก็แผลงฤทธิ์ วิกฤต พลังงานระเบิดไป
ทัว่ โลก บริษทั นํ้ามันอื่นๆ เผชิญกับเหตุการณไมคาดฝน มีแตเชลลเทานั้นที่เตรียมตัวเตรียมใจ และความคิดไวพรอมแลว ทําใหมีการปรับ
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ตัวสถานการณไดเร็วกวาบริษัทนํ้ามันอื่นๆ ทําใหสองสามปตอมาธุรกิจของเชลลพุงขึ้นอยางแรง จากบริษัทที่ออนแอที่สุดใน 7 บริษัท
นํามั
้ นใหญของโลก ถีบทะยานขึ้นมาเปนบริษัทใหญที่สุดสองบริษัท และทํากําไรมากที่สุด
อยางไรก็ตามการสรางภาพอนาคตนั้น นับไดวาเปนเทคนิคสําคัญที่ถูกเลือกใชอยางแพรหลายในกิจกรรม การมองอนาคตที่
เกิดขึ้นในหลายๆ ประเทศ เพื่อวางแผนทางยุทธศาสตรหรือการจัดลําดับความสําคัญ ซึ่งการสรางภาพอนาคตไมไดเปนการพยายาม
ทํานายจากสถานการณปจจุบัน หรือสรางนวนิยายเกี่ยวกับอนาคตขึ้น แตเปนการสรางเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
โครงเรือ่ งทีม่ เี หตุผลและชัดเจน โดยดําเนินการผานกระบวนการที่เปนระบบ ซึ่งกระบวนการดังกลาวเนนการมีปฏิสัมพันธ การใช
ความรู ประสบการณ และที่สําคัญความคิดสรางสรรคของผูเขารวมกิจกรรมเปนอยางมาก
ลักษณะเดนของเทคนิคการสรางภาพอนาคตมีหลายประการ อาทิ
• การสรางภาพอนาคตเปนความพยายามมองอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นได แลวจึงยอนกลับมาวางแผนเพื่อเตรียมการรับรอง
สิง่ ทีอ่ าจเกิดขึ้นเหลานั้น ซึ่งแตกตางจากการวางแผนแบบดั้งเดิมทั่วไปที่เริ่มตนจากการประเมินสภาพการณปจจุบัน และวางแผนไปขาง
หนาเพื่อไปสูอนาคตที่ตองการ
• การสรางภาพอนาคตใหความสําคัญกับจินตนาการและความคิดสรางสรรคมากกวาการวิเคราะหตามหลักเหตุผล
• การสรางภาพอนาคตเนนกระบวนการปฏิสัมพันธของผูเขารวมกิจกรรมมากกวาความคิดของปจเจกบุคคล
• ผูเ ขารวมสรางภาพอนาคตไมไดจํากัดเฉพาะผูเชี่ยวชาญ แตครอบคลุมถึงบุคคลหลายประเภทในสังคม
• กระบวนการสรางภาพอนาคตเนนที่การลงมือปฏิบัติมากกวาการอานหรือการวิเคราะห
• กระบวนการสรางภาพอนาคตสามารถกอใหเกิดประโยชนครบทั้ง 6 ประการ (6 C’s)
นอกจากนี้การสรางภาพอนาคต (Scenario Planning) ยังเปนเครื่องมือสําหรับการสรางความแตกตาง และเรื่องของความเปน
ไปไดเกี่ยวกับอนาคตขององคกร การระบุทางเลือกของภาพอนาคต สามารถชวยสรางความเขมแข็ง และ กลยุทธที่เพิ่มโอกาสความ
สําเร็จขององคกรภายใตความหลากหลายของเหตุการณที่เกิดขึ้น ยิ่งไปกวานั้นการสรางภาพอนาคต จะทําใหสามารถ
• คนพบนัยทั่วไปสําหรับการดําเนินงานที่สามารถมองทะลุถึงภาพฉายอนาคตไดทั้งหมด
• ระบุดัชนีที่ชวยใหเขาใจโอกาสและอัตราการเสี่ยงมากขึ้น
• วัดความสามารถขององคกรและขอเสนอแนะปจจุบันที่ขัดตอความเปนไปไดเกี่ยวกับอนาคต
• เลือกขอเสนอแนะที่เปนกลยุทธโดยตั้งอยูบนฐานการจัดอันดับในการสรางภาพและความสามารถของ องคกรที่ตองการ
พัฒนา
จุดประสงคของการมองภาพอนาคตเพื่อชวยใหเรามีมุมมองของความเปนจริงอยางใกลชิด และดําเนินตอไป อยางไรก็ตาม
สุดทายก็ยังไมใชภาพที่แนนอนของวันพรุงนี้ แตเปนกระบวนการตัดสินใจที่ดีกวาในเรื่องของอนาคต
เปาหมายในการใชประโยชนจากภาพอนาคตที่สรางขึ้น
ในยุคของการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและความไมแนนอน (Uncertainty) รัฐบาล องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตอง
พัฒนากลไกในการวิเคราะหและวางแผนเกี่ยวกับอนาคต สถาบัน ACIIC ซึง่ อยูใ นระหวางเปนโครงการนํารองที่ให คําแนะนําดาน
เทคนิคการพัฒนาและการวางแผนเกี่ยวกับอนาคตของประเทศออสเตรเลีย เทคนิคเหลานี้ไมใชเพียงทํานายอนาคตเทานั้น แตยังมีวิธีการ
จัดการภายใตความไมแนนอน สถาบัน ACIIC ไดพฒ
ั นาและปรับปรุงกระบวนการมองอนาคตที่เปนตนแบบ โดยพัฒนามาจาก Royal
Dutch Shell Company มีวตั ถุประสงค ดังนี้
1) เพือ่ จัดอันดับความสําคัญของการวิจัยระดับชาติ
2) เพือ่ ยกประเด็นเกี่ยวกับการรับรูของอนาคตที่เปนไปได
3) เพือ่ วางแผนระยะยาวเกี่ยวกับการวิจัยในทวีปแอนตารกติกา
4) เพื่อพัฒนากลยุทธสําหรับการจัดการทรัพยากรนํ้า
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5) เพื่อวางแผน R&D และจัดการสาธารณูปโภคและสาธารณสุขทางนํ้าในประเทศออสเตรเลีย
6) เพือ่ พัฒนากลยุทธในการจัดการชุมชนใหเปนการพัฒนาชุมชนแนวใหม
7) เพื่อวางแผนระยะยาวในการพัฒนามหาวิทยาลัย
8) เพือ่ ประเมินการใชและการจัดการนํ้าในภูมิภาคตะวันตก
ปจจุบนั องคกรตางๆ กาวไปสูระดับโลก ซึ่งถูกกําหนดโดยปจจัยเหลานี้ คือ ความไมแนนอน การเปลี่ยนแปลงทางโครงสราง
อยางรวดเร็ว ความสับสนที่เกิดขึ้น และความหลากหลายของการคาดหวัง ดังนั้นองคกรตางๆ จะตองมีวิธีจัดการตามศักยภาพและโอกาส
ขององคกร
การสรางภาพอนาคต (Scenario Planning) เปนแนวความคิดใหมๆ ซึ่งเปนที่ยอมรับของบริษัท Nice Enterprice, Inc. เพื่อชวย
ลดความไมแนนอน และทําใหองคกรมีการวางแผนในรูปแบบตางๆ ภายในองคกร โดยเฉพาะการสรางภาพอนาคต ถือวาเปนวิธีการ
เรียนรูท หี่ ลากหลาย วิธีการสรางทางเลือกภาพอนาคตที่เปลี่ยนแปลงแนวคิดของความเปนจริง จึงจําเปนตองสรางทางเลือกที่ดีกวาใน
ปจจุบัน
ศาสตราจารย Richard Bawden ศูนยพัฒนาระบบมหาวิทยาลัย Western Sydney กลาววา การสรางภาพอนาคต เปนวิธีหนึ่ง
ของเทคนิคการมองภาพอนาคต ที่ใชในการพัฒนาองคกรตางๆ นั่นเปนสัญลักษณที่แสดงใหเห็นความสามารถของมนุษยทั้งดาน
จินตนาการและเรียนรูจากสิ่งที่จินตนาการโดยมองวา โลกจะเปนอยางไรในอีก 5 ป 10 ป และ 100 ป หรืออีกกวานั้น หลังจากนั้นก็
จินตนาการเพื่อแปลไปสูสิ่งที่จะนําไปสูองคกรที่คาดหวังวาจะสามารถปฏิบัติการในชวงเวลานั้น ความรูสึกไมใชแตเพียงพยายามและ
ทํานายอนาคตทีถ่ กู ตอง แตยังเปนการสรางภาพที่จํากัดขอบเขตอนาคตที่เปนไปได จุดประสงคของศูนยฯ ในฐานะนักมองอนาคตไมได
รับภาพอนาคตขององคกรที่ถูกตอง และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ผิดโดยการเปดเผยภาพอนาคตที่เปนไปได
ทุกวันนีอ้ งคกรเผชิญกับความไมเปนระเบียบมากมาย ความสับสน ความเปลี่ยนแปลง และความไมแนนอน เทาที่มีการตัดสิน
ใจจากโอกาสและอัตราการเสี่ยงมากมาย การคาดการณลวงหนาจากสภาพแวดลอม เพื่อเรียกรองใหมีการวิเคราะหระบบที่ตั้งอยูบน
สมมติฐานของความมั่นคงและการคาดการณ ซึ่งขึ้นอยูกับความตองการอยางสรางสรรคและความเขาใจ
ภาพอนาคตจะอธิบายลักษณะเกี่ยวกับอนาคต ซึ่งไมใชภาพถายที่ถาวรของอนาคต การสรางภาพอนาคตพยายามจะคนพบ
สมมติฐานเบื้องตนเกี่ยวกับองคกร ไมวาจะเปนวิสัยทัศน และสภาพแวดลอมภายในองคกร
นอกจากนี้ ศาสตราจารยรอน จอหนสัน กลาววา การประเมินสิ่งที่สามารถวัดไดจากการวางแผนที่มีประสิทธิภาพมิใชงาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเกี่ยวของกับการใชเวลานานๆ ถาใชเครื่องมือวัดเกี่ยวกับคานิยมทางออม องคกรตางๆ ก็ใชภาพอนาคต เพื่อจําแนก
ระดับและชวยคิดวางแผนเชิงยุทธศาสตร อยางไรก็ตาม ภาพอนาคตจํานวนไมนอยที่ถูกเขียนขึ้นมา เนื่องจากความเคลื่อนไหวดานธุรกิจ
การพัฒนาและการใชภาพอนาคตในวงการธุรกิจเปนที่รูจักกันในนาม Royal Dutch ผูนําในการวาดภาพ ความถี่ในการตัดสินใจเชิง
ยุทธศาสตรที่สําคัญ ปรากฏวามีประสิทธิภาพสูง และสามารถเชื่อมโยงไปสูการวางแผนภาพอนาคตอยางเชน บริษัท Shell ไดใชภาพ
อนาคตเพื่อพัฒนากลยุทธทางดานธุรกิจ ระบุโอกาสของการลงทุน และเตรียมพรอมสําหรับความไมตอเนื่อง และโอกาสอยางทันที
ทันใดองคกรตางๆ พัฒนาภาพอนาคตของโลก ในฐานะเปนสวนหนึ่งของการวางแผนกลยุทธสําหรับภาพองคกรทั้งหมดโดยรวม และ
มุง เนนไปทีภ่ าพอนาคตเพื่อประเมินประเด็นที่เปนกลยุทธมากกวาในระดับที่หลากหลายในองคกร ภาพอนาคตโลกถูกพัฒนาขึ้นในระยะ
ยาว โดยปกติ 30 ป ในระยะสั้น 2-3 ป เพื่อใหเขาใจการวาดภาพอนาคตที่ไมเหมาะสม ดังนั้นผูเชี่ยวชาญดานการวาดภาพอนาคตแนะนํา
วา จํานวนที่เปนไปไดของหนวยงาน และองคกรของรัฐ ตองดําเนินการจัดการตัวอยางภาพอนาคตอยางนอย 1 ครั้ง หลายองคกรใชการ
วาดภาพอนาคตเปนพื้นฐาน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยหลายแหง หนวยงานวิจัย และหนวยงานรัฐบาลกําลังใชการวาดภาพอนาคตเพิ่มมาก
ขึน้ ทั้งนี้ไดขยายไปยังหนวยงานเอกชนดวย
เมือ่ กลาวโดยสรุปภาพอนาคตที่ดีเปนภาพทั้งที่เปนจริงไดและนาประหลาดใจ เพราะเปนภาพที่มีพลังทะลุทะลวงความคิด
แบบเกาๆ และผูสรางภาพมีความสํานึกความเปนเจาของและอยากนําไปใช
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ขัน้ ตอนการสรางภาพอนาคต
ศาสตราจารยรอน จอหนสตัน ไดเสนอขั้นตอนการสรางภาพอนาคตไว 10 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้
การสรางภาพอนาคตสามารถจําแนกไดเปน 10 ขั้นตอน ซึ่งสามารถแบงออกเปน 3 ชวง ดังนี้
ชวงที่ 1 เตรียมการ
ขัน้ ตอนที่ 1 ระบุหวั ขอและขอบเขตของการศึกษา วัตถุประสงค ระยะเวลาดําเนินการและผูเขารวมสรางภาพ
อนาคตที่เหมาะสม
ชวงที่ 2 ดําเนินการสรางภาพอนาคต
ขัน้ ตอนที่ 2 การวิเคราะหประเด็นสําคัญ (Key Issues) รอบดาน โดยใหผูเขารวมกิจกรรมระดมความคิดระบุ
ประเด็น เหตุการณสําคัญตางๆ ในปจจุบันที่อาจมีอิทธิพลตอเรื่องที่ศึกษา
ขัน้ ตอนที่ 3 การระบุปจจัยสําคัญที่รูวาจะเกิด (Predetermined/Certain Factors) และระบุแรงผลักดัน (Driving
Forces) ของปจจัยเหลานัน้ เปนขั้นตอนที่ผูเขารวมกิจกรรมจัดอันดับความสําคัญของปจจัยตางๆ ที่ผูเขารวมคิดวามีผลสูงตอเรื่องที่ทําการ
ศึกษา และมีแนวโนมวาจะเกิดสูงมาก จนเลี่ยงไดยากในอนาคต รวมถึงระบุวา Driving Forces คืออะไร
ขัน้ ตอนที่ 4 การระบุสิ่งที่ไมแนนอนในอนาคต (Uncertainties) เปนขัน้ ตอนใหผูเขารวมระบุปจจัยหรือเหตุการณ
หากเกิดขึน้ จะทําใหอนาคตไมสืบเนื่องตอจากปจจุบัน และสรางผลกระทบอยางสูง (อาจเปนทางดีหรือไมดี) ตอเรื่องที่กําลังศึกษา และผู
เขารวมกิจกรรมยังไมแนใจและไมทราบวาปจจัยดังกลาวจะเกิดขึ้นหรือไมและจะมีผลกระทบอยางไร
ขัน้ ตอนที่ 5 การจัดกลุมปจจัย เนื่องจากในขั้นตอนที่ 3 และ 4 มีปจ จัยจํานวนมาก ในขั้นตอนนี้จึงจําเปนตองจัด
กลุม ปจจัยเหลานั้น ทั้งในปจจัยที่แนนอนและไมแนนอน เพื่อสะดวกในการสรางภาพอนาคตตอไป โดยการจัดกลุมอาจจัดตาม STEEP
(Social, Technology, Economic, Environment and Political Factors) คือ จัดเปนกลุมปจจัยดานสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
และการเมือง
ขัน้ ตอนที่ 6 การจัดลําดับปจจัยเพื่อสรางชุดแรงผลักดันหลักที่จะทําใหอนาคตเปลี่ยนรูปไป (Key Drivers of
Changes) เนือ่ งจากการจัดปจจัยสําคัญที่จะเกิดขึ้นแนนอน (Predetemined Factors) ตามลําดับความสําคัญตออนาคต และใหผูเขารวมจัด
ลําดับสิง่ ไมแนนอน (Uncertainty) ซึ่งระดับความไมแนนอนนั้นไมใชความแนนอนของความเปนไปไดวาจะเกิด แตเปนระดับของความ
ไมรขู องกลุมผูเขารวมกิจกรรมวาจะเกิดหรือไม และมีผลกระทบขนาดไหน อยางไร
ขัน้ ตอนที่ 7 การเลือกตรรกะของภาพอนาคต โดยเลือกตรรกะจํานวน 2-3 ชุด โดยพิจารณาจากชุดแรงผลักดันที่
ไดในขัน้ ตอนที่ 6 เพื่อเตรียมไวใหผูเขารวมกิจกรรมพัฒนาเปนภาพอนาคต
ขัน้ ตอนที่ 8 การพัฒนาภาพอนาคต ผูเขารวมประชุมเขียนบรรยายลักษณะภาพอนาคตสั้นๆ (200-300 คํา) ตาม
ตรรกะทีถ่ กู เลือกไวในขั้นตอนที่ 7
ขัน้ ตอนที่ 9 การประเมินความชัดเจนและความเปนเหตุเปนผลของภาพอนาคต
ชวงที่ 3 ตรวจสอบนัยความหมายจากภาพเพื่อการวางแผน
ขัน้ ตอนที่ 10 การประเมินนัยความหมายของภาพอนาคตเพื่อวางแผนยุทธศาสตร ใหผูเขารวมกิจกรรมวิเคราะห
ภาพอนาคตทีไ่ ด และระบุกลยุทธที่จําเปนในการทําใหภาพที่พึงประสงคเกิดขึ้น หรือปองกันไมใหเกิดภาพที่ไมพึงประสงค พรอมทั้ง
เปรียบเทียบกับกลยุทธที่ใชในปจจุบัน
นอกจากนี้ Peter Schwartz ผูเชี่ยวชาญดานการสรางภาพอนาคต (Scenario Planning) ไดอธิบายวากระบวนการสรางภาพ
อนาคตมี 8 ขั้นตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1
เปดเผยกระบวนการตัดสินใจ
ขัน้ ตอนที่ 2
คนหาและรวบรวมขอมูล
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ขัน้ ตอนที่ 3
ระบุแรงผลักดันของ Scenario
ขัน้ ตอนที่ 4
เปดเผยปจจัยที่เกิดขึ้นกอน
ขัน้ ตอนที่ 5
ระบุความไมแนนอนอยางวิกฤต
ขัน้ ตอนที่ 6
เขียนภาพอนาคต
ขัน้ ตอนที่ 7
วิเคราะหการนํากระบวนการตัดสินใจไปใชตาม Scenario
ขัน้ ตอนที่ 8
เลือกดัชนีและเครื่องหมายที่เปนตัวชี้นํา
ขณะเดียวกัน James Morrison ไดเสนอแนวทางการพัฒนา Scenarios ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ระบุประเด็นสําคัญ (Identify a focal issue)
เริม่ ระบุการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางโปรงใส ประเด็นนี้จะใชภาพอนาคตจาก
• สัมภาษณลูกคา
• ระบุเปาหมายหลักขององคกร
• ระบุอนาคตอยางเปนทางการ (อนาคตอยางเปนทางการ หมายถึงสิ่งที่ประชาชนคาดหวังวาจะใหเกิดขึ้น
ทัง้ นีเ้ พือ่ เตรียมความพรอมสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต)
ขัน้ ตอนที่ 2 พิจารณาจากปจจัยภายในและภายนอก (Conduct a internal scan and an external PEEST)
ปจจัยภายใน ไดแก 1) ตลาด 2) ผูบริโภค 3) คูแ ขงขัน 4) ลูกคา 5) ผลิตสิง่ ที่ทดแทน สวนปจจัยภายนอก ไดแก
1) นโยบาย 2) เศรษฐกิจ 3) สังคม/เทคนิค 4) สิ่งแวดลอม
ขัน้ ตอนที่ 3 จัดลําดับความไมแนนอนที่วิกฤต (Rank the critical uncertainties)
ใชเกณฑขององคประกอบทั้งที่ไมรูและวิกฤตเพื่อพิจารณาประเด็นที่ตองการเนน
ขัน้ ตอนที่ 4 พิจารณาตรรกะภาพอนาคต ( Determine scenario logics)
ขัน้ ตอนนีเ้ ปนหัวใจหลักของกระบวนการและโครงสรางพื้นฐานของภาพอนาคต ถาเราพิจารณาวาแรงผลัก
ดันทีส่ ง ผลกระทบตอความไมแนนอนมีสูง ก็จะพบวา สวนใหญสามารถจัดกลุมอยูในระหวางความไมแนนอนที่วิกฤต 2-3 ขอ ซึ่งแตละ
ขอจะเสนอมุมมองและทฤษฎีของตรรกะที่ แตกตางกัน
ขัน้ ตอนที่ 5 อธิบายรายละเอียดของภาพอนาคต (Describe the scenarios in more detail)
ภาพอนาคตแตละชนิดประกอบดวยความแตกตางกัน ดังตอไปนี้
• มีทงั้ สวนไดและสวนเสีย (Winner and Losers)
• ปฏิวต
ั กิ ารเปลี่ยนแปลง (Evolutionary)
• ความสงสัย (Quest)
•

สถานการณวิกฤตและการตอบสนอง (Crisis and Response)

ระยะเวลา (Coming of Age)
• วงจร (Cycles)
• มีทงั้ ขาวดี/ขาวราย (Good News/Bad News)
ขัน้ ตอนที่ 6 การนําไปใช (Implications)
พิจารณาจากภาพอนาคตแตละภาพ ทิศทาง/แนวโนมทั้งในปจจุบันและอนาคตขององคกร ความสําคัญอยูที่
ขัน้ ตอนนี้ คือการพูดคุยเกี่ยวกับกลยุทธ
ขัน้ ตอนที่ 7 เงื่อนไขที่ซํ้าซอน (Robust Options)
•
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เงือ่ นไขทีซ่ าซ
ํ้ อนในระดับปฏิบัติการ ขึ้นอยูกับการนําไปใชที่มุงสูโลกของความเปนไปได อยางไรก็ดีเงื่อนไข
ทีไ่ มแนนอนควรจะไดรับการพิจารณา เงื่อนไขดังกลาวอาจไมเจาะจงองคกรตางๆ หรือยึดติดกับภาพอนาคตเพียงภาพเดียว ถึงแมวาเงื่อน
ไขเหลานี้สมบูรณเพียงพอที่จะไมไดรับรู
ขัน้ ตอนที่ 8 ตัวชี้วัด (Indicators)
ภาพอนาคตหนึ่งภาพหรืออีกหลายๆ ภาพ ราวกับวาปรากฏเปนระยะๆ ในการมองยอนกลับไป โดยการมองไปที่
สัญลักษณของภาพอนาคตที่จะเกิดขึ้น ภาพอนาคตหนึ่งภาพสามารถเขาไปแทนที่ทางเลือกของการปฏิบัติ
อยางไรก็ตาม ขั้นตอนการสรางภาพอนาคตดังกลาวนี้ เปนเพียงแคตนแบบพื้นฐานเทานั้น ในกิจกรรมการสรางภาพอนาคตที่
เกิดขึน้ จริงอาจมีการปรับแตง หรือเพิ่มลดขั้นตอนเพื่อความเหมาะสมแลวแตกรณีวางแผนวิเคราะหเขาไปสูอนาคต
ขอจํากัดของการสรางภาพอนาคต
การสรางภาพอนาคตนั้นก็มีขอจํากัดเชนกัน เนื่องจากเปนเทคนิคที่อาศัยความคิดสรางสรรคเปนหลัก ดังนั้นหากผูเขารวม
สรางภาพอนาคตยึดติดกับ กรอบความคิดหรือความเชื่อ (Paradigm) ดัง้ เดิมของตน หรือยึดติดกับสภาพเหตุการณในปจจุบันมากไป
หรือแมกระทัง่ จินตนาการเกินขอบเขตของความเปนจริง ภาพอนาคตที่ไดก็จะไมสะทอนแงมุมมอง หรือรูปแบบอนาคตที่เปนประโยชน

กระบวนการทํางานและวิธีการศึกษา
โครงการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดนํากระบวนการมองอนาคตและเทคนิคการสรางภาพอนาคตดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนมาใชซึ่ง
มีเปาหมายสําคัญ เพื่อการกําหนดยุทธศาสตรสําคัญสูอนาคตที่เปนจริงไดในการสงเสริมการเรียนรูของคนไทยโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีกระบวนการและขั้นตอนการทํางาน (ดูแผนภูมิที่ 3.1 ประกอบ) รวมทั้งวิธีการศึกษาวิจัยเพื่อนําไปสูรายงานฉบับ
สมบูรณทถี่ อื เปนผลผลิตสุดทายของโครงการนี้ ที่เนนยํ้าและใหความสําคัญตอการใชประโยชนในทางปฏิบัติกับหนวยงานที่จะมี
บทบาทและเกี่ยวของตอไปมากกวาจะเปนเพียงแคผลงานทางวิชาการ ประกอบดวยสาระ ดังนี้
ขัน้ ตอนและวิธีการศึกษา
1. การเตรียมการและวางแผนการทํางาน ไดมกี ารประชุมคณะนักวิจัยเพื่อสรางความเขาใจ หาขอตกลง และรวมตัดสินใจใน
สาระการดําเนินการ การวางแผนการทํางานโครงการวิจัยรวมกัน ทั้งการกําหนดประเด็นในการศึกษา การตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนด
กระบวนการและรูปแบบการมองอนาคต ซึ่งประกอบดวย
- ผูทรงคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (สกศ.)
- ทีมทีป่ รึกษาจากศูนยคาดการณเทคโนโลยีเอเปค สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
- นักวิจัยจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
จุดเริม่ ของการตั้งคณะทํางานดังกลาวขางตน เปนผลมาจากความตองการเห็นภาพสุดทายของโครงการการศึกษาครั้งนี้ เปน
ผลในทางปฏิบัติ หรือสามารถนําไปเชื่อมโยงกับงานของหนวยงานอื่นๆ ได ขณะเดียวกันก็ตองการแนวรวมความคิด และความรวมมือ
การประสานงานตางๆ ในทางที่กอประโยชนตอโครงการวิจัยครั้งนี้ ซึ่ง สกศ. ถือเปน หนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลนโยบายดานการ
ศึกษาของประเทศ ประกอบกับมีวิสัยทัศนและแผนแมบท ICT เพื่อการศึกษาโดยตรง ซึ่งมีจุดเนนที่ การปฏิรูปการเรียนรู การพัฒนา
คุณภาพการสอนของครู ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ และการปรับมาตรฐาน ซึ่งเกี่ยวของกับการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย ดังนั้น ผลสรุปจากงานวิจัยครั้งนี้จะมีสวนชวยในการสนับสนุนและปรับปรุงวิสัยทัศนที่มีอยูเดิมของ สกศ. ดวยเชนกัน
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ในการเตรียมความพรอม และระมัดระวังตอทุกมูลเหตุที่จะเกิดขึ้น ซึ่งถือเปนมูลคาเพิ่มที่จะบังเกิดขึ้นตอหนวยงาน ที่เกี่ยวของอยูกับ
แวดวงการศึกษาของไทยในอนาคตตอไป
สําหรับศูนยคาดการณอนาคตเอเปคนั้น ถือเปนทั้งผูใหการสนับสนุนตอโครงการนี้ในฐานะหนึ่ง และอีกฐานะหนึ่งก็คือผูมี
ความชํานาญในการใชเทคนิคและกระบวนการมองอนาคตหลากหลายรูปแบบ จึงมีบทบาทใหความชวยเหลือในการใหคําปรึกษา ความ
คิดเห็น เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาตางๆ และตะลอมกลอมเกลาใหเห็นความชัดเจนในทิศทางที่ควรจะเปนในกระบวนการมอง
อนาคตดังกลาว ซึ่งการมีสวนรวมกับกิจกรรมในโครงการวิจัยนี้ ถือเปนการเผยแพรความรูความเขาใจตอกระบวนการมองอนาคตเพื่อให
เกิดการขยายความคิดนี้ออกไปในวงกวางดวยเชนกัน สําหรับกรอบคําถามหลักในการวิจัยครั้งนี้ ไดกําหนดภาพรวมไวภายใตประเด็น
สําคัญเกี่ยวกับ “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู” ที่ครอบคลุมเรื่อง ความเทาเทียม (Equity) คุณภาพ (Quality) และประสิทธิภาพ
(Efficiency) ของการศึกษาไทย ทีย่ ังคงเปนทั้งประเด็นปญหาและเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาในปจจุบันและอนาคต โดยใชรูป
แบบและเทคนิคการมองอนาคตใน 2 วิธี คือ การสรางภาพอนาคต (Scenario Planning) และการสํารวจความคิดเห็นแบบเดลฟ (Delphi
Survey) ผานเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการในเบื้องตน ซึ่งเปนวิธีศึกษาโดยการนําภาพอนาคตที่ไดจากการใชเทคนิคการสรางภาพอนาคต
มาใชเปนแนวทางในการพัฒนาคําถามสําหรับการสํารวจความคิดเห็นแบบเดลฟ สําหรับกลุมตัวอยางหรือกลุมระดมความคิดเห็นในการ
ศึกษาครัง้ นี้ ใชเกณฑการพิจารณาจากความหลากหลาย บทบาท ความเปนตัวแทนตอการเปลี่ยนแปลงทุกระดับ เพื่อเปนการหลีกเลี่ยง
ปญหาการกระจุกตัวทางความคิด และตองการใหขอมูลที่จะเปนผลลัพธจากการดําเนินการระดมความคิดเปนไดทั้งแนวลึก กวาง และมี
สมดุล รวมทัง้ การคํานึงถึงความพอดีและเหมาะสมของขนาดและจํานวนของกลุมตัวอยางที่เขารวมในการระดมความคิดเห็นและแลก
เปลีย่ นเรียนรูในการศึกษาวิจัย นอกจากนี้ ยังรวมถึง การเตรียมการทางดานขอมูลและการจัดเตรียมเอกสารตางๆ เพื่อใชเปนขอมูลทั้งใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีอภิปราย เวทีประชาคม และการศึกษาวิจัยในภาพรวมทั้งโครงการ
2. วิธกี ารเก็บรวบรวมขอมูล ทีเ่ กีย่ วของกับงานวิจัยนี้ มีดังนี้
2.1 การเก็บรวบรวมขอมูลภาคเอกสาร (Documentary Data Collecting) เปนการศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย แหลงขอมูล
ทุตยิ ภูมิ และการคนควาขอมูลจากอินเทอรเน็ต รวมทั้งฐานขอมูลตางๆ ในหัวขอและประเด็นที่ เกีย่ วของกับโครงการ เชนขอมูล
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรในโรงเรียนตอจํานวนนักเรียน แนวโนมและผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน ขอมูลจากการเขารวมสัมมนา ประชุม และอบรมในโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับประเด็นเรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เปนตน ขอมูลจากการสรุปบทเรียนจากเอกสารโครงการที่ดําเนินการทางดานเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรูและประเด็นที่เกี่ยวของ เชน บทเรียนจาก โครงการ Telecenter ของ NECTEC ขอมูลจากโครงการ Thairuralnet (ดูภาคผนวก)
เปาหมาย : เพือ่ ใหเขาใจบริบทโดยรวมในประเด็นตางๆ ทั้งเรื่องที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษา การ
เคลือ่ นไหวภาคชุมชน และวิวัฒนาการของการมองอนาคตและวิธีการสรางภาพอนาคต รวมทั้ง ประเด็นและ หัวขอที่เกี่ยวของกับงาน
วิจยั ในโครงการนี้ นําไปสูการเชื่อมโยงความรูตางๆ เขากับงานวิจัย ใหสามารถนําไปประกอบการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลใน
ลําดับตอไป รวมทั้งเพื่อจัดทําเปนขอมูลภาพรวมเบื้องตนในการจัดทําเปนเอกสารประกอบในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเวที
อภิปรายเยาวชน และการศึกษากรณีเฉพาะภาคสนามในโครงการนี้
2.2 การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม (Field Data Collecting) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลความคิดเห็นจากแหลงขอมูลปฐม
ภูมติ า งๆ ไดแก กลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับประเด็นการศึกษาวิจัย ทั้งผูนําชุมชนทองถิ่น นักวิชาการ ผูกําหนดนโยบายทางการ
ศึกษา ผูเ รียน ผูสอน นักเทคโนโลยี เปนตน ที่เขารวมในการประชุมเชิงปฏิบัติการจํานวน 2 ครั้ง ที่บานผูหวาน และโรงแรม
รอยัล เจมส ลอดส จังหวัดนครปฐม รวมทั้งขอมูลความคิดเห็นจากการประชุมในเวทีเรียนรูกับแกนนําชุมชนควบคูกับวิธีการสังเกต
(Observation) และการสัมภาษณ (Interview) บุคคลในชุมชนกรณีศึกษาหมูบานสามขาและการเยี่ยมชมศูนยสารสนเทศชุมชนที่บานนา
แขม จังหวัดลําปาง รวมทั้งขอมูลจากเวทีอภิปรายเครือขายวิจัยเยาวชนที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยังใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อ
รวมรวมขอมูลเชิงปริมาณในการประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้ง 2 ครั้งจากผูเขารวมประชุมที่จังหวัดนครปฐม
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เปาหมาย : เพือ่ ใหไดภาพอนาคตและกลยุทธตามโจทยการวิจัยที่ตั้งไว และเพื่อเปนการเชื่อมโยงองคความรูระหวาง
เนือ้ หาทางวิชาการ ความคิดเห็นจากเวทีตางๆ ผนวกเขากับการเรียนรูจากประสบการณตรงของชุมชน โดยมีผลิตผลสุดทายอยูที่กลยุทธ
และมาตรการทีช่ ดั เจนในการสานตอและขยายผลกับโครงการเชิงปฏิบัติการในหนวยงานหรือองคกรหนึ่งองคกรใดอยางเปนรูปธรรม
3. การดําเนินการศึกษา สืบเนือ่ งจากการศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เนนการมีสวนรวมจากการระดมความคิด
เห็นของบุคคลที่มีความรู ประสบการณ ความชํานาญในหลากหลายมิติมุมมอง และหลากหลายรูปแบบวิธีการ ดังนั้นจึงขอแบงการ
ดําเนินการศึกษา ดังนี้
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทํางานและนักวิจัยไดรวมตกลงใหมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการกําหนดอนาคตภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู : กระบวนทัศนและยุทธศาสตรจากฐานราก โดยใหดําเนินการทดสอบจากสถานการณสมมุติ (Dry
Running) กอนการประชุมจริง รวมทั้งไดกําหนดวัน เวลา สถานที่ จํานวนผูเขารวมประชุม วิธีการ และประเด็นหลักในการศึกษา พรอม
ทัง้ แบงชวงระยะการจัดประชุมเปน 2 ครั้ง ดังนี้
่ นู ยอภิบาลบานผูหวาน จังหวัดนครปฐม ระหวางวันที่ 14-15 ธันวาคม 2544 ภายใตประเด็นคําถามหลักวา
• ครั้งที่ 1 ทีศ
“ใน 10 ปขางหนา ชุมชนจะสามารถพัฒนาแบบแผนการเรียนรูไดอยางไร ภายใตอิทธิพลของ IT” ซึ่งประกอบดวยผูมีสวนไดสวนเสียใน
ประเด็นดังกลาวประมาณ 30 คน จากกลุมผูแทนชุมชน อาทิ ปราชญอีสาน เจาของ โรงเรียนทองถิ่น ผูนําชุมชน กลุมนักวิชาการจาก
สถาบันการศึกษา กลุมผูบริหารและผูผลิตหลักสูตรการศึกษาทั้งจากหนวยงานรัฐและหนวยงานเอกชน กลุมองคกรพัฒนาเอกชน กลุม
ธุรกิจเทคโนโลยี กลุมนักเรียนและผูนําเยาวชนที่มีความรูความเขาใจทางดานเทคโนโลยีทั้งจากทองถิ่นและสวนกลาง เปนตน (ดูรายชื่อ
ในภาคผนวก) โดยใชวิธีการศึกษาดวยวิธีการสรางภาพอนาคต (Scenario Planning) ที่กําหนดใหผูเขารวมประชุมทั้งหมดไดอภิปรายและ
ระดมความคิดในมิติตางๆ รวมกันทั้งเรื่องประเด็นสําคัญ (Key Issues) แรงผลักดันที่มีอิทธิผลตอการเปลี่ยนรูปอนาคต (Key Drivers)
และการระบุสงิ่ ที่ไมแนนอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Uncertainties) มาทําการจัดลําดับความไมแนนอนเพื่อกําหนดเปนโครงเรื่องสําหรับ
การสรางภาพอนาคต 3 ชุด แลวจึงแบงผูเขารวมประชุมเปน 3 กลุม กลุมละประมาณ 7-8 คน เพื่อพัฒนาภาพอนาคตและกําหนดกลยุทธ
ตอภาพอนาคตดังกลาว อยางไรก็ดี หลังจากการประชุมระดมความคิดเพื่อสรางภาพอนาคตแลว ไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษา
ในขัน้ ตอนของการใชเทคนิคสํารวจความคิดเห็นแบบเดลฟ มาเปนการพัฒนาภาพอนาคตและ กลยุทธ ซึ่งเปนผลที่ไดจากการสรางภาพ
อนาคตใหเกิดความสมบูรณขึ้น โดยคณะทํางานและคณะนักวิจัยตางเห็นรวมกันวา จะเปนประโยชนและสามารถนําไปใชในทางปฏิบัติ
ไดจริง มากกวาการสํารวจความคิดเห็นในแบบเดลฟตามที่มีการวางแผนไวแตแรก เนื่องจากมีขอจํากัดทั้งเรื่องระยะเวลาในการรวมรวม
จัดเก็บ และวิเคราะห ขอมูล รวมทั้งความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
• ครั้งที่ 2 ทีโ่ รงแรม เดอะ รอยัล เจมส ลอดจ จังหวัดนครปฐม ระหวางวันที่ 23-24 กุมภาพันธ 2545 เพื่อเปนการขยายผล
จากภาพอนาคตและกลยุทธในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ใหมีความสมบูรณและชัดเจนยิ่งขึ้นในการนําไปสานตอในเชิงปฏิบัติ
การทีเ่ ปนจริง โดยผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและสังเคราะหประเด็นสําคัญที่ไดจากการประชุมครั้งแรกมากําหนดประเด็นหลักไว 3
ประเด็นเพือ่ หลีกเลี่ยงความคิดเชิงนอกกรอบหรือหลุดประเด็นใดประเด็นหนึ่งไป ดังนี้
1) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าดานโอกาสการเรียนรู และการพัฒนาอยางกาวกระโดด
2) การพัฒนาองคความรูจากฐานรากเพื่อสรางดุลยภาพของภูมิปญญาทองถิ่นกับองคความรูสากล
3) การบริหารจัดการเชิงนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูในระดับฐานราก
โดยคัดเลือกผูเขารวมประชุมจํานวน 26 คน ที่พิจารณาจากความหลากหลายและความชํานาญการตอประเด็นที่ตั้งไว ไดแกน
บุคคล 3 กลุม คือ กลุมชุมชน กลุมนักวิชาการและนักวิจัย รวมทั้งกลุมผูกําหนดนโยบายทั้งจากภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้จะมีกลุมที่เคยเขา
รวมประชุมในครั้งแรกดวย (ดูรายชื่อในภาคผนวก) เพื่อใหเกิดการตอเชื่อมความคิด ความรูความเขาใจระหวางการประชุมทั้ง 2 ครั้ง โดย
ใชวธิ กี ารศึกษาดวยการจัดสนทนากลุม (Focus Group) และแบงกลุมระดมความคิดเปน 3 กลุมแบบคละกลุมบุคคล กลุมละประมาณ 8-9
คน เพือ่ ระดมความคิดตามแกนที่กําหนดใหขางตนพรอมกันทั้ง 3 กลุม และเปดโอกาสใหคิดขามแกนไดในกรณีที่มีประเด็นเชื่อมโยง
เพือ่ ใหเกิดความสะดวกและเหมาะสมในแงระยะเวลา รวมทั้งเปดโอกาสใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูเขารวมประชุมจากแกนตางๆ
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3.2 การประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้ง 2 ครั้ง โดยใชวิธีการใหตอบแบบสอบถาม เพื่อเปนการสํารวจสถานภาพ
ความคิดเห็น และแนวโนมของผูเขารวมประชุมทั้งตอการประชุม เทคนิคและกระบวนการมองอนาคต รวมทั้งตอกลยุทธและมาตรการที่
ไดจากการประชุมในแตละครั้ง ซึ่งจะเปนผลดีตอการวิเคราะหในภาพรวมของโครงการตอไป (ดูผลการประเมินในภาคผนวก)
3.3 การศึกษากรณีเฉพาะในพื้นที่จังหวัดลําปาง ระหวางวันที่ 17-18 เมษายน 2545 เปนการศึกษาเยี่ยมชมพื้นที่ (Site Visit
Study) ในจังหวัดลําปาง ที่ขยายผลจากกลยุทธและภาพอนาคตในเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้ง 2 ครั้ง โดยคณะนักวิจัยจัดเตรียม
กรอบคําถามทีพ่ ัฒนาขึ้นจากประเด็นตางๆ ที่ตองพิจารณาเพิ่มเติมในสวนที่ขาดหายไป และเพื่อเปนการตรวจสอบกลยุทธที่เกิดขึ้นจาก
เวทีความคิดเชิงนามธรรมเชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนฐานราก โดยใชวิธีการสังเกต และสัมภาษณบุคลากร เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
ศูนยสารสนเทศชุมชน (Telecenter) ที่บานนาแขม (ดูสรุปในภาคผนวก) และแกนนําชุมชนในหมูบานสามขา ในขณะเดียวกันก็ใชเวที
แลกเปลีย่ นทางความคิดกับกลุมแกนนําชุมชน เยาวชนที่มีบทบาทตอการเปลี่ยนแปลงในหมูบาน ดวยรูปแบบการสนทนากลุม (Focus
Group) ตามกรอบประเด็น คําถามหลักที่ไดวางไว
3.4 การศึกษากรณีเครือขายวิจัยเยาวชน วันที่ 11 เมษายน 2545 โดยใชเวทีอภิปรายเยาวชนเพื่อขยายผลกลยุทธในประเด็น
เรือ่ ง การเขาถึง เนื้อหา และปจจัยเงื่อนไขในเรื่องการจัดการ ผนวกกับแนวคิดเรื่อง Undergraduate Network ที่สงเสริมกระบวนการเรียน
รูแ บบวิจัย ทั้งนี้เพื่อสํารวจความสนใจจากกลุมเยาวชนเปาหมาย และหาความเปนไปไดเชิงรูปธรรม ทางดาน กิจกรรมการปฏิบัติการ
และแหลงหนวยงานสนับสนุนกิจกรรมดังกลาว
4. การวิเคราะหขอมูล หลังจากรวบรวมขอมูลทั้งหมด คณะวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชกรอบแนวคิดเรื่องการมอง
อนาคต และกรอบแนวคิดตางๆ ในบทที่ 2 มาประกอบในการวิเคราะหขอมูล สามารถแยกการวิเคราะห ขอมูลเปน 2 สวน คือ
4.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากแบบสอบถามการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้ง 2 ครั้งที่จังหวัดนครปฐม และจัดกลุมขอ
มูลโดยใชสถิติเชิงปริมาณ ไดแก รอยละ แลวนําขอมูลมาบรรยายโดยใชความเรียง ประกอบแผนภูมิและ ตาราง
4.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ นําขอมูลที่ไดจากการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสังเกต การสัมภาษณ มาทําการ
วิเคราะหและสังเคราะหขึ้นใหมเปนสวนๆ และอธิบายในประเด็นตอไปนี้
• ภาพอนาคตที่เปนจริงได
• เปาหมายการเรียนรูของชุมชน
• แบบแผนการเรียนรูของวันพรุงนี้
• กลยุทธและกุญแจสูความสําเร็จ
• จาก 2545 ถึง 2554 : เรื่องที่ยังตองคิดคํานึง
• ขอเสนอแนะสําหรับอนาคต
• บทเรียนจากกระบวนการสรางภาพอนาคต
ทัง้ นี้ จะไดมกี ารนําเสนอขอมูลในรูปแบบการศึกษาวิจัย วิเคราะห และขอเสนอแนะของการศึกษาออกมาในเชิงพรรณา
วิเคราะห (Descriptive Analysis)
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แผนภูมิที่ 3.1 : แสดงขัน้ ตอนการดําเนินการโครงการอนาคตภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
การตัดสินใจดําเนินการมองอนาคต “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู”
จัดตัง้ คณะทํางานเพื่อกําหนดกระบวนการและรูปแบบของการมองอนาคต
คณะทํางานศึกษารวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ
ประชุมเชิงปฏิบัติการอนาคตภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู :

กระบวนทัศนและยุทธศาสตรจากฐานราก
ครัง้ ที่ 1 ณ ศูนยอภิบาลบานผูหวาน จ.นครปฐม ระหวางวันที่ 14-15 ธันวาคม 2544
คําถามสําหรับสรางภาพอนาคต
“ในอีก10 ปขางหนาชุมชนจะสามารถพัฒนาแบบแผนการเรียนรูไดอยางไร ภายใตอิทธิพลของ IT”
ดําเนินการสรางภาพอนาคต
ตรวจสอบนัยความหมายจากภาพอนาคตและวางแผนกลยุทธ

ครั้งที่ 2 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส ลอดจ ระหวางวันที่ 23-24 กุมภาพันธ 2545
อภิปรายและวิเคราะหกลยุทธตามประเด็นคําถามหลัก
นําเสนอกลยทธและจัดลําดับความสําคัญ
แนวทางและมาตรการสูการปฏิบัติ

กรณีศึกษา
1. หมูบานสามขา ระหวางวันที่ 17-18 เมษายน 2545
2. เวทีอภิปรายเครือขายวิจัยเยาวชน วันที่ 11 เมษายน 2545

รายงานฉบับสมบูรณ
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บทที่ 4
ผลการระดมความคิดเพื่อสรางอนาคตภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรูจากฐานราก
การนําเสนอผลการวิจัยจากการระดมความคิดผูทรงคุณวุฒิในบทนี้จะแยกการนําเสนอเปน 3 สวน คือ 1) ผลการระดมความ
คิดเพื่อสรางภาพอนาคต ครั้งที่ 1 ณ ศูนยอภิบาลบานผูหวาน จังหวัดนครปฐม 2) ผลการระดมความคิดเพื่อสรางภาพอนาคต ครั้งที่ 2 ณ
โรงแรม รอยัล เจมส ลอดส จังหวัดนครปฐม และ 3) ผลการศึกษาภาคสนามและการระดมความคิดผูมีสวนไดสวนเสียในกรณี “เครือขาย
การเรียนรูชุมชน” และ “เครือขายวิจัยเยาวชน”

ผลการระดมความคิดเพื่อสรางภาพอนาคต ครั้งที่ 1 ณ ศูนยอภิบาลบานผูหวาน จังหวัดนครปฐม ในการจัดประชุม
ระดมความคิดเพื่อสรางภาพอนาคต ครั้งที่ 1 ภายใตหัวขอ “อนาคตภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู : กระบวนทัศนและ
ยุทธศาสตรเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากฐานราก” มีผูทรงคุณวุฒิและผูที่มีสวนเกี่ยวของเปน นักวิชาการ ผูนําชุมชน นักเทคโนโลยี นักเรียน
นิสิตนักศึกษา ครู และนักการศึกษา รวมประมาณ 30 คน โดยไดดําเนินการระดมความคิดจนไดผลตามขั้นตอน กระบวนการตางๆ ดังนี้
กระบวนการที่ 1 : การตัง้ คําถามสําหรับการเขียนภาพอนาคต (Key Question)
ผูเ ขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําภาพอนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูจากฐานรากมาจากหลากหลาย
สาขาอาชีพและวัฒนธรรม ประกอบดวย กลุมตัวแทนของนักวิชาการ ขาราชการ เยาวชน และตัวแทนคนรุนใหม ภาคธุรกิจและตัวแทน
ของชุมชนรากหญา เพื่อปรับฐานความเขาใจที่ตรงกัน คณะผูวิจัยไดตั้งคําถามหลักเพื่อใชเปนกรอบในการเขียนภาพอนาคต คือ “ใน 10 ป
ขางหนา ชุมชนจะสามารถพัฒนาแบบแผนการเรียนรูไดอยางไร ภายใตอิทธิพลของไอที”
กระบวนการที่ 2 : การกําหนดประเด็นสําคัญ (Key Issues)
ในขัน้ ตอนของการระบุประเด็นสําคัญ ผูเขารวมประชุมไดประมวลแนวคิดและเสนอประเด็นที่ตางตระหนักวามีความสําคัญ
ตอการพัฒนาแบบแผนการเรียนรูของชุมชนภายใตอิทธิพลของ IT ในอีก 10 ปขางหนาไวอยางหลากหลาย โดยอาศัยการเขียนความคิด
ของตนลงในการดๆ ละ 1 ความคิด ซึ่งสามารถนํามาจัดกลุมแกนหลักสําคัญได 7 ประเด็น ดังนี1้
1. ประเด็นเกี่ยวกับ IT กับวิถีชีวิต : เปนประเด็นที่เกี่ยวของกับการประยุกตไอทีกับวิถีชีวิต การเรียนรู ความสัมพันธดาน
จริยธรรม รวมทั้งความสมดุลของการใชไอทีในฐานะเครื่องมือสื่อสารกับปฏิสัมพันธทางสังคม ซึ่งผูรวมประชุมไดเสนอความคิดหลักๆ
อาทิ “เทคโนโลยีเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน/พื้นฐานของชีวิตกับ IT” “IT กับการพัฒนาคุณคาชีวิต/หลักสูตร IT เพื่อชีวิต” “ความ
สามารถในการใช IT อยางเหมาะสม” “การใช IT เพื่อการศึกษาเปนสวนหนึ่งของชีวิต โดยนําสิ่งที่วิจัยไดจาก IT มาปรับใชกับวิถีชีวิต”
“IT คืออํานาจใหม พลังใหม อิทธิพลใหม” “สรางกระแส IT โดยการสงเสริมใหทุกคนรูจัก เขาใจ และสนใจใน IT” “ชุมชนคือการ
สื่อสารและปฏิสัมพันธ” “เรียนรู IT จากตัวอยางที่ประสบความสําเร็จ”
2. ประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนรู : เปนประเด็นทีใ่ หความสําคัญกับตัวเนื้อหาและสาระที่ควรบรรจุอยูในแบบแผนการ
เรียนรูของชุมชน ประกอบดวยประเด็นสําคัญๆ อาทิ “ศึกษาลักษณะธรรมชาติของสิ่งตางๆ ในประเทศไทยมากขึ้น” “การศึกษาวิถีชีวิต
ของคนไทยมากขึ้น” “การวิเคราะหระบบการถายทอดความรูของชุมชนนั้นๆ”
3. ประเด็นเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู : เปนการพิจารณาในประเด็นดานวิธีการ และกระบวนการเรียนรู การเตรียมผูเรียนใหมี
ทักษะทีจ่ าเป
ํ นตอการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ประกอบดวยประเด็นตางๆ อาทิ “สอนใหรูจักวิธีเรียน เนื่องจากคนไทยในปจจุบันไม
1

เปนการสรุปประเด็นสําคัญ ขอความที่ซํ้าหรือมีเนื้อหาที่คลายกันไดตัดออกไป
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รูจ กั วิธเี รียน เพราะเคยชินกับการไดรับการปอนความรูมาตลอด โดยเฉพาะขาดทักษะในการเลือกรับ กลั่นกรองรวมถึงการวิเคราะห
สังเคราะหขอมูลเพื่อนํามาใชประโยชน ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพัฒนาวิธีการเรียนรูของคนไทยจึงเปนปจจัยสําคัญ” “สอนใหรูประโยชน
และวิธีการใช IT” “เรียนรูจากวัฒนธรรมอื่นๆ” “ตองมีความรูพื้นฐาน มีทักษะ และนําไปประยุกตใช”
4. ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ : พิจารณาดานการบริหารจัดการอยางมีสวนรวม ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิ
ผลสูงสุด ประกอบดวยประเด็นตางๆ อาทิ “ชุมชนเขาใจในแกนของ IT และประยุกตใชกับสภาพสังคม” “ทางเลือก IT ตองคุมคาและวัด
ผลได” “สรางระบบทําใหชุมชนรูวา IT ชวยพัฒนาตนได” “ชุมชนเปนเจาของ IT” “การมีสวนรวมของกลุมคนที่จะเปนผูไดรับ
ประโยชนจากกระบวนการเรียนรู” “ระบบจัดการความรูในทองถิ่น”
5. ประเด็นเกี่ยวกับตลาด : เกีย่ วของกับกลไกตลาดที่มีผลกระทบทั้งในเชิงบวกและอุปสรรคตอการพัฒนา ประกอบดวย
ประเด็นตางๆ อาทิ “ภาคธุรกิจชวยสนับสนุนทางเทคนิคและการเงิน” “ยอมรับบทบาทและพลังของตลาด” “ตลาดเปนสิ่งกําหนดแบบ
แผน กลาวคือตลาด (ธุรกิจ อุตสาหกรรม) เปนทั้งผูสนับสนุนและขอจํากัดของการพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ”
6. ประเด็นเกี่ยวกับการเขาถึงเทคโนโลยี : เกีย่ วของกับการไดรับบริการโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศใหทั่วถึง เทาเทียมกัน
การเขาถึงขอมูลขาวสารในระดับชุมชน ประกอบดวยประเด็นตางๆ อาทิ “การมีโอกาสไดรับขอมูล ขาวสารที่ถูกตอง” “ชุมชนมีศูนย
การศึกษาโดยมี IT เปนสื่ออํานวยความสะดวก” “มีศนู ยกลางขอมูลชุมชนเพื่อพัฒนา ตนเอง” “การสรางเครือขายเพื่อการเรียนรู พัฒนา
และพึ่งพากัน”
7. ประเด็นเกี่ยวกับการรูเทาทัน : ความตระหนัก รูเทา รูทันของชุมชน เพื่อใหทราบโอกาสและภัยคุกคามของการพัฒนา
ไอทีทมี่ ีตอการเรียนรูและวิถีชีวิตของชุมชน ประกอบดวยประเด็นตางๆ อาทิ “รูป ระโยชน และขอจํากัดเพื่อการพัฒนาชุมชน” “ขยายผล
บวก ลดทอนผลลบ โดยการสงเสริมการใช IT ใหเกิดประโยชนในแงมุมตางๆ เพิ่มขึ้น” “และแกไขหรือหลีกเลี่ยงการใช IT ที่กอใหเกิด
โทษ” “ขจัดจุดดอยในวิธีปฏิบัติอยางตอเนื่อง” “การกลั่นกรอง/วิเคราะหขอมูลที่มากับ IT” “รูต วั เองอยางดีเพื่อเขาถึง IT อยาง
เหมาะสม” “เรียนรูจากผูแพ”
ทั้งนี้ Key Issues หรือประเด็นสําคัญเหลานี้ ไดถูกสรุปใหผูรวมประชุมทราบในตอนทายกระบวนการ รวมทั้งมีการพิมพ
ประเด็นสรุปทัง้ หมดใหหลังจากนั้น เพื่อใหผูรวมประชุมใชเปนแนวทางประกอบการพิจารณาใหความเห็นในการสรางภาพอนาคตใน
ขัน้ ตอนตอๆ ไป
กระบวนการที่ 3 : การระบุแรงผลักดันและกระแสขับเคลื่อนหลัก (Key Drivers)
หลังจากขั้นตอนของการระบุประเด็นสําคัญ (Key Issues) ผูเ ขารวมประชุมไดทําการระดมความคิดดานแรงผลักดันและ
กระแสการพัฒนาหลักที่คาดวา จะเปนตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบตอแบบแผนการเรียนรูของชุมชน ภายใตอิทธิพล
ของ IT ในอีก 10 ขางหนา สามารถจัดกลุมแรงผลักดันหลักได ดังนี้
1. กระแสมนุษยนิยม ไดแก “การที่มนุษยมีเวลาพบกันนอยลง และไมกลามีปฏิสัมพันธซึ่งๆหนา จะหันมาใช ITโตตอบแทน
มากขึน้ ” “เกิดความเบื่อหนายในการไลตามเทคโนโลยี จึงกลับมาศึกษาสังคมและเกิดการประยุกตใช” “เริ่มลืมความเปนคนจากการใช
IT จึงมีการปรับ IT ใหเหมาะสม” “ความตองการที่จะเอาชนะผูอื่นและธรรมชาติ”
2. การเกิดสงครามโลก ไดแก “สงครามโลกที่เกิดจากความขัดแยงของโลกตะวันตกกับอาหรับ”
3. การเปนสังคมการเรียนรู (Knowledge Society) ไดแก “ความอยากรูของมนุษย” “การยอมรับและเขาใจวาขาดสิ่งใด มีสิ่ง
ใด” “ความอยากรูอยากเห็น”
4. อิทธิพลของความหลากหลาย ไดแก “ความแตกตางหลากหลายของวิธีคิด ความเชื่อและวัฒนธรรม อาจนําไปสูความ
ขัดแยง”
5. IT Revolution(พลังสรางสรรคของ IT) ไดแก “ความกาวหนาทางเทคโนโลยี เนื่องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เกิด
ขึน้ อยางตอเนือ่ ง ทําใหเทคโนโลยีมีราคาถูกลงเรื่อยๆ ซึ่งเปดโอกาสใหทุกคนสามารถครอบครองเปนเจาของเทคโนโลยีไดโดยงาย”
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6. สือ่ ที่ครอบงําคานิยมของผูบริโภค ไดแก “คานิยมที่ติดยึดวัตถุ” “ความกระหายของคนในสังคมจากการโฆษณา
ชวนเชื่อ” “กระแสการโฆษณาทั้งในและตางประเทศ”
7. ผลประโยชน IT สูง ไดแก “ผลตอบแทนของผูคิดคนและพัฒนาเทคโนโลยี” “ผลประโยชนตอผูใชเทคโนโลยี”
“รายไดของงานสาขา IT สูง”
8. ระบบเศรษฐกิจใหม ไดแก “การยายศูนยเศรษฐกิจสู Cyber Space” “อิทธิพลของการคาเสรี” “เศรษฐกิจโลกนําไปสูการ
เพิ่มประสิทธิภาพดวยทรัพยากรที่นอยลง” “เศรษฐกิจที่สมดุล สภาพเศรษฐกิจที่ประชาชนมีกําลังซื้อเพียงพอ” “IT สรางตลาดสมบูรณ
(Perfect Market)” “ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหการไหลเวียนขอมูลขาวสาร เงินตราตางๆ เปนไปไดอยางรวดเร็ว
และไรขีดจํากัด การแขงขันทางธุรกิจจึงมีมากขึ้น ธุรกิจใดที่ไมสามารถปรับตัวไดทัน ยอมไมสามารถดํารงอยูได”
9. การปะทะระหวางผูไดและผูเสียประโยชน ไดแก “รูจักใชชีวิตภายใตเศรษฐกิจถดถอย” “คนตกงานเพราะเทคโนโลยี
ทดแทนความตองการเดิม” “Marginalization ในโลกที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา หากไมรูจักการปรับตัว เรียนรู
หรือพัฒนา ยอมถูกเบียดตกขอบ/ถูกทิ้งใหลาหลัง” “การแขงขันระหวางประเทศในการสรางความมั่งคั่ง” “การแขงขันในดานธุรกิจ”
“การครอบงําเทคโนโลยีโดยเครือขายธุรกิจ”
10.การเรียกรองความเทาเทียมทางสังคม ไดแก “Digital Divide เพิม่ ขึน้ ทําใหเกิดความเหลื่อมลํ้าในการเขาถึงสารสนเทศและ
ความรูก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ IT พัฒนาอยางตอเนื่อง” “ความตองการอยูรอดในสังคมโลก เนื่องจากเทคโนโลยีมีการพัฒนา
กาวหนาไปอยางมาก มนุษยจึงจําเปนตองมี Survival Skill มนุษย ถึงจะอยูไดอยางปรกติสุข” “จํานวนประชากรของโลกที่เพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ” “ตางชาติขโมยสิ่งตางๆของเราจึงเกิดการพัฒนาชุมชน”
11.พลังการตรวจสอบของประชาชน ไดแก “คนตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจ กิจการที่รัฐทําและมีผลตอตัวเองมาก
ขึ้น” “พลังการมีสวนรวมของประชาชน” “การผลักดันการมีสวนรวมของชุมชนอยางจริงจังจากภาครัฐ” “ประชาชนเขาถึงขอมูลมาก
ขึน้ กอใหเกิดการตัดสินใจที่เปลี่ยนไป” “ความรูสึกรวมของชุมชนตอการเปลี่ยนแปลงอยาง ฉับพลันของสังคมโลก”
ทั้งนี้ มีการสรุป Key Drivers หรือปจจัยผลักดันที่สําคัญใหผูรวมประชุมฟงในตอนทายกระบวนการ และมีการพิมพประเด็น
สรุปเพือ่ ใหผูรวมประชุมใชประกอบการพิจารณาสรางภาพอนาคตในขั้นตอนตอๆ ไป
กระบวนการที่ 4 : การพิจารณาความไมแนนอน (Uncertainties)
ในขัน้ ตอนของการระบุความไมแนนอน (Uncertainties) ซึง่ เปนเหตุการณหรือปจจัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่สามารถพลิก
ผันทิศทางหรือแนวโนมตางๆ ของการพัฒนาแบบแผนการเรียนรูของชุมชน ภายใตอิทธิพลของ IT ผูเ ขารวมประชุมไดระบุถึงความไม
แนนอนตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวม 17 ประเด็น ดังนี้ (ประเด็นที่เนื้อหาซํ้าซอนไดตัดออกไป)
1) “การเกิดสงคราม”
2) “ภาวะการขาดแคลนนํ้ามัน”
3) “ความสําเร็จของรัฐบาลทักษิณในการฟนเศรษฐกิจฐานราก”
4) “ทิศทางของการปฏิรูปการศึกษาไมสําเร็จ”
5) “เศรษฐกิจดีขึ้น”
6) “Break Through in Hardware Cost Approach Zero (Hardware มีราคาถูกมาก ทุกคนสามารถครอบครองเปนเจาของ
ได)”
7) “การจัดลําดับความสําคัญของรัฐดานการลงทุนเพื่อเทคโนโลยีสําหรับการเรียนรู”
8) “การตระหนักของคนในชุมชนตอความสําคัญของไอที วิถีการเรียนรูของชุมชน ซึ่งประชาชนตระหนักวา IT จะสามารถ
สรางสิ่งดีๆ ใหกับชีวิต”
9) “ทหารยึดอํานาจ”
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10) “จุดระเบิดของชุมชนที่ถูกกระทําจากหนี้สินที่ตัวเองไมไดกอ ทําใหประชาชนเกิดการลุกฮือไมพอใจ ปฏิเสธหนี้สิน
สาธารณะที่ตองรับภาระ ทั้งๆที่ไมไดเปนผูกอขึ้น อาจทําโดยการปฏิเสธการเสียภาษีการกบฏ ฯลฯ”
11) “วัฒนธรรมไทยถูกกลืน”
12) “การลมสลายของสถาบันพระมหากษัตริย”
13) “การแสตอตานเมืองใหญ โดยเมืองใหญตอตานเมืองเล็ก และเมืองเล็กตอตานเมืองใหญ”
14) “การทําลายกระบวนการประชาชน, ชุมชน”
15) “Break Through in Open Source Software”
16) “การบังคับใช ม. 40 (คลื่นความถี่ประชาชน) ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ระบุใหคลื่นความถี่ที่ใชประโยชนในการสง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและะวิทยุโทรคมนาคมเปนทรัพยากรของชาติ เพื่อประโยชนสาธารณะ”
17) “เกิดการสื่อสารที่ทั่วถึง ทําใหราคาถูก”
กระบวนการที่ 5 : การจัดลําดับความไมแนนอน (Degree of Uncertainties)
หลังจากผูเ ขารวมประชุมไดระบุความไมแนนอนแลว กิจกรรมที่ดําเนินตอมาทันที คือ การจัดลําดับของความไมแนนอนตาม
ระดับของความไมแนนอน (Degree of Uncertainties) และระดับของผลกระทบ (Degree of Impact) ตอการพัฒนาการเรียนรูของชุมชน
ภายใตอิทธิพลของ IT ใน 10 ปขางหนา โดยอาศัยการระดมความคิดรวมกันทั้งกลุม โดยไมมีการเขียนลงการดอีก ผลปรากฎตามแผนภูมิ
ที่ 4.1 (มีการสรุปและแจกแผนภาพนี้ใหผูรวมประชุมทุกคนใชประกอบการสรางภาพอนาคตในขั้นตอนตอๆ ไปดวย) ดังนี้
จากแผนภูมิ จะเห็นวา ประเด็นความไมแนนอนสวนใหญ ผูทรงคุณวุฒิเห็นวาจะมีผลกระทบสูง และมีโอกาสเกิดขึ้นไดปาน
กลางถึงสูงเปนสวนใหญ (ความไมแนนอนตํ่า) เชน “การสื่อสารที่ทั่วถึง ราคาถูก” (17) “การบังคับใช ม. 40 (คลื่นความถี่ประชาชน)
ตามรัฐธรรมนูญไมสําเร็จ” (16) “วัฒนธรรมไทยถูกกลืน” (11) “การปฏิรูปการศึกษาไมประสบความสําเร็จ” (4) “การฟนตัวของ
เศรษฐกิจฐานราก” (3) เปนตน
แผนภูมิที่ 4.1 : แสดงการจัดลําดับความไมแนนอน
ความไมแนนอน (Uncertainties)
สูง

1

กลาง

7

3

9

4
14

2

ตํ่า

12
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11

16

0
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สูง

50

15
8
17

ผลกระทบ (Impact)

กระบวนการที่ 6 : การจัดทําภาพอนาคต (Scenario Planning)
การระบุปจจัยตางๆ ทั้งประเด็นสําคัญ (Key Issues) แรงผลักดันหลัก (Key Drivers) และความไมแนนอน (Uncertainties)
รวมถึงการจัดลําดับความไมแนนอนไดดําเนินการผานไป จนไดโครงเรื่องสําหรับการเขียนภาพอนาคตแลว ทางคณะนักวิจัยไดจัดแบง
ผูเ ขารวมประชุมทั้งหมดเปน 3 กลุม โดยใชโครงเรื่องที่กําหนดไวขางตนเปนตรรกะของการมองภาพอนาคต (Scenario Logic) ซึ่งแตละ
กลุม จะไดตรรกะในการวางโครงเรื่องไมเหมือนกัน ภาพอนาคตของทั้งสามกลุมเปนดังนี้
ผลการระดมความคิดกลุมที่ 1 : ภาพฉาย “ศึกสองผูยิ่งใหญ”
ภายใตประเด็นความไมแนนอน (Uncertainties) ทีน่ ามาเป
ํ
นตรรกะในการพัฒนาโครงเรื่องของภาพอนาคต คือ “การเกิด
สงคราม” “เกิดการสื่อสารที่ทั่วถึง ราคาถูก” “การทําลายกระบวนการประชาชน, ชุมชน” “การบังคับใช ม. 40 (คลื่นความถี่ ประชาชน)
ไมสําเร็จ” ซึ่งจาก Scenario Logics ทีใ่ หผรู ว มระดมความคิดในกลุมที่ 1 ไดระบุภาพอนาคตในองคประกอบตางๆ ออกมา ดังนี้
ระยะเวลาของการเกิดเหตุการณ (Time Line of Events) กลุม ที่ 1 ไดระบุเหตุการณสําคัญที่นาจะเกิดในชวงเวลาตางๆ ใน 10
ปขา งหนาเปนกรอบในการสรางภาพอนาคต ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 4.1 : แสดงระยะเวลาการเกิดเหตุการณของกลุมที่ 1

พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554

ระยะเวลา

เหตุการณ

พ.ศ. 2545

วันที่ 20 สิงหาคม การปฏิรูปการศึกษาไมประสบความสําเร็จ
ม. 40 ยังไมสามารถบังคับใชได ซึ่งเปนผลมาจากการบีบจากการเมือง ระบบธุรกิจที่ผูกขาด มีการตั้งคณะกรรมการ
พิจารณา เพื่อใหรัฐธรรมนูญมาตราดังกลาวตกไป ไมมีการบังคับใช มีการประทวงในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในกลุม
เล็กๆ อาทิเชนสื่อมวลชน เกิดภาวะการครอบงําสื่อในชวง 3 ป (พ.ศ. 2546-2548)
รัฐบาลมีการสรางสื่อและสรางกระแสเพื่อการโจมตีผูประทวง เปนผลใหเกิดการครอบงําสื่อทั้งทางดานความรูและ
ความคิด ในขณะเดียวกันกลุมธุรกิจการเมืองไดมีการทุมทุนเพื่อใหเกิดการกระจายเครื่องมือและอุปกรณการสื่อสาร
มากขึน้ เปนการใชเพื่อสรางผลประโยชนทางธุรกิจและผลทางการเมือง และในชวงเวลาดังกลาว ความตึงเครียด
ระหวางสหรัฐฯ และกลุมมุสลิมหัวรุนแรงไดทวีขึ้นจนกลายเปนสงคราม
เกิดการกระจายสื่ออยางทั่วถึง และราคาถูกมากขึ้น รัฐบาลทักษิณ 2
การกระจายอํานาจสงผลให กลุม อบต. สามารถดูแลตัวเองและการศึกษาทองถิ่นไดกลุมคนในชุมชน โดยเฉพาะคน
รุนใหมมีการเขาถึงสื่อไดอยางทั่วถึงและเทาเทียมมากขึ้น จึงมีความพยายามที่จะดิ้นรน เนื่องจากตองการตอตานแรง
บีบคั้นจากรัฐที่ใชสื่อไปในทางโฆษณาชวนเชื่อ ปญหาธุรกิจผูกขาดเกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ WTO มีการ
เปดตลาดไทยในประเด็นโทรคมนาคมพื้นฐาน (Basic Telecom) ประเทศจีนและไตหวันรวมมือเปนพันธมิตรกันกอให
เกิดสงครามเศรษฐกิจกับสหรัฐฯ
ประชาชนและกลุม NGO เกิดการนําอินเทอรเน็ตเขามาใชเปนสื่อในการตอสูกับแรงบีบคั้นจากภาครัฐที่ให ขอมูล
ครอบงําประชาชน (ทําใหไมเกิดกระบวนการเรียนรูในชุมชน) เกิดการครอบงําดานขอมูลเพื่อทําลายขบวนการประชา
ชน สงผลใหเกิดเครือขายการเรียนรูในภาคประชาชนและชุมชนอยางแพรกระจายมากขึ้น ในขณะที่นโยบายรัฐเรื่อง
การเรียนฟรี 12 ป เกิดปญหามีอุปสรรค
เกิดการใชอินเทอรเน็ตถึง 60% (Internet Population : 60%) ประชาชนเกิดการลุกฮือเพื่อตอตานการครอบงํา การผูก
ขาดธุรกิจ/ผลประโยชน
พรรคฝายคานชนะ หัวหนาพรรคไดเปนนายกรัฐมนตรี จากนโยบายการศึกษา ทําใหมีผลตอการทุมทรัพยากรทางดาน
การศึกษา ตามพันธะที่ไดใหไวกับประชาชนในขณะเลือกตั้ง
เกิดสงครามโลก ภาวะเศรษฐกิจถดถอย
ชุมชนเริ่มตื่นตัวและมีการเรียนรู แบบพึ่งพาตนเองมากขึ้น

1.2 ภาพอนาคต (Scenario) จากกรอบเหตุการณขางตน กลุมที่ 1 ไดสรางภาพอนาคตโดยการผูกเรื่องจากเงื่อนไขของ
เหตุการณดังกลาว และไดทดลอง Exercise ผูกเรื่องเปนภาพอนาคตโดยใชชื่อ “ศึกสองผูยิ่งใหญ” ดังนี้
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กรอบที่ 4.1 : แสดงภาพอนาคตกลุมที่ 1
ภาพอนาคต “ศึกสองผูยิ่งใหญ” จากการ Exercise ของกลุมที่ 1
ประเทศไทยซึ่งมีความอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรทางธรรมชาติตั้งแตอดีตจวบจนปจจุบัน ประเทศที่ดํารงตามวิถีแหงธรรมชาติ ประเทศที่เคย
ถูกกําหนดชะตาชีวิตดวยนํ้า ประเทศที่อาศัยพุทธศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ….
20 สิงหาคม พ.ศ. 2545
“ขาพเจา คือ ผูหนึ่งที่เปนคนไทย”
“ขาพเจากําลังเฝาดูประเทศไทยอยู”
“รูรึเปลา นโยบายปฏิรูปการศึกษาตอนนี้ลมเหลวแลว”
นี่คือคําพูดที่ขาพเจาไมตองการไดยินที่สุด
บางทีนี่อาจเปนกาวแรกแหงความหายนะก็ได
พ.ศ. 2546
พวกเราพยายามตอสูกับการบังคับใช ม. 40 เพื่อคิดวา นาจะไดสรางการเรียนรูใหกระจายทั่วถึง และที่สําคัญประชาชนจะตองไดรู ในความรู
ที่สมควรรู…
รูวารัฐกําลังทําอะไรกับประเทศของเรา
7 พ.ค. 2546
ม. 40 ถูกรัฐลมเลิกไป ถึงแมประชาชนสวนใหญจะยังไมเดือดรอน แตพวกเราที่ตอสูกับเรื่องนี้ในฐานะสื่อมวลชนเรายอมไมได
8 พ.ค. 2546
พวกเราพยายามกระจายสื่อตอตานรัฐในฐานะที่ใชอํานาจขจัดสิ่งที่ทําใหฐานของตนสั่นคลอน
“เสียงของประชาชน”
ผลทีเ่ กิดขึ้น รัฐบาลใชสื่อที่มีอยูโจมตีวา พวกเราเปนกลุมผลประโยชนที่ถูกปลุกมาทํารายรัฐบาล
“เราแพแลว”
ในตอนนี้ รัฐบาลคือพระเจาของประชาชน เพราะสิ่งที่รัฐบาลเห็นวา ประชาชนควรรู รัฐบาลจะออกสื่อประชาสัมพันธไป สิ่งใดที่ไมควรรูก็
อยาไดเล็ดลอดออกไปเด็ดขาด ภาพการทํางานของรัฐบาลจึงดีเยี่ยม และไมมีอํานาจสื่อใดตานทานได
“เพราะอํานาจสื่อไมสามารถสูอํานาจซื้อได”
รัฐบอกใชสื่อใหความรู
พวกเราคิดวา มอมเมา
รัฐบอก นี่คือสิ่งที่ประชาชนตองการ
พวกเราเห็นวา ยัดเยียด
แตพวกเราจะทําอยางไรได ในเมื่อเราไมมีอะไรที่เรียกรองความเปนธรรมกลับมา เราไมมีเงิน เราไมมีคนเชื่อถือ เราไมมีที่พึ่ง
“เราไมมีรัฐบาล”
ถูกแลว บางที ศัตรูที่เขมแข็งที่สุด อาจเปนผูชวยที่ดีที่สุดก็ได
9 ก.พ. 2547
รัฐบาลรวมหุนกับบริษัทตางชาติ ขยายชองทางการสื่อสารอื่น เชน อินเทอรเน็ต ซึ่งเปนธุรกิจขนาดใหญที่ชวยรัฐแนนอน
“ธุรกิจการเมือง”
หรือรัฐจะใชอินเทอรเน็ตทําธุรกิจ และกระจายขาวสารครอบงําประชาชนอีก หรือพวกเราจะหมดโอกาสแลว
“บางทีในความมืดสนิท เทียนเพียงเลมเดียวอาจทําใหคุณเดินถึงจุดหมายก็ได”
พวกเราจึงไมรอชารวมตัวกันขึ้น ที่จะใชสื่ออินเทอรเน็ตที่รัฐกําลังขยาย เปนฐานกําลังใหความรูความเขาใจแกประชาชน เพื่อไมใหรัฐบาลไหวตัว
ทัน พวกเราจึงเริ่มดวยการศึกษาขอมูลของประเทศไทย และพยายามหาความรูทางเทคโนโลยีที่สามารถปรับใชกับวิถีชีวิตไทย ใสลงไปในสื่อนั้น
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พวกเราเริ่มในกลุมของนิสิตนักศึกษา โดยปลุกระดมสรางกระแสความคิดใหม “ไอที คือ อํานาจใหม พลังใหม” แมวาในตอนนี้ยังไมสําเร็จ แต
เราก็พยายามจะกระตุนใหได
ตอนนี้ ผูคนยังใช IT แคความสนุกไปวันๆ แคพูดคุยกัน และสงจดหมาย ขอมูลความรูของเราไมมีประโยชนตอคนทั่วไปสักเทาไหร
“คนวางแผน ไมเทาโอกาสปรากฏ”
ป พ.ศ. 2548
เนื่องดวยรัฐบาลทุมงบทําอินเทอรเน็ตขยายไปทั่วประเทศ และทุกบานสามารถติดตั้งอินเทอรเน็ตโดยงายดาย วิธีใชก็ไมยากนัก ตองยอมรับ
วารัฐบาลเกงจริงๆ และที่สําคัญรัฐก็สอนใหคนเริ่มรูจักการคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต ถึงแมคนยังไมนิยม แตก็เริ่มใชเปน เปนเพราะรัฐจะไดหา
เสียงทางอินเทอรเน็ต และไดลงทุนไวแลว และก็กระจายเกือบทั่วถึง
เปนดังคาด รัฐบาลไดรับการเลือกตั้งอีกครั้ง
อินเทอรเน็ต ที่มีตามบานในตอนนี้ ก็เปนเหมือนอยางตอนแรก ใชคุย ดูสิ่งบันเทิง และสงจดหมาย อยูๆ สิ่งที่ไมคาดคิดก็เกิดขึ้น สหรัฐอเมริกากับ
กลุม ประเทศมุสลิมเกิดการโจมตีกันอยางรุนแรง มีการปลอยขาวเรื่องอาวุธเชื้อโรค และถึงขั้นอาจจะลุกลามเศรษฐกิจของประเทศเรา ผูคนเริ่มตื่น
ตัวในเรื่องขาวสาร พวกเราจึงใชโอกาสนี้ หาขอมูลที่มีทั้งหมดเกี่ยวกับสงคราม รวมมือกับกลุมนิสิตนักศึกษา และอาจารยที่มีความรูชวยกัน
วิเคราะห เหตุการณ ผานสื่อทาง IT ใหทันเหตุการณโดยตลอด
“เราเริ่มมีประโยชนบางแลว”
บางทีเพื่อนในยามยากอาจเปนเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณก็ได ตอนนี้ประเทศไทยรีบจับมือกับจีน รวมกับพันธมิตรในเอเชียอีกหลายประเทศ เพื่อ
สรางฐานอํานาจใหมที่มั่นคง เพราะพวกเราเปนกลุมประเทศที่มีสิ่งที่โลกตองการ
“อาหาร”
ในยามนี้เอง พวกเราจึงพยายามสรางเครือขายลงไปสูชุมชน ใหชุมชนใชภูมิปญญาทองถิ่นพึ่งพาตนเอง โดยเราเริ่มนําขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น
และหลักการพึ่งตนเอง รวบรวมและสรางเปนฐานขอมูลที่สามารถศึกษาไดทางอินเทอรเน็ต โดยที่ใครๆ ก็สามารถเรียนรูได กลุมของพวกเราเริ่ม
ขยายตัวขึ้น
ป พ.ศ. 2549
WTO เขามาเปดตลาดในประเทศของเรา เครื่องมือสื่อสารในประเทศเรา ถูกมาก จนแทบจะมีใชกันทุกครัวเรือน ถึงแมจะมีคนไมพอใจ
เพราะขัดผลประโยชนก็ตาม ตอนนี้โทรศัพทมือถือประชาชนทุกคนแทบจะมีกันหมด แตที่ไมนาเชื่อ อินเทอรเน็ตมีผูใชถึง 40% รัฐบาลไม
ธรรมดาจริงๆ และพวกเราก็ยังอยู เมื่อเปนเชนนี้ รัฐบาลจึงอาศัยสื่อทั้งหมดดําเนินวิธีการเพื่อรักษาเสียง โฆษณาชวนเชื่อ มอมเมาประชาชนสราง
ขาวทําลายกลุมคนที่ขัดผลประโยชนของรัฐ กลุมคนเหลานั้นมีทั้งกลุมชาวบานที่ยากจน กลุมปญญาชนที่เห็นความผิดพลาดของรัฐบาล กลุมนัก
วิจารณทางการเมือง กลุมประชาชนที่ถูกรัฐเอารัดเอาเปรียบ
“พวกเขามองไมเห็นทางออก พวกเขามองเห็นเรา”
ในขณะนั้นเอง อเมริกาก็เริ่มโจมตีจีน และไตหวัน ดวยสงครามทางเศรษฐกิจ แมแตไทยเราก็พลอยโดนไปกับเขาดวย ประชาชนเริ่มตื่นตัว
อีกครัง้ แตคราวนี้ พวกเราไดเพื่อนใหมอีกหลายกลุม พวกเราจึงระดมขอมูลผลกระทบทั้งหมด ไมวาจะเปนวิกฤตโลก วิกฤตในประเทศ เขาสู
ระบบ IT อีกครัง้ ซึ่งครั้งนี้เองประชาชนเริ่มเขาใจแลววา พวกเรา คือ ที่พึ่งใหมของการเรียนรู เนื่องจากพวกเรามีขอมูลที่หลากหลาย ทั้งความรู
ทองถิ่น การทํามาหากิน ภาวะวิกฤตโลก และขอบกพรองการทํางานของรัฐบาล ประการสุดทายนี้เอง เปนชนวนระหวางเรากับรัฐบาลอีกครั้ง
ป พ.ศ. 2550
รัฐบาลตองการทําลายเรา จึงไดทุมทุนทําสื่อทางอินเทอรเน็ตใชขอมูลตอสูกับพวกเรา โดยโฆษณานโยบายตางๆ วา ไมมีปญหา จะใหนัก
เรียนเรียนฟรี 12 ป และอีกมากมาย พรอมทั้งใหขอมูลทางสื่อที่ขัดแยงกับของพวกเรา บางทีก็นําความรูทางตางประเทศ โจมตีขอมูลวิถีไทยเรา
รัฐบาลเกงจริงๆ มีคนเชื่อเขาเยอะเหมือนกัน จึงทําใหปนี้มีสงครามชนิดหนึ่งเกิดขึ้น
“สงครามสื่อ IT”
ตลอดจนป พ.ศ. 2551
มีผใู ชอินเทอรเน็ตถึง 60% ก็จริง แตขอมูลนั้นมีมาก มากจนไมรูวาอะไรจริง อะไรเท็จ เพราะกลุมคนที่ไมพอใจรัฐบาลอยู รวมทั้งฝายคานก็
รวมกันปลอยขาวโจมตีรัฐบาลตางๆ นานา ทั้งเรื่องจริงและเรื่องแตง เนื่องจากผลการถูกโจมตีเศรษฐกิจของอเมริกา เศรษฐกิจไทยเริ่มแย ประชา
ชนหันไปเชื่อขอมูลฝายตอตานรัฐบาล และขอมูลตอตานเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลจึงประกาศยกเลิกระบบอินเทอรเน็ตชั่วคราว ความไมพอใจ
ของประชาชนจึงรุนแรงขึ้น เพราะถูกปดกั้นการสื่อสารขอมูล จึงเกิดการประทวงอยางรุนแรงใหรัฐบาลลาออกทั้งชุด เนื่องจากปดกั้นเสรีในขอ
มูลขาวสาร นํ้าเชี่ยวอยาเอาเรือไปขวาง
“เพราะนํ้าพยุงเรือได ก็ควํ่าเรือไดเชนกัน”
ป พ.ศ. 2552
มีการเลือกตั้งใหม ไดรัฐบาลจากฝายคานมา เพราะชูนโยบายการศึกษา และสนับสนุนการใชระบบ IT อยางแพรหลายในแบบเดิม พวกเรารู
สึกดีขึ้น กับกลุมที่มีอยูจึงพยายามมุงเนนสรางเครือขายการศึกษาที่ยิ่งใหญขึ้น ตอนนี้ประชาชนมี IT เปนสวนหนึ่งของชีวิตแลว ขอมูลตางๆ ที่เรา
รวบรวมเปนประโยชนตอพวกเขามาก ตอนนี้พวกเขาไมตองพึ่งเรามากแลว เขาเริ่มมี
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การแลกเปลี่ยนขอมูลในระดับชุมชน และระดับภูมิภาค กลุมชุมชนเริ่มแข็งขึ้น และสรางภูมิปญญาใหมๆ ใหเกิดขึ้นตามมา หากกลุมใดมีปญหา
เรือ่ งวิทยาการที่จะมาประยุกตใช กลุมอาจารยและนิสิตนักศึกษาที่มีความรู ก็จะใหขอมูลที่ตองการ
“จึงเกิดสังคมแหงการเรียนรูขึ้น ประชาชนที่รูซึ้งในวิถีชีวิต และธรรมชาติของไทย ก็สอนสิ่งเหลานี้ใหกับนักวิชาการและนิสิตนักศึกษา
อาจารยและนิสิตนักศึกษาก็สอนระบบการคิดและวิทยาการใหมๆ ใหกับชุมชน”
“เราเริ่มเรียนอะไรที่มีในประเทศไทย เราเริ่มเรียนอะไรเพื่อประเทศไทยมากขึ้น”
ป พ.ศ. 2553
รัฐบาลทุมเงินที่มีใหกับการศึกษาจนหมด เศรษฐกิจที่ตองพึ่งพาชาวตางชาติ เริ่มถดถอย ภาวะสงครามเริ่มรุนแรง แตพวกเราและประชาชน
ทองถิ่น ยังใชชีวิตกับสังคมการเรียนรูตอไป
ป พ.ศ. 2554
เกิดสงครามโลกระหวางจีนกับอเมริกา รัฐบาลไทยอยูขางจีน ตอนนี้เราอยูในภาวะพึ่งพาประเทศใดไมไดเลย สิ่งที่นาแปลก คือ ประชาชน
สวนใหญ ไมคอยเดือดรอน เพราะทุกคนรูวา ตองพึ่งพาตนเอง และตอนนี้พวกเขาก็พึ่งพาตนเองไดแลว เพราะสังคมแหงการเรียนรู คือ สังคม
แหงปญญา ตอนนี้ประชาชนเริ่มคิดวิเคราะหขอมูลไดแลว และเริ่มใช IT เทาที่จําเปน เพราะพวกเขารูแลววา เขาจะทําอะไร แคไหน และยังขาด
อะไร เมื่อนั้นจึงตองพึ่ง IT พวกเขายังรูอีกวา IT ทําใหเขาเขาใจและรูจักคนในประเทศมากขึ้น รัฐบาลหลอกเขาไมไดอีกแลว เขามีผูชวยที่เปน
อาจารยและนิสิตนักศึกษา และเขาก็รูวา ความรูบางอยางที่เขามีก็ทําใหเขาเปนอาจารยไดเหมือนกัน ถึงแมบางทีเขาก็เปนนิสิตนักศึกษา
พวกเราก็เชนกัน พวกเรามีความสุขที่ไดเห็นภาพเชนนี้ แมวามันจะเกิดขึ้นจากความขัดแยง แตมันก็ทําใหเราเห็นคุณคาแหงความตั้งใจ เห็น
คุณคาในความรวมมือ เห็นคุณคา IT เห็นคุณคาของทุกสิ่ง แมกระทั่ง ศัตรู บางทีศัตรูอาจจะไมใชคนเลวรายที่เราตองตอตานเสมอไปไม หนึ่งใน
นั้นอาจแฝงดวยความนับถือ แตนาเสียดายที่ศัตรูที่นานับถือ มีนอยเหลือเกิน
“หากใครรูจักมองเห็นคุณคาในสิ่งตางๆ รอบตัวเรา คนนั้นจะไมมีวันพายแพตลอดกาล”

1.3 การวางกลยุทธไปสูภาพอนาคต (Strategy) จากภาพอนาคตทั้งที่พึงประสงคและไมพึงประสงคดังกลาว
ทีท่ างกลุมสรางขึ้น สมาชิกของกลุมไดนําเสนอกลยุทธเพื่อนําไปสูภาพอนาคตที่ทําขึ้น รวมทั้งกลยุทธเพื่อปองกันเหตุการณที่ไมพึง
ประสงค โดยขอเสนอเชิงกลยุทธประกอบดวย
1) การสงเสริมการสรางเครือขายครู โดยใชครูแกนนํา เพื่อชวยปรับเปลี่ยนครูและยกระดับคุณภาพการศึกษา
2) การสงเสริมการสรางเครือขายการเรียนรูชุมชนตามความตองการและสนใจของชุมชน โดยการทํา Mapping
Resource คน, แหลงความรู และสถานที่ รวมทั้งสราง Community Knowledge Center : CKC และ Identify Change Agent เพื่อผนึก
กําลังชุมชนและสรางทางเลือกการเรียนรูในทองถิ่นใหหลากหลาย
3) การสงเสริมการสรางเครือขายนักเรียน/นักศึกษา สาขาตางๆ ตามความสนใจเพื่อสรางทางเลือกของการเรียนรู
4) การลงทุนเพื่อทดแทน มาตรา 40 ที่ลมเหลว มีการใชสื่อที่หลากหลาย ไมพึ่งพาเพียงสื่อเดียว เชน วิทยุชุมชน โดย
ประชาชน รวมทุนสราง/บริหาร (Hardware-Software-Content) เครือขายเอง
5) การสนับสนุนการจัดตั้งคายอาสาพัฒนาไอทีชุมชน (การฝกงาน/โครงงานนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา โดยเนน ไอที
ชุมชน)
6) การสรางหลักสูตร/คณะ “ไอทีชุมชน”
7) การฝกอบรมผูนําชุมชนเรื่องไอที และการบริหารจัดการ+ความรูเทาทัน+การกลั่นกรองขอมูล
8) การสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนา โดยการประกวด Learning Resource และเชื่อมโยงกับมาตรการการลงทุนใน
อุตสาหกรรมการผลิต Content การเรียนรูดานการศึกษา เพื่อใหเกิดการเขาถึง Learning Resource ภายในประเทศ
9) การใชไอทีชุมชนเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตร/อาหาร และยา อาทิ GIS, e-Commerce, Logistics เพื่อทําให
ชุมชนพึ่งตนเองในยามสงครามหรือจําหนายสินคาทั่วโลก
10) การใชไอทีสรางระบบประกันคุณภาพการศึกษาชุมชน เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดการศึกษา
มากขึ้น
11) การเพิม่ บทบาท “ผูหญิง” ในอบต. เพื่อสนับสนุนการใชทรัพยากร อบต. เพื่อการศึกษาและไอทีเพื่อใหทองถิ่นลง
ทุน เพื่อการศึกษาและไอทีมากขึ้น
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ผลการระดมความคิดกลุมที่ 2 : ภาพฉาย “มันเปนเชนนั้นเอง”
ภายใตประเด็นความไมแนนอน (Uncertainties) ทีน่ ามาเป
ํ
นตรรกะในการพัฒนาโครงเรื่องของภาพอนาคต คือ “เศรษฐกิจดี
ขึ้น” “ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาไปไมถึงดวงดาว” “จุดระเบิดของชุมชนตอหนี้สาธารณะที่ไมไดกอขึ้น” “ภาวะการ ขาดแคลนนํ้ามัน”
ซึ่งจาก Scenario Logics ทีใ่ หผรู ว มระดมความคิดในกลุมที่ 2 ไดระบุภาพอนาคตในองคประกอบตาง ๆ ออกมาดังนี้
2.1 ระยะเวลาของการเกิดเหตุการณ (Time Line of Events) กลุม ที่ 2 ไดระบุเหตุการณสําคัญที่นาจะเกิดในชวงเวลาตางๆ ใน
10 ปขา งหนาเปนกรอบในการสรางภาพอนาคต ดังตารางขางลางนี้
ตารางที่ 4.2 : แสดงระยะเวลาการเกิดเหตุการณของกลุมที่ 2
ระยะเวลา

เหตุการณ

พ.ศ. 2545

ในป พ.ศ. 2545 หลังจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าไปชวงระยะหนึ่ง เศรษฐกิจเริ่มฟนตัวอีกครั้ง ซึ่งถือวาเปนชวงของการเปลี่ยน
แปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุมชนเกิดกระแสความตองการขอมูลมากขึ้น ทําใหรัฐบาลมีการบริการที่ดี และเริ่มมีการ
กระจายขอมูล ในรูปแบบ (form) ไปสูทางปฏิบัติ(substance) เพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาเริ่มทอดทิ้งชุมชนและ
ทองถิ่น รัฐบาลไมจริงจังตอการปฏิรูปการศึกษา ปญหาที่สําคัญคือการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษายังใชระบบเดิมๆ ทํา
ใหการจัดการเรียนการสอนไมมีการเปลี่ยนแปลง ถึงแมวาจะมีการฝกอบรมครูอยางตอเนื่อง จึงเปนสาเหตุใหองคกรตางๆมี
การเรียกรองใหปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนสอนของครู จากการปอน/การใหเปนการจัดใหมีวิธีการสอนที่หลากหลาย โดย
การใชเทคโนโลยีมาชวยในการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ ทําใหครูที่ไมดีบางสวนถูกแทนที่ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะ
เดียวกันยังมีครูดี/ร.ร.ดี/ชุมชนดีเปนจุดๆ และบางกลุมเริ่มมีการใช IT อยางรุนแรง
ชุมชนเริ่มมีการเขาถึงเนื้อหาหลักสูตรที่เปนดิจิทัลมากขึ้น ครอบครัวหันมาลงทุนเพื่อการ
ศึกษา ทําใหธุรกิจการศึกษาเฟองฟูเต็มที่ การแขงขันก็เริ่มมากขึ้น ซึ่งทําใหธุรกิจ
ดังกลาวมีการผูกขาดจากกลุมธุรกิจกลุมเดียวเทานั้น และในชวงทายป 2549 นั้น เกิดระเบิดชุมชนโดยที่ประชาชนละเลยการ
เสียภาษีใหแกรัฐ นํ้ามันแพงขึ้น และทําใหเศรษฐกิจเริ่มตกตํ่าอีกครั้งหนึ่ง
มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ทําใหมีการกระจายธุรกิจไปยังชุมชน และทําใหมีการใช
อุปกรณดาน IT เพิ่มมากขึ้นดวยการแกปมการผูกขาดธุรกิจไอทีทุกประเภท หนวยงานตางๆ หันมาสงเสริมการทํา
หลักสูตรไอที การอบรมครูไอที มีหลักสูตร Online อยางทั่วถึง และการนําบริการอินเทอรเน็ตเขาถึงโรงเรียนกวา 20,000 แหง
ได ภายในเวลาเพียง 4 ป พรอมทั้งมีการเปดศูนยไอทีชุมชนทําใหครูและชุมชนไดมารวมเรียนรูกันอีกครั้ง นอกจากนี้ยังมีการ
พัฒนา Software จากความรูที่เปนภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยมากยิ่งขึ้น
ทําใหชุมชนมีการใช IT เพิ่มเปนจํานวนมาก
ชุมชนไดบทเรียนทางเศรษฐกิจที่ลมสลาย ทําใหชุมชนหันมารวมมือกันอยางจริงจัง
สรางความเขมแข็งใหกับตัวเอง โดยการสราง Content Software ใชเองได โรงเรียนเริ่มมี
บทเรียน Digital Content และมี IT เกิน 50 % นอกจากนี้ชุมชนสามารถจัดการเกี่ยวกับ
ธุรกิจดาน IT โดยชุมชนเองมากขึ้น

พ.ศ. 2549

พ.ศ.2550

พ.ศ.2554

ภาพอนาคต (Scenario) จากกรอบเหตุการณขางตน กลุมที่ 2 ไดสรางภาพอนาคตโดยการผูกเรื่องจากเงื่อนไขของเหตุการณ
ดังกลาว และไดทดลอง Exercise ผูกเรือ่ งเปนภาพอนาคตโดยใชชื่อ “มันเปนเชนนั้นเอง” ดังนี้
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กรอบที่ 4.2 : แสดงภาพอนาคตกลุมที่ 2
ภาพอนาคต “มันเปนเชนนั้นเอง” จากการ Exercise ของกลุมที่ 2
ในปที่สองของรัฐบาล “คิดใหมทําใหม” สุรนามอาน ”e-ไทยรัฐ” จาก e-cafe ทีด่ โิ อลดสยามพลาซาหลังเลิกเรียนวันหนึ่งขณะกําลังพักมือจาก
การเลนเกมส “Counter Strike” สุดโปรดวา รัฐมนตรี “ยี้” อาจจะกลับมาเปนรัฐมนตรีหลังจากถูกกระบวนการตรวจสอบทางสังคมทําใหตองเวน
วรรคทางการเมืองไประยะหนึ่ง และนอกจากจะกลับมาแลวยังอาจจะมาดูแลกระทรวงศึกษา ธิการอีกดวย สุรนามถึงกับโพลงออกมาวา “ถากูฆา
แมงไดเหมือนในเกมสไดก็ดีซีวะ” อีกสัปดาหตอมา ครูบาสุทธินันทก็ไดทราบขาวเดียวกันจากหนังสือพิมพ “เสียงบุรีรัมย” ดวยความหดหูพอๆ
กัน ดวยเกรงวา หากรัฐมนตรีคนนี้กลับมาก็จะมาสรางปญหาใหบานเมืองอีก โดยเฉพาะในเรื่องการปฏิรูปการศึกษาที่ยังไปไมถึงไหนและรัฐบาล
ก็ยงั คงกลืนนํ้าลายตัวเองตลอดมาโดยไมแยแสเสียงเรียกรองจากประชาชนหนาใดทั้งสิ้น
ในขณะเดียวกัน จากการไปเปนวิทยากรใหกับการอบรมครูครั้งลาสุดเรื่อง “การมีสวนรวมของชุมชนในการทําหลักสูตรทองถิ่น” ครูบาก็เห็นกับ
ตาวา ทั้งชุมชนและครูจํานวนไมนอยมีความตื่นตัว ครูหลายคนไดเริ่มเปลี่ยนวิธีสอนไปแลว ชาวบานหลายคนก็พรอมจะสนับสนุนการปฏิรูปการ
ศึกษาทั้งดวยกําลังเงินและกําลังความคิด แตขณะเดียวกันครูอีกกลุมหนึ่งก็แสดงความกระดี๊กระดาออกหนาออกตากับการกลับมาของลูกพี่เกา
สวนวาที่ ผอ. ทั้งหลายก็เตรียมซอมวิ่งกันฝุนตลบ ซอมจายกันหนามืดอีกครั้ง…
ครูบาอดรําพึงดวยความเสียดายกับตนเองไมไดวา “ฮวย มันคื่อจะมาเปนอิหยังจังซี่ มันซิซวดลวดซาดลาดไปฮอดไส มันซิซวนคูไปลงโขงอีก
แลวบักหมอนี่ ใหซอยกันจับตาเบิ่งแนเดอหมูสู” (ทําไมมันเปนอยางนี้ จะลมเพลมพัดไปถึงไหน มันจะชวนครูเขารกเขาพงอีกแลวไอหมอนี่
พวกเราตองชวยกันจับตาดูนะ) เพราะครูบารูสึกวาทุกอยางไดเตรียมการมาดีแลว โดยเฉพาะเรื่องการกระจายอํานาจใหทองถิ่นมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา แตลงทายแลวก็เปนแคการฝนคางเพราะกระจายไมจริง อํานาจทั้งปวงยังคงอยูที่วังจันทรเกษมโดยสมบูรณเชนที่เปนมาตลอด
ในขณะเดียวกัน อาจารยกฤษณพงศที่เพิ่งกลับจากการบรรยายเรื่อง “ไอทีกับการเปนอุดมศึกษาทองถิ่น” ที่สถาบันราชภัฏพนมรุงก็กลับมาบนให
อาจารยทินสิริฟงที่กรุงเทพฯ วา “อาจารย ผมวามันโฮปเลสนะ เขายังจะหาอีซี่มันนี่กันอยูอยางเคย ผมพูดเรื่องอุดมศึกษาชุมชนเขาไมเก็ทกัน
เลย” อาจารยทินสิริฟงแลวไมไดทําหนาประหลาดใจแมแตนอย แตกลับบอกอาจารยกฤษณพงศไปแบบไรอารมณวา “เดี๊ยนวามันก็เปนอยางนี้
ทุกทีแ่ หละคะ ไมเห็นตองทําหนาเซอรไพรสอยางนั้นเลย เศรษฐกิจมันกลับมาบูมอยางนี้ ใครๆ ก็ตองเมคมันนี่ทั้งนั้น เรายังทําเลย”
หาปผานไป……
ทามกลางการพัฒนาเทคโนโลยีที่ไปถึงขั้นที่ครูบาหันมาดูขาว “ซีเอ็นเอ็นภาคภาษาลาว” แทนการอาน
“เสียงบุรีรัมย” และเด็กๆ ที่บานสนามชัยไมตองทนการสอนแบบ “ครูเปนสําคัญ” อีกตอไปเมื่อมี “หลักสูตรออนไลน” เกิดขึ้น แตแลวครูบาก็
ตองผิดหวังอีกครั้งเมื่อรัฐบาล “คิดใหมแตไมทํา” กลับมาเปนรัฐบาลรอบสอง พรอมกับภาระหนี้สาธารณะที่แกไมตก ซํ้ายังโดนกระหนํ่าดวย
ราคานํ้ามันที่กระฉูดขึ้นไปถึงลิตรละ 19.95 บาท
ที่รายที่สุดคือบานเมืองเต็มไปดวยการผูกขาดทางธุรกิจเพื่อสรางแหลงเงินแหลงทองใหรัฐบาลนํามาสรางฐานอํานาจทางการเมือง ยิ่งธุรกิจไอทีที่
โตวันโตคืนโดยเฉพาะไอทีทางการศึกษาและเอ็ดดูเทนเมนทที่เฟองฟูเปนพิเศษ ก็เปนธุรกิจที่ถูกผูกขาดโดยคนไมกี่นามสกุลในรัฐบาล
เหตุการณไดนํามาสูจุดระเบิดเมื่อรัฐบาลไดเซ็นสัญญาใหสัมปทานการบริการอินเทอรเน็ตกับบริษัทแหงหนึ่งที่มีคนใชของนายกรัฐมนตรีเปนผู
ถือหุน ใหญเปนระยะเวลาถึง 50 ป กลุมนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนโดยการนําของนางสาวกฤตยา อดีตผูนํานักศึกษาจากธรรมศาสตร
และประธานเครือขาย ThairuralNet ไดจัดการเดินขบวนครั้งใหญผานการนัดหมายทางเว็บบอรด การลุกฮือครั้งนี้ไดลุกลามไปสูการปฏิเสธการ
ชําระหนี้ของเกษตรกรทั่วประเทศ การปฏิเสธการเสียภาษีเงินไดและการนัดเผาบัตรประชาชนทิ้งที่ทองสนามหลวงของประชาชนกวาแสนคน
แมจะมีการปรับ ครม. ตามมาถึง 3 ครั้งใน 1 ปจนหมดตัวเปลี่ยนก็ไมชวยใหอะไรดีขึ้น รัฐบาลสูญเสียเสถียรภาพทางการเมืองอยางรุนแรงนักลง
ทุนจากตางประเทศพรอมใจกันถอนการลงทุนในตลาดการเงินไปจนเซ็ท อินเด็กซเหลือแค 103.56 จุด คนไทยจํานวนมากก็พากันขนเงินออก
นอกประเทศ ขาวของแพงขึ้นทันตาโดยเฉพาะอุปกรณและคาบริการไอทีเพื่อการศึกษา
ในทีส่ ดุ รัฐบาลก็ประกาศยุบสภาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 หลังการเลือกตั้งใหม เมืองไทยก็ได “สุดหลอ” มาเปนนายรัฐมนตรีตามความคาด
หมาย เมื่อฝายคานชนะไดคะแนนเสียงอยางทวมทนพรอมกับความสะใจของครูบาที่ “ยี้” หมดอนาคตตลอดกาล นายกฯ สุดหลอเรงทําคะแนน
ดวยการแกปมการผูกขาดธุรกิจไอทีทุกประเภท สงเสริมการทําหลักสูตรไอที การอบรมครูไอที และการนําบริการอินเทอรเน็ตเขาถึงโรงเรียนกวา
20,000 แหงไดภายในเวลาเพียง 4 ป มีการเปดศูนยไอทีชุมชนทําใหครูและชุมชนไดมารวมเรียนรูกันอีกครั้ง
เศรษฐกิจเริ่มสอแววฟนอีกครั้ง
ความเชื่อมั่นของประชาชนเริ่มกลับมาอีกหน
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เด็กไทยเริ่มมีความหวังกับการเรียนรู
ลาสุดครูบาสุทธินันทไดดูสารคดีซีเอ็นเอ็นภาคภาษาลาวที่มาทํารายการสารคดีเรื่อง การเรียนรูของเด็กไทย
โดยมาถายทําที่บุรีรัมย ซึ่งแมวาสภาพภายนอกโรงเรียนก็ยังดูเกาๆ เหมือนเดิม แตเด็กๆ เริ่มมีวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย ทั้งที่ฟงจากครูคนควา
ความรูทางอินเทอรเน็ตหลายหองเรียนมีเทอรมินัลประจําหองในหองสมุดไมไดมีแตหนังสือ แตมีวิดีโอนับรอยมวนประมวลสาระพันความรูที่
เด็กมาดูไดทุกๆ เมื่อนอกหองเรียนเลาก็เห็นเด็กๆ หลายรุนซึ่งมีหลานครูบารวมอยูดวย กําลังทําโครงงานสารพัดตั้งแตวิชาวิทยาศาสตรจนถึง
ประวัติศาสตร อีกหลายกลุมไปฝกงานศิลปะกับลุงปาตายายในหมูบานตามหลักสูตรทองถิ่นแบบบูรณาการที่โรงเรียนในบุรีรัมยประกาศใชมา
พักหนึ่งแลว
หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการไดกระจายอํานาจให สนง. เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมยมีสิทธิในการจัดหลักสูตรทองถิ่นของตนเองได
ซีเอ็นเอ็นยังมาถายทํารูปแบบการเรียนรูใหมของโรงเรียนขนาดใหญแหงหนึ่งแถวสะพานพุทธที่เด็กๆ กําลังเพลิดเพลินกับระบบการเรียนสอง
ภาษาทั้งในรูป อีบุคส และสื่อตางๆ เด็กอีกมากับการอภิปรายลุมบนเว็บบอรด อีกกลุมหนึ่งทําวิจัยเรื่องโอโซนรวมกับเพื่อนญี่ปุน โดยคุยงานวิจัย
ระหวางกัน และอาจารยที่ปรึกษาในออสเตรเลีย ผานอีเมลล
ครูบาในวัย 64 ปนั่งทบทวนเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดสิบปในคํ่าคืนหนึ่ง พลางรําพึงกับหลานนอยที่กําลังดูเกมสโชวทางนาฬิกาขอมือวา
“เกือบเซ็ดบักกองดองนอ บักหํานอยเอย” (เกือบไปแลวนะหลานเอย) แลวก็พูดกับตัวเองเบาๆ วา “มันเปนจังซี่หลาาา..”
(มันเปนเชนนั้นเอง)

2.3 การวางกลยุทธไปสูภาพอนาคต (Strategy) จากภาพอนาคตทั้งที่พึงประสงคและไมพึงประสงคดังกลาว
ทีท่ างกลุมสรางขึ้น สมาชิกของกลุมไดนําเสนอกลยุทธเพื่อนําไปสูภาพอนาคตที่ทําขึ้น รวมทั้งกลยุทธเพื่อปองกันเหตุการณที่ไมพึง
ประสงค โดยขอเสนอเชิงกลยุทธประกอบดวย
1) ดึงเอกชน (ใน/นอกชุมชน) มาลงทุนให Internet Service หรือ (Internet cafe) ในโรงเรียน โดยชี้ผลประโยชนชัดจาก
การขายบริการ/สินคาตางๆ
2) เปลีย่ นวิธกี ารจัดซื้อจากระบบ Turn-Key เปนการแยกซื้อชิ้นสวน เพื่อลดตนทุนและใหผูรูในชุมชนรวมกระบวนการ
จัดซื้อและใชความสามารถที่มีอยู
3) เปลีย่ นวิธลี งทุนแบบปูพรมเปนการลงทุนตามระดับความพรอมของโรงเรียน แลวใชเครือขาย/โครงการนํารองขยาย
ผลในกลุมโรงเรียน
4) ตัง้ กรรมการเครือขาย IT ชุมชนที่มีเปาหมายและจุดประสงคชัดเจน (ชวยหนุนการเกิด Virtual Community ทีม่ ีผล
ประโยชนชัดเจน
5) ตัง้ โรงเรียนบางแหงเปนศูนยบริการ ICT ชุมชนแบบครบวงจร
6) หาบุคคล/หนวยงานเชิงยุทธศาสตรแตละพื้นที่แลว Empower ใหทํางานกับชุมชน สรางกระบวนการการเรียนรูรวม
กันในรูปแบบ Action Research โดยการสรางเวที “ปวารณาชุมชน”/ความรูในการทํางาน
7) อบรม IT ใหผูนําในกลุมตางๆ (ครู/ พระ/ นักพัฒนา) ใหรูผลกระทบ ประโยชนและวิธีใช IT
8) เปลีย่ นยุทธศาสตรฝกอบรมครูจากการอบรม “ตามใบสั่ง” เปน “การอบรมจากปญหาที่ครูเห็นเอง” โดยการ เชื่อมโยง
เขาสูปญหาในการเรียนที่ครูสอน/จากฝกอบรมเชิงปริมาณ เปนคุณภาพ
9) ปรับปรุงกฎหมายที่กอใหเกิดการแขงขันเสรีในธุรกิจ IT เพื่อการศึกษา
10) ออกกฎหมายปราบปราม และกลั่นกรองเกมสที่กระตุนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เชน Counter Strike
11) จัดเวทีคนตางวัย /ภูมิหลัง (ในโรงเรียน ชุมชน รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาทองถิ่น) ใหมีกิจกรรมตางๆ รวมทั้งการใช
เว็บบอรด

12) กระจายอํานาจใหชุมชนตรวจสอบโรงเรียน/ครู
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13) ทําหลักสูตรและกระบวนการเพื่อสอนการจัดการ/กลั่นกรองขอมูล และจริยธรรมในการใช IT นอกจากนี้มีการใช
IT สราง Critical Thinking
14) สรางระบบการวิจัย “วิธีการเรียนรู” วัฒนธรรมเรียนรูผาน IT (Symbolic Learning/Visual Learning)
15) ใหทุน/ตัวอยาง Good Practice/พี่เลี้ยงแกชุมชนในการสราง Digital Content ของตน
16) รวมทุนกับเอกชนเพื่อพัฒนาซอฟตแวรสาธารณะที่ชุมชนสามารถนําไปใชไดอยางทั่วถึง
ผลการระดมความคิดกลุมที่ 3 : ภาพฉาย “ไปโลดกับ IT”
ภายใตประเด็นความไมแนนอน (Uncertainties) ทีน่ ามาเป
ํ
นตรรกะในการพัฒนาโครงเรื่องของภาพอนาคต คือ
“ความสําเร็จของรัฐบาลในการฟนเศรษฐกิจฐานราก” “การจัดลําดับความสําคัญของรัฐดานการลงทุนเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู” “การ
ตระหนักของคนในชุมชนตอความสําคัญของ IT ตอวิถีชีวิตการเรียนรูของชุมชน” “วัฒนธรรมไทยถูกกลืน” ซึ่งจาก Scenario Logics ที่
ใหผรู ว มระดมความคิดในกลุมที่ 3 ไดระบุภาพอนาคตในองคประกอบตางๆ ออกมา ดังนี้
3.1 ระยะเวลาของการเกิดเหตุการณ (Time Line of Events) กลุม ที่ 3 ไดระบุเหตุการณสําคัญที่นาจะเกิดในชวงเวลาตางๆ ใน
10 ปขา งหนาเปนกรอบในการสรางภาพอนาคต ดังตารางขางลางนี้
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ตารางที่ 4.3 : แสดงระยะเวลาการเกิดเหตุการณของกลุมที่ 3
สรุปเหตุการณ

2545

ความสนใจ

ชุมชนตระหนักโดย
- สรางเวทีอภิปราย
- ประชาสัมพันธตัวอยางความสําเร็จ โดยสื่อตางๆ เชน โทรทัศน นสพ.
- จัดประกวดโครงการและพัฒนา CAI, Game ที่นาสนใจ

การเขาถึง
(Access)
Hardware

Software

2547

-

2550

2553

2555

ทุกโรงเรียนทั่วประเทศมีอินเทอรเน็ต
วัดเปนศูนยกลาง
อบต.
แหลงเรียนรู IT สาธารณะ (อินเทอรเน็ตคาเฟ)
โทรทัศน (T-BOX) และสื่ออื่นๆ

- ชุมชนสรางเนื้อหาที่เกิดจากภูมิปญญาทองถิ่น
- รัฐสงเสริมเนื้อหาทางการศึกษา
- มี Software ที่แปลเนื้อหาเปนภาษาไทย

การวิจัย

- สงเสริมการวิจัยโดยระเบียบวิจัยทางวิทยาศาสตร
- สงเสริมการนําไปใชในชีวิตประจําวัน
- ภาครัฐและเอกชนสนับสนุนทุนและเทคนิคเพื่อการวิจัย

ปฏิรูปสถาบัน
การศึกษา

- รัฐมีงบประมาณชัดเจนอยางเปนรูปธรรมและพอเพียง
- เอกชนเขารวมกับกลไกทางการศึกษาทั้งในสวนของการลงทุนและใชประโยชนจากงานวิจัย

ฉลาดซื้อและผลิต

- รณรงคบทเรียนเศรษฐศาสตรจุลภาค
- ผลักดันใหเกิดการรวมตัวของผูบริโภค
- สนับสนุนธุรกิจที่เกิดขึ้นใหมจาก IT

เขาใจองครวม

- ปลูกฝงวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยจักรวาล

3.2 ภาพอนาคต (Scenario) จากกรอบเหตุการณขางตน กลุมที่ 3 ไดสรางภาพอนาคตโดยการผูกเรื่องจากเงื่อนไขของเหตุ
การณดังกลาว และไดทดลอง Exercise ผูกเรื่องเปนภาพอนาคตโดยใชชื่อ “ไปโลดกับ IT” ดังนี้
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กรอบที่ 4.3 : แสดงภาพอนาคตกลุมที่ 3
ภาพอนาคต “ไปโลดกับ IT” จากการ Exercise ของกลุมที่ 3
ในป พ.ศ.2554 ณ ที่ตั้งภูมิแหงชัยชนะ จึงขนานนามวาชัยภูมิ ใตรมไมบนยอดดอยแหงหนึ่งมีตากับหลานนั่งสนทนากันเรื่องที่หลานมาเยี่ยมหลัง
จากปดภาคการศึกษาที่โรงเรียนบนเชิงเขาใกลๆ
ตา
ไมไดเจอตั้งนาน สบายดีบ ที่โรงเรียนเปนอยางไรบาง คอมพิวเตอรมือถือที่ซื้อใหเมื่อเทอมที่แลวใชดีไหม
หลาน ที่โรงเรียนสนุกมากครับ เมื่อวันกอนมีคนมาจัดเวทีใหนักเรียนคุยกันวาจะใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรชีวภาพอยางไรในการชวยควบคุม
การปลูกตนสน แลวยังมีการประกวดการปลูกสน คนชนะจะไดออกทีวีกับอินเทอรเน็ตไปทั่วประเทศดวย
ตา
แลวเรื่องอุปกรณ เครื่องไมเครื่องมือในการเรียนละ เดี๋ยวนี้เขาเรียนกันอยางไรหรือ
หลาน เดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องคอมพิวเตอรมือถือคนละเครื่อง ที่โรงเรียนมีการปลอยคลื่นสัญญาณอินเทอรเน็ตไรสายเอาไว นักเรียนเดินไปเดินมา ยาย
หองเรียนไปแตละหอง หรือออกไปศึกษาเรียนรูนอกสถานที่ซึ่งอยูในรัศมีรอบๆ โรงเรียน ก็แคหอบเครื่องคอมฯ ไปแลวก็ศึกษาหา
ความรู, เครื่องมือในการศึกษาตางๆ และสงขอมูลไปมาระหวางเพื่อนผานอินเทอรเนทไดทุกที่เลยครับ เดี๋ยวนี้ทุกคนเห็นความสําคัญ
ของเทคโนโลยีใหมๆ อยางมากในการศึกษา
ตา
สมัยที่ตายังเรียนอยูนะ ทุกคนตองเรียนกันเปนหองๆ หอบสมุดกันเปนตั้งๆ เรื่องอินเทอรเน็ตนี้เพิ่งเขามาสักสิบกวาปที่แลวนี่เอง สมัย
นัน้ ยังแพงแถมตองตอกับคอมพิวเตอรใหญเทอะทะกวาจะใชไดแตละที ไมเหมือนเดี๋ยวนี้ที่ทุกอยางตั้งแตตูเย็นถึงทีวีตอกับระบบอิน
เทอรเน็ต แลวเนื้อหาภาษาไทยละ เปนอยางไรบาง
หลาน เดี๋ยวนี้สบายครับ รัฐบาลมีโครงการสงเสริมเนื้อหา เขาพิมพหนังสือทั้งที่หอสมุดแหงชาติและตามมหาวิทยาลัยแลวทําใหใครไปใชขอมูล
ได ซอฟตแวรก็เปนภาษาไทยหมดแลวครับ
ตา
แลวเรื่องขอมูลที่ยังคงเปนภาษาอังกฤษละ
หลาน ทีโ่ รงเรียนเขามีโปรแกรมที่ใหนักเรียนเขาไปที่เว็บไซตภาษาตางๆ เชน National Geographic จากนั้นก็กดแปลบนคอมฯ เราก็จะไดขอ
มูลพื้นๆ เหลานั้นที่แปลเปนภาษาไทยแลว
ตา
วันกอนเห็นวาที่โรงเรียนมีการบานชิ้นใหญ ทําไปถึงไหนแลว
หลาน คุณครูใหเลือกหัวขอทําวิจัยที่ใชวิธีการทางวิทยาศาสตร ครูบอกวาหัวขอตองเปนเรื่องที่เอาไปใชในชีวิตประจําวันได โครงงานที่ผม
เลือกทําเปนโครงงานเกี่ยวกับการศึกษาการเพาะปลูกแบบใหมๆ มีบริษัทและภาครัฐมาชวยใหความรูกับใหการสนับสนุนเงินที่ใชทํา
วิจัย ถาโครงงานไหนดีเอาไปใชไดเขาก็จะใหโอกาสเราพัฒนางานตอ
ตา
เด็กเดี๋ยวนี้ดูไมคอยจะฟุมเฟอยเหมือนเมื่อกอน ที่โรงเรียนเขาทําอะไรจนทําใหเด็กเลิกฟุมเฟอยไปได
หลาน ที่โรงเรียนมีการรณรงคเกี่ยวกับการฉลาดซื้อ เขาสอนเศรษฐศาสตรเพื่อชีวิตประจําวันทําใหนักเรียนสวนใหญมีวิธีคิดในการจับจายใช
สอยที่เปนเหตุเปนผลมากขึ้นครับ เขายังใหเราตั้งกลุมผูบริโภครุนเยาวคอยดูวาสินคาชนิดไหนแพงไปหรือนาซื้อบาง
ตา
ไดขาววา เจาแพน หลานของเพื่อนตาทําธุรกิจผานระบบอินเทอรเน็ตจนรํ่ารวยหลังจากเรียนจบ ม. ปลายไมนาน แลวหลานเองสนใจ
บางไหม
หลาน ที่โรงเรียนเขามีการสนับสนุนงานวิจัยที่เอาไปใชได ขายได ในอนาคต พอเรียนจบเราก็สามารถเอาสิ่งที่เราพัฒนามาไปทําธุรกิจผาน
ระบบการขายที่รัฐบาลกับบริษัทเอกชนชวยกันสรางมาให เขายังหาทุนมาสนับสนุนใหอีกตางหาก ภาคเอกชนชวยกันตั้งตลาดความคิด
และตลาดทุนมาใหเด็กรุนใหมๆ เริ่มตนการทําธุรกิจ
ตา
แลวเรื่องจริยธรรมละ เด็กสมัยนี้เขาเรียนรูเรื่องวัฒนธรรมกันอยางไร วัฒนธรรมไทยหายไปจากโลกหรือยัง
หลาน การอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับจริยธรรมนั้น เดี๋ยวนี้โรงเรียนเขาพานักศึกษาออกไปดู ไปคุยกับผูคนในชุมชน ไปคุยกับทานผูใหญตางๆ ไปดู
วาวัฒนธรรมไทยเรานั้นเปนอยางไร เขาไมคอยพูดมากมายที่โรงเรียนแตพานักเรียนไปดูความสําคัญของความเปนคนดีและวัฒนธรรมที่
ดีจากชุมชนตางๆ รอบๆ โรงเรียนเลยครับ เขามีสิ่งที่เรียกวามหาวิทยาลัยจักรวาลที่เชื่อมตอขอมูลทุกอยางที่เกี่ยวกับการชวยใหนักเรียน
เขาใจทุกสิ่งทุกอยางวามันเกี่ยวของกันอยางไร และเปนองครวมอยางไร
ตา
โอ โฮ สมัยใหมนี้การศึกษาไทยไปโลดจริงๆ เมื่อสิบปกอนนั้นทุกอยางดูจะมืดมนไปเสียหมด
หลาน แลวตารูไหมครับวามันเกิดสิ่งนี้ไดอยางไร ทําไมประเทศไทยถึงพัฒนาการศึกษาไดจนถึงระดับนี้
ตา
มันไมใชเรื่องแปลกหรอก เพียงแตทุกคนรวมกันคิดรวมกันทําผานเครือขายอินเทอรเน็ต เห็นไหมวาการศึกษาไทยจะไปโลดเพียงแตเรา
โปรดใหการรวมมือในการใช IT
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3.3 การวางกลยุทธไปสูภาพอนาคต (Strategy) จากภาพอนาคตทั้งที่พึงประสงคและไมพึงประสงคดังกลาวที่ทางกลุมสราง
ขึน้ สมาชิกของกลุมไดนําเสนอกลยุทธเพื่อนําไปสูภาพอนาคตที่ทําขึ้น รวมทั้งกลยุทธเพื่อปองกันเหตุการณที่ไมพึงประสงค โดย
ขอเสนอเชิงกลยุทธประกอบดวย
1) กลยุทธหลัก คือ การสรางเวทีใหชุมชนสรางหลักสูตรชุมชน เพื่อชีวิตสูสากลที่เปนดั่งมหาวิทยาลัยจักรวาล
2) กลยุทธรอง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
• วิจัย โดยการกระตุนใหชุมชนรูผลได/เสีย
- อภิปรายและวิธีอื่นๆ โดยผานไอที
- สรางความรวมมือผูวิจัย+ผูใชวิจัย+ผูสนับสนุนผาน Onlie Market Place
- สรางความรวมมือรัฐ+เอกชน+ชุมชนผาน Online Market Place
• การเขาถึงขอมูล เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงการเรียนรูระหวางชุมชนสูสากลโดย
- ระดมทุนของรัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อการพัฒนาฮารดแวรและซอฟตแวร
- สงเสริมการสรางเนื้อหาชุมชนและใหเหมาะกับชุมชน
• การปฏิรูปสถาบันการศึกษา
- รัฐมีนโยบายชัดเจนเปนรูปธรรม และมีรูปแบบการจัดสรรงบฯ ที่เหมาะสมดานไอที เพื่อการศึกษาและ ชุมชนมี
สวนรวมในการพัฒนาทุกขั้นตอน
- เอกชนและธุรกิจชุมชนเขารวมในกระบวนการศึกษาผานการลงทุน และการใหความรูเฉพาะทาง รวมถึงการ
พัฒนางานวิจัยสูธุรกิจในทองถิ่นผานทาง Online Market Place
กระบวนการที่ 7 : การแสวงหากลยุทธรวม (Common Strategy) เพือ่ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูจากฐานราก
จากกระบวนการทําภาพฉาย (Scenario Planning) และขอเสนอเชิงกลยุทธจากทั้งสามภาพฉาย รวมทั้งการสังเคราะหนัยของ
ภาพฉายอนาคต พบวา มีกลุมของขอเสนอเชิงกลยุทธที่มีความสอดคลองกัน เปนพื้นฐานรวมกัน กลาวคือไมวา อนาคตที่จะเกิดขึ้นจริง
เปนอยางไร กลุมของกลยุทธพื้นฐาน (Common Strategy) เปนแนวทางที่ควรจัดทําเปนกรอบของการทํางาน เพื่อผลักดันสูอนาคตที่เปน
จริงได (Plausible) หรือเปนกลยุทธเชิงรับตอเหตุการณที่ไมพึงประสงคใหเกิด
ทัง้ นี้ จุดรวมของขอเสนอกลยุทธจากสามภาพฉายที่ไดผูเขารวมประชุมไดนําเสนอมีดังนี้
• กลยุทธดานการวิจัยและพัฒนา มุง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาไอทีที่เหมาะสมกับชุมชน และ
ชุมชนสามารถใชประโยชนเพื่อการเรียนรู พัฒนาอาชีพ สรางคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดีของชุมชน
• กลยุทธการฝกอบรมผูนํา/แกนนําชุมชน โดยจัดใหมีการฝกอบรมทักษะดาน IT ใหกับแกนนําชุมชน (เชน ครู พระ
นักพัฒนา อบต.) ใหเกิดทัศนคติที่ดี รูการใชประโยชนเพื่อการบริหารจัดการ การเรียนรู การวิเคราะหขอมูล รวมทั้งใหรูถึงผลกระทบ
ประโยชนและวิธีใช IT
• กลยุทธการพัฒนาครู ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝกอบรมครูจากอบรม “ตามใบสั่ง” เปน “การอบรมจากปญหาที่
ครูเห็นเอง” โดยการโยงเขาสูปญหาในการเรียนที่ครูสอน นอกจากนี้ เปลี่ยนจากการฝกอบรมเชิงปริมาณเปนคุณภาพ
• กลยุทธการสรางเครือขาย สงเสริมการสรางเครือขายครู โดยใชครูแกนนํา เพื่อชวนปรับเปลี่ยนครูและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา จัดตั้งเครือขายนักเรียน/นักศึกษา ตามสาขาตางๆ ที่สนใจ เพื่อสรางทางเลือกของการเรียนรู มีการจัดตั้งคณะกรรมการเครือขาย
IT ชุมชนทีม่ เี ปาหมายและจุดชัดเจนซึ่งเอื้อตอการเกิด Virtual Community ทีม่ ผี ล ประโยชนชัดเจน
นอกจากนัน้ ผูเขารวมประชุมบางกลุมยังมีการเสนอใหจัดเวทีคนตางวัย/ตางภูมิหลัง (ในโรงเรียน ชุมชน สถาบันอุดม
ศึกษาทองถิ่น) ใหมีกิจกรรมตางๆ การใช Webboard รวมทัง้ สรางเครือขายความรวมมือระหวางผูวิจัย ผูใชวิจัย ผูสนับสนุน ไมวาจะเปน
หนวยงานของรัฐ เอกชน และชุมชนผาน Onlie Market Place
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กลยุทธดานการลงทุน มีการเสนอใหพิจารณาการลงทุนในเทคโนโลยีและสื่อที่หลากหลาย เพื่อทดแทนในกรณีที่การ
ดําเนินงานตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 40 ไมประสบความสําเร็จ โดยเนนการลงทุนที่ภาคประชาชนสามารถมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
และเปนเจาของได เชน วิทยุชุมชน
ในสวนของแนวคิดการลงทุนโดยภาครัฐ จะตองปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการลงทุนแบบ Top-down ทีไ่ มพิจารณาความ
พรอมและปริบทของชุมชนหรือทองถิ่น มาเปนการลงทุนที่พิจารณาผลสัมฤทธิ์ที่มีการวางแผนอยางเปนระบบทั้งฮารดแวร ซอฟตแวร
และการพัฒนาบุคลากร พิจารณาตามความเหมาะสมความพรอมของโรงเรียน และมีการใชประโยชนจากเครือขายหรือโรงเรียนนํารอง
เพื่อขยายผลสูกลุมโรงเรียน (Cluster) ตอไป
ในสวนของการลงทุนดานการพัฒนาฮารดแวรและซอฟตแวร ภาครัฐตองมีมาตรการสงเสริมการรวมทุนระหวางรัฐ
เอกชน และชุมชนเพื่อพัฒนาทรัพยากรไอทีเพื่อการเรียนรูสาธารณะที่ชุมชนสามารถนําไปใชประโยชนและประยุกตไดอยางทั่วถึงและมี
คุณภาพ
นอกจากนัน้ ยังมีขอเสนอใหเกิดความรวมมือกับภาคเอกชนทั้งในและนอกชุมชนรวมลงทุนเพื่อเปดโอกาสใหเกิดการเขา
ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทั่วถึง อาจสนับสนุนใหเกิด Community Internet Service Provider หรือ Internet Cafe ในโรงเรียน
• กลยุทธการพัฒนาศูนยไอทีและศูนยการเรียนรูชุมชน ในการพัฒนาไอทีเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรูจาก
ฐานราก ผูเขารวมประชุมสวนใหญเห็นวา การระดมสรรพกําลังทั้งจากหนวยงานภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชนและสถาบันการศึกษา เพื่อ
สนับสนุนใหชมุ ชนเปนแกนในการพัฒนาศูนยการเรียนรูเปนกลยุทธหนึ่งที่สําคัญที่จะนําไปสูอนาคตที่พึงประสงคได ผูเขารวมประชุม
ยังมีความเห็นวา การสรางเครือขายการเรียนรูชุมชนตามความตองการและสนใจของ ชุมชน จะชวยทําใหเกิดแรงขับดันและการ
ประสานพลัง (Synergy) เพือ่ ใหชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู ลองผิดลองถูก และเกิดนวัตกรรมดานการบริหารจัดการและการพัฒนา
ศูนยการเรียนรูที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนได
• กลยุทธดานการประกันคุณภาพการศึกษา เนนการสรางระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใหเกิดความมั่นใจวา
สาระและความรูที่เกิดจากโจทยฐานรากนั้น มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับ World Class หรือในระดับพุทธิปญญา (Wisdom) ทีเ่ ปน
เอกลักษณเฉพาะของทองถิ่น ภูมิปญญาตะวันออกหรือของมนุษยชาติ ทั้งนี้ อาจมีการใช IT เปนเครื่องมือเพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบและการบริหารคุณภาพการศึกษามากขึ้น
• กลยุทธการสรางแรงจูงใจและการขยายผล ควรมีการสงเสริมและสรางแรงจูงใจใหมีการใชไอทีเพื่อการเรียนรู รวม
ไปถึงการทํากรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จดานไอทีกับการเรียนรู ประชาสัมพันธและขยายผลไปยังโรงเรียนและชุมชนในวงกวาง รัฐ
ควรมีงบประมาณสนับสนุนใหกับชุมชนตัวอยาง (Good Practice) ในการสราง Digital Content ของตนเอง รวมทั้งควรจัดตั้งโรงเรียนนํา
รองเพื่อเปนกรณีตัวอยางการใชไอทีเพื่อการเรียนรู และการเปนศูนยบริการไอทีของชุมชน
นอกจากกลยุทธที่มีลักษณะรวมดังที่ไดกลาวขางตน การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ยังมีการเสนอกลยุทธในดานอื่นๆ ที่
มีความนาสนใจและควรมีการขยายผลตอ สามารถสังเคราะหและประมวลไดดังนี้
• กลยุทธดานการวิจัย “วิธีการเรียนรู” ควรมีการศึกษาคุณภาพ สัมฤทธิผลและผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรมและ
คุณธรรม รวมถึงรูปแบบการเรียนรูที่เหมาะสมภายใตอิทธิพลของไอที
• กลยุทธการระดมพลังเยาวชนรุนใหม เชน มีการเสนอใหมีการทําคายอาสาพัฒนา IT ของชุมชน โดยนักศึกษาและ
อาสาสมัครเยาวชนเพื่อไปเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณ และชวยพัฒนาเครือขายการเรียนรูหรือศูนย IT ชุมชน รวมทั้งการผลิตสาระ
การเรียนรูของทองถิ่น เปนตน
• กลยุทธการบริหารจัดการความรูฐานราก มีการเสนอใหจัดทําแผนที่ความรูและทรัพยากรการเรียนรู (Knowledge and
Resource Mapping) ทัง้ ทีเ่ ปนทรัพยากรบุคคล แหลงการเรียนรู องคความรู นอกจากนั้น ยังไดเสนอใหมีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชน
(Community Knowledge Center) เพือ่ สนับสนุนการสราง ตอยอด และประยุกตความรูใหเกิดประโยชนตอการเรียนรู การพัฒนาอาชีพ
•
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และคุณภาพชีวิต รวมไปถึงเปนกลไกในการเชื่อมโยงกับเครือขายการเรียนรูของชุมชนอื่น รวมทั้งแลกเปลี่ยนขอมูล สารสนเทศและ
ความรูกับเครือขายการเรียนรูของโลก (Global Learning Network) ไดดวย
 ของขอเสนอและแนวทางการพัฒนาหลายประการไดสะทอนถึงแนว
• กลยุทธการบริหารสูการเปลี่ยนแปลง ในกลุม
คิดของการสรางกลไกเพื่อผลักดันสูความเปลี่ยนแปลง ตัวอยางเชน การระบุและการสรางองคกรเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
เพื่อประสานพลัง (Synergy) ชุมชนและองคกรเพื่อการเรียนรูตางๆ สนับสนุนการพัฒนาและสรางทางเลือกการเรียนรูใน ทองถิ่นให
หลากหลาย การเสนอแนวทางใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการลงทุนไอทีเพื่อการเรียนรู รูปแบบของการจัดปวารณาชุมชนเพื่อเปด
โอกาสใหทุกคนในชุมชนทุกระดับสามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปดกวางและมีสวนรวมในการวางแบบแผนการเรียนรู การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ของชุมชน
• กลยุทธการจัดตั้ง On-line Market Place (Learning Network) โดยการสนับสนุนใหนักวิจัย ผูใชวิจัย ผูสนับสนุนมี
ชองทางในการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผานเครือขาย IT เปนการนํา Demand และ Supply มาพบกันอยางลงตัว รวมไปถึง
การใชเปนชองทางในการเพิ่มความสามารถดานเศรษฐศาสตรและธุรกิจชุมชน
จากผลการประชุมระดมความคิดเพื่อสรางภาพอนาคตครั้งที่ 1 ทั้งหมดที่กลาวมา นอกจากภาพอนาคตและเงื่อนไขปจจัย
ตลอดจนประเด็นความไมแนนอนตางๆ ที่เกี่ยวของอันเปนผลที่ไดโดยตรงจากการระดมความคิดแลว จากผลการประเมินความเห็นของ
ผูเ ขารวมประชุมสวนใหญคือ กวารอยละ 80 (ดูภาคผนวก) ยังเห็นตรงกันวา นอกจากภาพอนาคตที่ไดแลว กระบวนการระดมความคิด
ไปสูก ารสรางภาพอนาคตเอง ก็นับวาเปนประโยชนสูง ผูเขารวมสามารถเปดโลกทัศนใหม ตลอดจนสามารถนํากระบวนการดังกลาวไป
ใชเปนประโยชนในการวางแผนขององคกรของตนไดอีกดวย

ผลจากการประชุมระดมความคิดครั้งที่ 2 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส ลอดจ จังหวัดนครปฐม จากขั้นตอนการสรางภาพ
อนาคตโดยวิธี Scenario Planning ครั้งที่ 1 ผานไป คณะผูวิจัยไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส ลอดจ
จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ 2545 ภายใตหัวเรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูจากฐานราก : มิติ
ความเสมอภาค คุณภาพ และประสิทธิภาพ” โดยตองการความเห็นเชิงลึกตอเนื่องจากผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อ
1) ทบทวนและปรับปรุงกลยุทธที่เปนจริงไดอยางสมเหตุสมผล และใหเชื่อมโยงภาพอนาคตและกลยุทธที่ไดจากการ
ประชุมระดมความคิดในครั้งแรก
2) ขยายผลทีไ่ ดไปสูแผนการปฏิบัติที่เปนจริงและมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน
ทัง้ นีก้ ารจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งที่สองยังคงเชื่อมโยงกับภาพอนาคตและขอเสนอกลยุทธที่จัดทําขึ้นในครั้งแรก แตได
มีการวางกรอบแนวคิดในการมองมาสูมิติของความเสมอภาค (Equity) คุณภาพ (Quality) และประ สิทธิภาพ (Efficiency) ใหชัดเจนยิ่ง
ขึน้ โดยผูเขารวมประชุมยังคงประกอบดวยตัวแทนจากเยาวชน นักวิชาการ ขาราชการและตัวแทนชุมชน (ดูรายชื่อในภาคผนวก) ซึ่งไดมี
การแบงผูเขารวมประชุมออกเปน 3 กลุม โดยใหโจทยเพื่อการระดมความคิด 3 เรื่อง ดังนี้
1) แนวทางการพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าดานการเรียนรูเปนอยางไร
2) คุณภาพของเนื้อหาความรูที่เหมาะสมกับชุมชนเปนอยางไร และจะสรางดุลยภาพของภูมิปญญาทองถิ่นกับองคความรู
สากลไดหรือไม อยางไร
3) รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดควรเปนอยางไร
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ทั้งนี้ โดยไดขอ สรุปผลการระดมความคิดในประเด็นทั้ง 3 ประเด็น ดังตอไปนี้
1. ขอเสนอเชิงกลยุทธเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าดานการเรียนรู (Equity)
ทีป่ ระชุมเห็นวาปญหาความเหลื่อมลํ้าดานการเรียนรูครอบคลุมหลายมิติ ไดแก
ความเหลื่อมลํ้าดานโอกาสของผูค นในตางสังคม ทั้งที่มีผลจากปจจัยดานภูมิศาสตร สภาพเศรษฐกิจ สังคม ภาษาและ
วัฒนธรรม รวมไปถึงปจจัยเชิงโครงสรางสังคมที่ไมเทาเทียมจากกระแสโลกาภิวัตนและผลกระทบจากนโยบายของรัฐที่ไมเอื้อตอการ
พัฒนาที่สมดุลและการมีสวนรวมของชุมชนในการสรางทางเลือกของการพัฒนา
ความเหลื่อมลํ้าในการเขาถึงโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ เชน โครงสรางพื้นฐานสาธารณะ (เชน ไฟฟา โทรศัพท นํ้า เพื่อ
อุปโภคบริโภค) และโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ อันมีความหมายครอบคลุมถึงการเขาถึงและการไดรับบริการการสื่อสารโทร
คมนาคม การมีฮารดแวรอุปกรณ และซอฟตแวร รวมถึงโครงสรางพื้นฐานทางกฎหมาย (เชน การรับรูสิทธิของประชาชนตามมาตรา 78
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540)
ความเหลื่อมลํ้าในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศและความรูที่เปนประโยชน โดยเฉพาะเนื้อหาความรูที่เปนความจําเปนและเปน
ความตองการของทองถิ่น
ความเหลื่อมลํ้าดานศักยภาพและกระบวนการเรียนรู เปนปจจัยดานความแตกตางของวัฒนธรรม และ รูปแบบการเรียนรูที่
ระบบการศึกษาแบบราชการไมเอื้อตอการใหชุมชนพัฒนากระบวนการเรียนรูตามศักยภาพ และทรัพยกรการเรียนรูที่มีอยูในชุมชน ทํา
ใหชุมชนเกิดความรูสึกดอย ไมกลา รูไมเทา รูไมทันการเปลี่ยนแปลง
สําหรับขอเสนอเชิงกลยุทธในการแกปญหาความเหลื่อมลํ้า ที่ประชุมไดระดมความคิดและเสนอแนวทางในดานตางๆ มีดังนี้
1.1 กลยุทธเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าดานโอกาส มีแนวทางคือ
• สรางขีดความสามารถของชุมชนและประชาคมใหเกิดกระบวนการวิเคราะหปญหาของชุมชน สรางเครือขาย
และผนึกกําลังเพื่อสรางอํานาจในการตอรองและสรางทางเลือกการพัฒนาจากฐานราก
• สนับสนุนใหชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรูดานไอที บูรณาการ และใชประโยชนจากไอทีเพื่อการเพิ่มรายไดของ
ชุมชน
• ผลักดัน ติดตาม และตรวจสอบกลไกการกระจายอํานาจการบริหารจัดการทรัพยากรจากรัฐสวนกลาง ไปสูการ
บริหารโดยองคการบริหารสวนทองถิ่นและชุมชน มีการวางแผนการบริหารจัดการที่ประชาชนมีสวนรวมอยางเปนระบบ นอกจากนั้น
ตองสรางขีดความสามารถใหชุมชนสรางระบบฐานขอมูล และสรางกลไกการตัดสินใจบนพื้นฐานขอมูลที่เปนจริง
1.2 กลยุทธเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าดานโครงสรางพื้นฐาน มีแนวทางคือ
• พัฒนาและใหบริการโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพและสาธารณูปโภคใหทั่วถึง
• จัดตัง้ ศูนยการเรียนรูชุมชนเพื่อกระจายโอกาสในการเขาถึงและใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ
ทัง้ นีต้ อ งคํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการความรู ที่ตอบ
สนองความตองการของทองถิ่น
1.3 กลยุทธเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าดานขอมูลสารสนเทศและความรู มีแนวทางคือ
• ผลิตและเผยแพรขอมูลสารสนเทศและแหลงความรูที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
• วางแผนและผลิตบุคลากรของสถาบันการศึกษาใหสนับสนุนการพัฒนาระบบไอทีที่สอดคลองกับความตองการ
ของชุมชน สรางและใชสารสนเทศและความรูเพื่อการพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอม
• สนับสนุนและสงเสริมการวิจัยและพัฒนาความรู
1.4 กลยุทธเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าดานศักยภาพและกระบวนการเรียนรู มีแนวทางคือ
• กระจายโอกาสการเรียนรูทั้งในระบบและนอกระบบ
• สรางคานิยมการเรียนรูตลอดชีวิต
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•

พัฒนาระบบการศึกษาและใหบริการการเรียนรูที่เนนการสรางกระบวนการเรียนรูที่ใชกระบวนการคิดที่มีเหตุ

มีผล
นอกจากนั้น ตัวแทนของชุมชนรากหญายังไดเสนอแนวทางและกลยุทธในการเตรียมความพรอมของชุมชนเพื่อ
สนับสนุนกลยุทธในดานอื่นๆ ดังนี้
1.5 กลยุทธดานการเตรียมความพรอมชุมชน สรางชุมชนใหมีความตระหนัก รูเทา และรูทันตอการเปลี่ยนแปลง สราง
ระบบและกลไกการบริหารระบบที่สอดคลองและตอบสนองตอกระบวนการเรียนรูและพัฒนาอยางแทจริง มีแนวทางดําเนินการคือ
• กระตุนและจุดประกายจากองคกรภายนอก
• ทําความเขาใจกับองคกรทองถิ่นที่ชุมชนใหความเคารพนับถือ สามารถเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงได เชน วัด
โรงเรียน ผูนํา และปราชญชุมชน
• ฝกอบรมใหกับกลุมเยาวชนที่สามารถเรียนรูและพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีใหมไดเร็ว ใหเปนกําลังของการ
พัฒนากระบวนการเรียนรูดวยไอทีของทองถิ่น
• มีการนําเสนอกรณีตัวอยางความสําเร็จ ที่มีชุมชนเปนผูนําในการวางแผน การพัฒนาและการบริหารจัดการดวย
ตนเอง
1.6 กลยุทธการสรางศูนยเรียนรูชุมชน มีแนวทางคือ (ดูกรอบที่ 4.4 และแผนภูมิที่ 4.2 ประกอบ)
• ใชโรงเรียน (หรือวัด หรืออบต.) เปนฐานและศูนยกลาง สนับสนุนการเปดกวางและการมีสวนรวมของชุมชน ใช
การสื่อสารและภาษาที่เหมาะสมกับประชาชน
• สงเสริมการบูรณาการไอทีเพื่อการเรียนรูจากประสบการณที่เกิดจริง จากการทําจริง
• ประสานงานและสรางเครือขายการเรียนรูระหวางชุมชนและองคกรความรู รวมไปถึงสนับสนุนการสราง
เครือขายชุมชนใหเกิดการใชไอทีเพื่อการแลกเปลี่ยนสินคา
1.7 กลยุทธคนหา พัฒนา และสงเสริมบุคลากร อาทิ การพัฒนาบุคลากรในชุมชนที่มีความพรอมใหเปน
แกนนําดานไอที ทั้งที่ผานกระบวนการเรียนรูในระบบ และการสนับสนุนการเรียนรูนอกระบบโรงเรียน
1.8 กลยุทธวิจัยและพัฒนา อาทิ การวิจัยและพัฒนา เพื่อสรางระบบความมั่นคงดานพลังงานเพื่อพัฒนา
แหลงพลังงานทางเลือกใหกับระบบไอที
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กรอบที่ 4.4 : แสดงศูนยการเรียนรู/ความรูชุมชน-ศรช.
ศูนยการเรียนรู/ความรูชุมชน—ศรช. (Community Learning/Knowledge Center)
คณะนักวิจัยเห็นวาการจัดตั้งการจัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชนเปนตัวอยางรูปธรรมที่มีความชัดเจนที่สามารถแกปญหาความเหลื่อมลํ้าในการเขาถึง
โครงสรางพื้นฐานสารสนเทศได โดยเฉพาะอยางยิ่งการลดปญหาความเหลื่อมลํ้าดานโครงสรางพื้นฐาน โอกาสของการเรียนรู และการเขาถึงขอมูล สาร
สนเทศและความรู นอกจากนั้น ยังเปนกลยุทธรวมสําคัญที่ควรตองดําเนินการภายใตภาพอนาคต (Scenario) ทั้งสามภาพที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้
ศูนยการเรียนรูชุมชนควรทําหนาที่เปนศูนยความรูและการเรียนรูในสามระดับคือ
• เปนศูนยเรียนรูและฝกทักษะดานเทคโนโลยีและแหลงการเรียนรูใหกับเยาวชนและผูเรียนในชุมชน ใหรูเทารูทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี สามารถประยุกตเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชนและทองถิ่น
• การเรียนรูและการถายทอดประสบการณเรียนรูระหวางเยาวชนกับผูใหญ ผูนําชุมชนและปราชญชุมชน อันจะเปนกระบวนการรอยเรียงทาง
วัฒนธรรมและภูมิปญญาระหวางรุนตอรุน วัยตอวัย อีกทั้งยังเปนการสรางกลไกทางสังคมและพลังสรางสรรคทางบวก ลดผลกระทบดานมืดของไอทีที่จะมีตอ
วัฒนธรรมและวิถีอันดีงามของชุมชน
• การเขาถึงขอมูลสารสนเทศและแหลงความรู รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรูระหวางชุมชนกับหนวยงานภายนอก ทั้งที่เปนชุมชนองคกรภาค
รัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันความรู (Knowledge Institutions) เชน สถาบันการศึกษา องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันวิจัย องคกรที่มีขอมูล และความรู เปนตน
นอกจากนั้น ศูนยการเรียนรูชุมชนยังตองมีสวนสําคัญในการสรางขีดความสามารถของชุมชนใหเกิดกระบวนการเรียนรูทั้งในสามระดับกลาวคือ
การบูรณาการและประยุกตความรูและการใชประโยชนจากเครือขายเพื่อการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ การเรียนรูจากบนลงลาง (การถายทอดความรูจากองค
กรความรูภายนอก) และการตอยอดความรูจากลางขึ้นบน (การถายทอดประสบการณและการถอดความรูของชุมชนสูสังคมภายนอก)

แผนภูมิที่ 4.2 : แสดงโครงสรางศูนยการเรียนรูชุมชน
รัฐ
มาตรา 78 ตามรัฐธรรมนูญ
พรบ.การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
สารสนเทศใหทั่วถึงและเทา
เทียมกัน

- การวิจัยนโยบาย

ศรช.
ชุมชน

เตรียมความพรอมชุมชน
สรางตัวอยางความสําเร็จจากชุมชนที่พรอม
พัฒนาจากฐานราก
พัฒนาบุคลากรแกนนํา
ระดมสรรพกําลังเพื่อการพัฒนาขอมูลสารสนเทศ
และความรู
การสรางเครือขายอาชีพ
การสรางเครือขายความรู

องคกรความรู

สรางระบบขอมูล ผังขอมูล / ความรู
การถายทอดเทคโนโลยี
การวิจัยชุมชน
สนับสนุน สงเสริม
พัฒนาบริหารจัดการ
ประสานงานรวมมือ
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2. ขอเสนอเชิงกลยุทธดานคุณภาพเพื่อการสรางองคความรูจากฐานราก (Quality)
ในการระดมความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุมไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในดานคุณภาพของความรูและการเรียนรูในหลาก
หลายมิติ ทีส่ ําคัญผูเขารวมประชุมเห็นพองกันวาตัวชี้วัดคุณภาพที่ดีที่สุดคือตัวผูเรียนเอง ผูเรียนจะตองใฝรู รูวิธีการเรียนและรูจักชุมชน
ทองถิน่ และบรรพบุรุษ มีความสามารถในการพึ่งตนเองและการสรางทางเลือกอนาคตที่ดีใหกับตัวเองได
ผูเขารวมประชุมกลุมเห็นวาการสรางสาระและความรูใหมีคุณภาพ เนือ้ หาจะตองมีความหลากหลายและสามารถสรางทาง
เลือกหลายทาง แลวใหชุมชนตัดสินใจวาทางเลือกใดดีที่สุด ในดานการสรางเนื้อหาความรูที่มีคุณภาพนั้นควรมีการระดมพลังเพื่อ
สนับสนุนใหชมุ ชนสามารถพัฒนาเนื้อหาความรูที่เปนของตนเองได ในขณะเดียวกันก็ตองผลักดันใหเกิดเครือขายการเรียนรูทั้งใน
แนวราบ (เครือขายชุมชน) และในแนวตั้ง (เครือขายความรูกับองคกรที่หลากหลาย)
ปจจัยที่สําคัญในการสรางความรูจากฐานรากที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การสนับสนุนใหเกิดระบบการคนหาความรูและวิจัย
ในชุมชน ทั้งนี้ เพือ่ สรางความสามารถใหกับสมาชิกของชุมชนในการรวบรวม สืบคนและใชประโยชนจากขอมูลทั้งที่มีอยูในตัวชุมชน
เอง ขอมูลทางการตลาดหรือขอมูลภายนอก รูจักการวิเคราะหและหาคําตอบใหกับประเด็น คําถามที่เปนความสนใจรวมกันในชุมชน ใน
ระบบวิจยั ชุมชนนั้นจะตองมีองคประกอบที่สําคัญคือ ความรูและกลไกในการรวบรวมความรูที่มีอยูในตัวชุมชนเอง (ทัง้ ทีอ่ ยูในตัวบุคคล
ปราชญชาวบานหรือการบันทึก) ระบบไอทีที่จะชวยสนับสนุนการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลและสารสนเทศ และที่สําคัญ
เยาวชนในฐานะที่จะเปนกลไกเชื่อมรอยความรูฐานรากและเทคโนโลยีใหม
ขอเสนอเชิงกลยุทธเพื่อการพัฒนาสาระความรูที่มีคุณภาพมีดังนี้
2.1 กลยุทธการพัฒนาครู มีแนวทางคือ
• สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายครูบนระบบ Internet
• การหาครูพันธุใหม และสรางครูตนแบบ
• จัดทํา Website ของชุมชนที่เปนตัวอยางความสําเร็จของครูที่สนับสนุนการเรียนรูของชุมชน
2.2 กลยุทธการสรางเครือขายวิจัยชุมชน มีแนวทางคือ
• จัดตั้งเครือขายการเรียนรูชุมชน เชน เครือขายเยาวชน เครือขายวัฒนธรรม/ธุรกิจชุมชน โดยมีองคกรพี่เลี้ยง เชน
โรงเรียน สถาบันการศึกษาทองถิ่น องคกรภาครัฐ และเอกชนที่สนใจดานการเรียนรูและพัฒนา
• จัดเวทีการสัมมนา เพื่อใหเยาวชนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน
• เชือ
่ มโยงเครือขายโดยมีพี่เลี้ยง และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาชวย
• พัฒนาและจัดหาแหลงการเรียนรูและการเรียนการสอนที่หลากหลาย รวมทั้งสรางแรงจูงใจในการจัดทําสื่อมัลติมีเดีย
ที่มีคุณภาพ
• สนับสนุนแนวคิดการเรียนรูตลอดชีวิตโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มากขึ้น
• มีการสนับสนุนการศึกษาวิจัยดานภูมิปญญา เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูที่หลากหลายใหสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชนในทองถิ่นอยางตอเนื่อง
2.3 กลยุทธสนับสนุนการวิจัยและสรางสาระความรูชุมชน มีแนวทางคือ
• วิจัยและสรางฐานความรูดานภูมิปญญาทองถิ่น
2.4 กลยุทธการเปลี่ยนแปลงสูความสําเร็จ มีแนวทางคือ
• มีกองทุนสนับสนุนในการพัฒนาและการบริหารจัดการความรูชุมชน
• สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศใหทั่วถึงเทาเทียมกัน
• มีองคกรและกัลยาณมิตรที่สนับสนุนใหชุมชนสรางขีดความสามารถในการทําเครือขายการเรียนรู
• สรางพลังการเคลื่อนไหวโดยสรางเวทีหรือสื่อการเรียนรูที่ชุมชนสามารถเขาถึงได
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สมาชิกของกลุมยังมีความเห็นเพิ่มเติมวา การพัฒนาองคความรูใหมีคุณภาพไดนั้น ชุมชนฐานรากจะตองสํารวจความพรอม
ของชุมชนเองกอน รูวาชุมชนตองการอะไร เมื่อรูวาตองการอะไรแลว การสรางองคความรูจึงเปนประเด็นหลักที่สําคัญ
นอกจากนั้น ยังเห็นวา เครือขายวิจัยเยาวชน จะเปนกลยุทธสําคัญในการเชื่อมรอยกลยุทธและขับเคลื่อนการพัฒนาในดาน
อืน่ ๆ โดยเฉพาะความเชื่อมโยงไปยังเครือขายอื่นๆ เชน เครือขายชุมชน เครือขายวัฒนธรรม เครือขายครู เครือขายธุรกิจชุมชนไดมีการ
พิจารณาในรายละเอียดและความเปนไปไดของการจัดทําโครงการสรางเครือขายวิจัยเยาวชน แนวคิดของโครงการเบื้องตนดูใน
ตาราง ที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 : แสดงลักษณะเครือขายวิจัยเยาวชน
ลักษณะเครือขายวิจัยเยาวชน
• มุง สรางพลังกลุมเยาวชนในการรวมกันสรางองคความรูเพื่อขับเคลื่อนการแกปญหาและพัฒนาสังคม
• ใชเครือขายในการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู เผยแพรผลการวิจัย ตลอดจนการแสวงหา และระดมทุนเพื่อการวิจัย และการ
จัดประชุมสัมมนานักวิจัยเยาวชนอยางสมํ่าเสมอ
• เนนคุณภาพผลงานวิจัยเยาวชนเปนนัยสําคัญ
• ใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนประโยชนสูงสุดในการประสานกิจกรรมเครือขาย
• อาจระดมทุนจากองคกรสนับสนุนการวิจัย เชน สกว. สสส. มูลนิธิ ตลอดจนแหลงทุนตางประเทศ
• เปดโอกาสใหนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกระดับเขารวม
• ครูอาจารยมีสวนรวมในฐานะพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา
• เนนการตั้งโจทยวิจัยจากปญหาในชีวิต/ชุมชน
• เวทีเยาวชน/ชุมชน เปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ
• ควรมีการขยายโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายหองสมุดอยางกวางขวางถึงทุกโรงเรียนเพื่อสง
เสริมการคนควาและการติดตอสัมพันธทาง Web และ e-Mail อยางกวางขวางระหวางนักวิจัยเยาวชน
• วางเปาหมายระยะยาวไปสูการปฏิรูปการเรียนรูทุกระดับโดยอาศัยการวิจัยเปนสื่อ (Research-based Learning)
3. ขอเสนอเชิงกลยุทธการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency)
จากการพิจารณารวมกันของกลุม Efficiency ถึงสภาวการณปจจุบันเชื่อมโยงกับทิศทางในอนาคตภายใตกรอบระยะเวลา 10
ปขา งหนา ประเด็นสําคัญที่คาดวาจะยังเปนจุดที่จะตองคํานึงถึงก็คือประเด็นเรื่องเครือขายทีย่ งั ขาดความเชื่อมโยงในเรื่องเนื้อหาขอมูล
ขาวสาร การขาดแรงจูงใจของชุมชนและสังคมในการใชประโยชนจากเครือขายสารสนเทศ ดังนั้นประเด็นหลักที่สมาชิกของกลุมมุงหา
คําตอบจึงพุงไปยังรูปแบบและแนวทางการจัดการแหลงขอมูลขาวสารและการจัดการไอทีชุมชนในระดับรากหญา โดยกําหนดเปาหมาย
คือ ชุมชนตองสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร มีความตองการอยากใช ไดใช และมีสวนในการผลักดัน รวมทั้งสรางแรงจูงใจ เพื่อใหเกิดการ
ใชประโยชนจากไอทีอยางมีประสิทธิภาพภายใน พ.ศ. 2555
เพือ่ ใหบรรลุในเปาหมายขางตน ที่ประชุมไดนําเสนอกลยุทธใน 4 ประเด็นคือ
3.1 กลยุทธดานนโยบาย มีแนวทางคือ
รัฐตองมีนโยบายที่สนับสนุนใหมีการนํา IT มาใชเพื่อสรางการเรียนรูในทองถิ่น การใช IT เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
อยางยั่งยืน โดยนโยบายดังกลาวตองเปนนโยบายที่เนนการมีสวนรวมของชุมชน
3.2 กลยุทธดานทรัพยากรมนุษย มีแนวทางคือ
• ฝกอบรมบุคลากรในชุมชนใหรูจักใช และบํารุงรักษา IT ดวยตนเอง
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พัฒนาแกนนําดาน IT (CIO) ของหมูบาน/ชุมชน รับผิดชอบการเรียนรู/การสราง การใชความรูในชุมชน
• สรางแรงจูงใจใหบุคคลในชุมชนสนใจที่จะเรียนรู/นํา IT มาใช
• ยุทธศาสตรที่มุงเนนการสรางความรูความสนใจดาน IT ที่เยาวชน
• Camp IT ชุมชนเพื่อจุดประกายความคิด/ความสนใจดาน IT ในชุมชน
3.3 กลยุทธดานการลงทุน มีแนวทางคือ
• จัดตัง้ กองทุน IT ของชุมชน โดยเงินสะสมของชุมชนและทุน/เทคโนโลยีสนับสนุนจากภาคเอกชน (เปนกระบวนการ
โดยชุมชนเพื่อชุมชน)
• รัฐตองลงทุนดานเครือขายใหเขาถึงชุมชน เชน ใหชุมชนสามารถมี Free Access หรือสนับสนุนใหเกิดการจัดตั้งกอง
ทุน IT ชนบทโดยรัฐสนับสนุน Endownment
3.4 กลยุทธดานองคกร มีแนวทางคือ
• องคกรตางๆ พัฒนาระบบเตือนภัยในสาขาตางๆ (ที่เกี่ยวของ) ขอมูลสูชุมชน
• กรรมการชุมชนดูแลบริหารจัดการทางดานการใช การจัดสรรทรัพยากรเพื่อพัฒนา IT และการใช IT เพื่อการเรียนรู
ของชุมชน
ทัง้ นีก้ ลุม ยังไดเสนอแนวทางตัวอยางที่เปนรูปธรรมในการบริหารจัดการไอทีเพื่อการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ โดยนํา
เสนอเปนโครงการนํารองอบต. Information System รายละเอียดในแผนภูมิที่ 4.3
•

แผนภูมิที่ 4.3 : แสดงโครงการนํารอง “อบต. Information System”

Community Information
System
คณะกรรมการ IT ชุมชน

CIO ดานปกครอง

CIO ดานสาธารณสุข

CIO ดานการศึกษา

CIO ดานการเกษตร

CIO ดานงบประมาณ

นอกจากนีท้ ปี่ ระชุมยังไดเสนอมาตรการตางๆ เพื่อนําไปสูการพัฒนาศูนยขอมูลอบต. ใหเปนรูปธรรม โดยมีมาตรการตางๆ ที่
นําเสนอรวม 4 มาตรการ ไดแก
มาตรการ ที่ 1 “มาตรการการสรางแรงจูงใจ” ใหเกิดการใช “ระบบฐานขอมูลขาวสารชุมชน/อบต.” (Community
Information System) โดยกําหนดให “ภารกิจ”* เปนแรงขับเคลื่อนและผลักดันใหเกิดการดําเนินการดังกลาว ทั้งนี้ จะตองมีการสราง
แรงจูงใจใหเห็นประโยชนของการใชขอมูล ทั้งที่เปนขอมูลจากภายในชุมชนและนอกชุมชน รวมทั้งขอมูลที่มีลักษณะเปนขอมูลเชิงสถิติ
(Static) และขอมูลที่มีการเคลื่อนไหว (Dynamic) ยกตัวอยางเชน ผลิตผลทางดานการเกษตร เปนตน (หมายเหตุ * : ภารกิจ ในที่นี้ ยกตัว
อยาง เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ทรัพยากร (ชุมชน/บุคคล) และงบประมาณ (รายได/ รายจาย)
ดังนัน้ จะตองคํานึงถึงเรื่องทําอยางไรใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ตอการใชประโยชนจากขอมูลแนวทางก็คือ ตองมีการ
ดําเนินการทีต่ อบสนองกลับทันที (Feedback) จากหนวยงานที่เกี่ยวของ ดวยการเพิ่มเติม/ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูตลอดเวลา
(Update Data) โดยเฉพาะขอมูลที่มีลักษณะเคลื่อนไหว (Dynamic) ตลอดเวลา วิธีการ 2 ขั้นตอน คือ
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1) การบันทึกขอมูล (Data Input) จะตองมีการบันทึกขอมูลชุมชนทั้งหมดเพื่อใหเกิดประโยชนทั้งในแนวราบ และแนวตั้ง คือ
ตอหนวยงาน/องคกร ทุกระดับ และเพื่อเปนประโยชนตอกระบวนการตรวจสอบขอมูล (Check Data Process) ที่มีการดําเนินการอยาง
เปนระบบทั้งการประมวลผล วิเคราะหผล (Systematic) และการเผยแพรขอมูลขาวสาร (Distribute)
แผนภูมิที่ 4.4 : แสดงกระบวนการการใชประโยชนจากระบบฐานขอมูล
DATA INPUT

CHECK DATA PROCESS

ชุมชน

อําเภอ
/

สวน

2) การปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย (Update Data) ในทันที ณ จุดปฏิบัติการ IT
ทัง้ นี้ สวนกลางจะทําหนาที่ในการกระตุนใหเกิดการปฏิบัติดังกลาว
มาตรการที่ 2 “มาตรการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน” โครงการดังกลาว จะตองกําหนดใหทองถิ่นมีสวนรวมในการ
ออกแบบระบบและมีการประยุกตใชที่เหมาะสมกับทองถิ่น/ชุมชน รวมทั้งการรวมกันกําหนดกรอบในประเด็นสําคัญตางๆ ที่เกี่ยวของ
ดังนี้
1) ใครคือ ผูใช
2) ใชอยางไร
3) เครือ่ งมือและอุปกรณที่ใช (Hardware/Software/Humanware)
ทัง้ นี้ โดยคํานึงถึงประโยชนของการใชขอมูลขาวสารสําหรับทองถิ่น ทั้งในดานการรายงานขอมูล และการวิเคราะห
ขอมูล ทีต่ องผานกระบวนการวิเคราะหขอมูลภายในทองถิ่น ซึ่งจะทําใหผูใช (User) ภายในทองถิ่นและชุมชนนั้น เกิดกระบวนการ
เรียนรูขึ้น และถือเปนศักยภาพของชุมชนในการใชขอมูลขาวสารในอีกนัยหนึ่งดวย
นอกจากนี้ การมีสวนรวมในชุมชนควรประกอบดวย องคประกอบหลักๆ คือ
1) เยาวชน – อาสาสมัคร
2) โรงเรียน Æ ชุมชน
3) แกนนําของชุมชน
4) การแลกเปลี่ยนครูระหวางชุมชน และผูชํานาญการนอกทองถิ่นในสาขาตางๆ
5) “เงินทุน”/เงินตอบแทน
6) ศักยภาพการบริหารระดับชุมชน
กิจกรรมที่ควรเริ่มดําเนินการ ก็คือ การมีสวนในการรวมคิด รวมทํา เรื่อง “หลักสูตรการศึกษาชุมชน” ดวยการ
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ใชประโยชนจากฐานขอมูลและโครงสรางของชุมชน เพื่อเปนกลไกขับเคลื่อนใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน เห็นปญหา และนําไปสู
การหาหนทางแกไขรวมกันภายในชุมชน
มาตรการที่ 3 “มาตรการดานการบริหารและจัดการองคกร” จะตองมีการจัดตั้งคณะกรรมการ IT ชุมชนขึ้นมาเพื่อทําหนา
ทีด่ แู ล บริหาร และจัดการ ดานการใช/จัดสรรทรัพยากรดาน IT และบุคลากรที่ทําหนาที่รับผิดชอบดาน IT เพื่อการเรียนรูของชุมชน
รวมทัง้ ใหมกี ารจัดตั้งองคกร/หนวยงานในสาขาตางๆ เพื่อพัฒนาขอมูลและระบบเตือนภัยสูชุมชน อาทิเชน CIO ปกครอง ทําหนาที่ดูแล
พัฒนาขอมูลทางดานขอมูลครัวเรือน CIO สาธารณสุข ทําหนาที่ดูแล พัฒนาขอมูลทางดานสุขภาพอนามัย และขอมูล Telemedicine ของ
ชุมชนอยางนี้เปนตน โดยใชอาสาสมัครที่เปนเยาวชนและคนในชุมชนเขามาปฏิบัติงาน
มาตรการที่ 4 “มาตรการกองทุน” ในสวนของการลงทุนดําเนินการนั้น ไดกําหนดใหมีการจัดตั้งกองทุนใน 2 รูปแบบ คือ
1) กองทุน IT ของชุมชน เปนการลงทุนจากกองทุนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการของชุมชน โดยชุมชน และเพื่อ ชุมชนเอง ทุน
สวนใหญเกิดขึ้นจากเงินสะสมของชุมชน และใหภาคเอกชนสนับสนุนเทคโนโลยีและทุนบางสวนในระยะเริ่มตน สวนระยะยาวนั้น ให
ความสําคัญและเนนหนักไปที่การพึ่งตนเองเปนหลัก โดยอาจจะเปนการหารายไดจากการดําเนินงานของอบต. และชุมชนในการผลิต
ขอมูลชุมชนที่มีคุณภาพเพื่อแสวงหารายไดจากภาครัฐหรือหนวยงาน องคกรเอกชนภายนอกที่ตองการขอมูลชุมชน
2) กองทุน IT ชนบท เปนการลงทุนที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งในดานเครือขายเพื่อใหเขาถึง ชุมชน และการ
ดําเนินงานจากหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของกับ “ขอมูล” ใหมีการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณเพื่อการตอบแทนทางดานขอมูล ในกรณีที่รัฐ
ตองการขอมูลจากชุมชน ทั้งนี้ อาจดําเนินการจัดตั้งกองทุนจาก กทช. และมีการบริหาร จัดการโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลาวโดยสรุปจากผลการประชุมระดมความคิดครั้งที่ 2 นี้ ทําใหไดกลยุทธที่มีความละเอียดในทุกมิติ ไมวาจะเปนมิติในเรื่อง
ความเสมอภาค (Equity) มิติเรื่องคุณภาพ (Quality) หรือมิติเรื่องประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งชวยใหมองเห็นตรรกะของการดําเนินงาน
ภาคปฏิบตั เิ พื่อนําไปสูอนาคตภาพที่เปนจริงได (Plausible Future) อยางชัดเจนยิ่งขึ้น
นอกจากนีเ้ ชนเดียวกับการประชุมระดมความคิดครั้งที่ 1 ที่ผูเขารวมประชุมสวนใหญมีความเห็นวากิจกรรมการระดมความ
คิดเพื่อรวมกันมองภาพอนาคตนับเปน Exercise ทีด่ ี ชวยใหเกิดแนวคิดใหมๆ รวมทั้งไดการใชประโยชนในเชิงกระบวนการ (Process
Benefit) ในการนําเทคนิคการระดมความคิดเพื่อสรางภาพอนาคตในลักษณะนี้ไปขยายผลใชประโยชนตอไป

ผลการศึกษาความเปนจริงภาคสนามและการระดมความคิดผูมีสวนไดสวนเสียในกรณี “เครือขายการเรียนรูชุมชน”
และ “เครือขายวิจัยเยาวชน”
“เครือขายการเรียนรูชุมชน”
ผลการศึกษาความเปนจริงภาคสนาม ณ หมูบานสามขา จังหวัดลําปาง คณะผูวิจัยไดนํากลยุทธ “เครือขายการเรียนรูชุมชน”
อันเปนขอเสนอทีไ่ ดจากการประชุมระดมความคิดครั้งที่ 2 ไปทดสอบกับความเปนจริงในระดับหมูบาน โดยไดเลือกกรณีหมูบานสามขา
อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง เปนกรณีศึกษา เนื่องจากเปนหมูบานที่มีกระบวนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขาไปใชมาแลวประมาณ 1 ป
จนเห็นบทเรียนและขอคิดที่นาจะเปนประโยชนในการวางกลยุทธ เพื่อนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสงเสริมการเรียนรูของชุมชนตอไป
ทัง้ นี้ โดยคณะผูวิจัยไดเดินทางไปยังหมูบานสามขาในชวงวันที่ 17-18 เมษายน 2545 โดยไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากผูนําชุมชน
ทัง้ นี้ จากการศึกษาภาคสนาม ณ หมูบานสามขา พบวา ประเด็นที่นาสนใจก็คือ ลักษณะของชุมชนมีผลตอการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเขาไปใชประโยชน ซึ่งจากกรณีของหมูบานสามขาเห็นไดชัดเจนวา ความเขมแข็งของชุมชน มีสวนที่เอื้อตอการใชไอทีเพื่อ
การพัฒนาและนําไปสูการเรียนรูที่หลากหลาย โดยมีองคประกอบที่นาสนใจ ไดแก
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แกนนําชุมชนที่เปนผูใฝรู หาความรูตลอดเวลา (Collective Leader)2 เพื่อพัฒนาหมูบาน หาความรูจากภายนอก โดยเขา
รวมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชนภายนอก และรวมทํางานวิจัยกับสกว. เพื่อวิจัยปญหาของ หมูบานตน ความเสียสละ ความเปน
ประชาธิปไตย และการตอสูของคนในชุมชน ในกรณีเพื่อใหไดโทรศัพทสําหรับหมูบาน
• ชุมชนมีการรวมตัวกันอยางดีอยูแลว ทําใหเกิดความพรอมตอการปรับเปลี่ยน และตอบรับกับสิ่งใหมๆ ไดอยางรวดเร็ว
• ชุมชนมีการบริหารจัดการตัวเองที่ชัดเจน ดวยกระบวนการเรียนรูที่ผานการพัฒนาตัวเองมาเปนอยางดี มีการวิเคราะห
ปญหา จัดการแกไข ผานเวทีประชาคม รวมทั้งมีระบบการจัดการความรูอยางมีประสิทธิภาพ เชน การทําบัญชีสํารวจครัวเรือน การรวบ
รวมขอมูลความรูจากเว็บไซตตางๆ ที่ศูนยเรียนรูชุมชน เปนตน รวมทั้งการตั้งคณะทํางานในกิจกรรมตางๆ ดวยความโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได เปนตน
• เยาวชนในชุมชนมีศักยภาพ มีความคิดสรางสรรค รับผิดชอบ รูหนาที่ ซึ่งสามารถสานตอความคิดและกิจกรรมตางๆ สืบ
ทอดจากผูใ หญไดเปนอยางดี กิจกรรมหลายกิจกรรมของหมูบานจะเห็นภาพของเยาวชนเปนตัวเชื่อมรอยตรงกลาง เชน การคนหาขอมูล
ในอินเทอรเน็ตใหผูใหญ การทําหนาที่เปนผูถายทอดความรูในลักษณะพี่สูนองในศูนยเรียนรูของชุมชน เปนตน
ู แบบฐานขอมูลชุมชนอยูแลวระดับหนึ่ง เชน ขอมูลครัวเรือน ขอมูลอาชีพ ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น ขอมูล สมุนไพร
• มีรป
และขอมูลอื่นๆ เปนตน เพียงพอตอการผลิตเนื้อหาชุมชน และเอื้อประโยชนตอการพัฒนาไปสูหลักสูตรทองถิ่นชุมชนตอไป
นอกจากนี้ จากการศึกษาภาคสนามยังเห็นถึงบทบาทของหนวยงานภายนอกในการใหความชวยเหลือทางวิชาการแกชุมชน
ไมวา จะเปน มูลนิธิศึกษาพัฒน สกว. ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ ซึ่งสวนใหญเปนองคกรที่ใหความชวยเหลือและสนับสนุน
ชุมชนเพือ่ ใหเกิดการรู เขาใจ คุณคาของสิ่งที่มีอยูในชุมชนของตนเอง และใหมีการเผยแพรความรูไปยังชุมชนอื่นๆ ความชวยเหลือสวน
ใหญเนนหนักไปที่การใหเกิดปญญาความรู มากกวาจะเปนการชวยเหลือทางดานวัตถุ หรือเงิน
อยางไรก็ตาม จากขอมูลที่ไดรับจากชุมชน ทําใหเห็นถึงขอจํากัดที่ซอนอยูหลายประการเชนกัน ไมวาจะเปนการทํางานภาค
รัฐทีไ่ มเอือ้ ตอการพัฒนาในภาคชนบท คิดเฉพาะในเรื่องคุมคา คุมทุน โดยไมคิดเรื่องประโยชนของทองถิ่น ทําใหเกิดปญหาความขาด
แคลนโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เห็นไดจากการมีโทรศัพทเพียงสายเดียวสําหรับหมูบานที่มีประชากรกวา 600 คน ในพื้น
ทีท่ หี่ างจากตัวจังหวัดลําปางประมาณ 42 กิโลเมตร นอกจากนี้ ความ ลมเหลวของโครงสรางและระบบการศึกษา รวมทั้งผลจากการ
ปฏิรปู การศึกษา ที่ไมนําพาใหเกิดการเชื่อมโยงความรูเขากับวิถีชีวิตได ตลอดจนการที่ผูสอนไมมีคุณภาพและไมใสใจตอหนาที่ ทําให
เกิดปญหามากตอผูเรียน
ขอจํากัดประการสุดทายจากประสบการณการทํางานของแกนนําชุมชน ก็คือ แมชุมชนหมูบานสามขาจะไดรับการยกยองจาก
ภายนอกวา เปนชุมชนที่มีความเขมแข็งและมีการพัฒนาก็ตาม แตสวนใหญก็ยังเปนเพียงการทํางานจากแกนนําของชุมชนเทานั้น เนื่อง
จากยังอยูในระยะเริ่มแรกของการยอมรับนวัตกรรม ซึ่งโดยปกติลักษณะการยอมรับนวัตกรรมของสังคมหรือชุมชนจะเริ่มจากการที่มี
บุคคลหรือคนกลุม เล็กๆ เกิดความสนใจ และนํานวัตกรรมนั้นมาปฏิบัติจนบังเกิดผล ดังนั้นงานที่ทาทายตอไป คือการทําใหนวัตกรรม
ดานสารสนเทศเพื่อการเรียนรูไดรับการยอมรับจากกลุมคนในชุมชนนี้มากขึ้น
•

2

เปนชุมชนที่มีการรวมตัวเปนกลุมกอน หมูคณะ ทําใหมีผูสืบทอดเจตนารมณหรือมีตัวตายตัวแทน ทําใหการดําเนินการในกิจการตางๆ มีความตอเนื่อง ซึ่ง
ตางจากชุมชนอื่นที่มีลักษณะเปนชุมชนปจเจก (Individual)
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จากการศึกษาภาคสนามดังกลาว ทําใหไดขอเสนอแนะตอแนวทางการพัฒนาไอทีเพื่อการเรียนรูจากฐานรากหลายประการ
ทัง้ นี้ โดยเนนใหเกิดการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีเปาหมาย บูรณาการไปกับวิถีชีวิตของชุมชน เปนการเอาชุมชนเปนตัวตั้งที่
สําคัญ และเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือเพื่อการสรางโอกาส ในการไดรับความรูและสามารถพัฒนาความรูของชุมชน ทั้งทาง
ดานการจัดระบบความรูที่มีอยูในทองถิ่นเพื่อการใชประโยชนของชุมชนเอง และการนําประสบการณจากภายนอกเขาไปใชภายใน
ชุมชน ทั้งนี้ โดยมีขอเสนอแนะที่สําคัญ ไดแก
1) การใชไอทีเพื่อการสนับสนุนระบบการบริหารจัดการความรู และฐานขอมูลของชุมชนที่มีอยูแลวใหมีพลังเพิ่มขึ้น
รวมไปถึงการพัฒนารูปแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) ใหชุมชนไดใชประโยชนในการสงเสริมธุรกิจชุมชนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต
2) การใชไอทีเพื่อพัฒนาเยาวชนใหมีความเขมแข็งและมีความรูที่หลากหลาย และบูรณาการระหวางความรูภายในและ
ภายนอกชุมชน เพื่อใหเยาวชนไดมีกระบวนการคิดที่เร็วขึ้น ดวยการคนควาหาความรูดวยตัวเอง ใหเกิดการคิดเอง ทําเอง ประเมินผลได
เอง และไมเกิดความขัดแยงในตัวเองดวย ยกตัวอยางการใชไอทีเพื่อการเชื่อมโยงกิจกรรมระหวางศูนยเรียนรูชุมชนทั้งทางดานความรู
และบันเทิงใหแกเยาวชน รวมทั้งการประสานความรวมมือระหวางโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกหมูบาน ทุกระดับการศึกษาของ
ทองถิ่น
3) การจัดตั้งสถาบันการเรียนรูชุมชนที่มีการใชสื่อหลายสื่อเพื่อใหเกิดการเรียนรู เชน หอกระจายขาว เวทีประชาคม
เว็บบอรด หองสมุด และเวทีเยาวชน โดยกําหนดใหมีวัตถุประสงคที่หลากหลาย ทั้งในเรื่องอาชีพ ความมีสุขภาพดีและความปลอดภัยใน
ชีวิต เรื่องการทองเที่ยว การแกปญหายาเสพติด และการสันทนาการตางๆ
4) การใชประโยชนจากไอทีในการผนวกหลักสูตรทองถิ่นหรือหลักสูตรชีวิต (Life Curriculum) เขากับหลักสูตรการ
ศึกษาอยางบูรณาการ ซึ่งจะตองเปนความรวมมือจากทุกฝาย ทั้งโรงเรียน วัด ชุมชน อบต. และหนวยงานที่เกี่ยวของภายนอก รวมทั้งการ
ใชไอทีเพือ่ ประโยชนในการเผยแพรภูมิปญญาในทองถิ่น ยกยองคนดีของชุมชนเพื่อใหคนในและภายนอกชุมชนไดรับรู เชน การทําวิจัย
ของเยาวชนเพื่อใหรูที่มาของบรรพบุรุษ หรือโครงการพัฒนาวิชาภาษา ลานนา โครงการวิจัยสมุนไพรในหมูบาน เปนตน
5) การใชไอทีเพื่อสรางเครือขายทางปญญาระหวางชุมชนภายในและภายนอกทองถิ่น
อยางไรก็ดี การใชประโยชนจากไอทีเพื่อการพัฒนาการเรียนรูนั้น มีขอที่เปนบทสรุปวา จะตองเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากความ
ตองการของชุมชน และมีการจัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน จึงจะเกิดการขับเคลื่อนที่เห็นผลไดชัดเจนและอยางมีประสิทธิภาพ
“เครือขายวิจัยเยาวชน”
ผลการระดมความคิดผูมีสวนไดสวนเสียไดระบุถึงยุทธศาสตรการสรางเครือขายวิจัยเยาวชนเปนยุทธศาสตรหนึ่งที่ที่ประชุม
ระดมความคิดเพื่อกําหนดภาพอนาคตการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูเห็นตรงกันวา จะเปนยุทธศาสตรหนึ่งที่มีความสําคัญ
ในการพัฒนาความเขมแข็งของประเทศตั้งแตระดับบุคคล ชุมชน จนถึงสังคมโดยรวมโดยอาศัยเยาวชนเปนพลังสําคัญ ทั้งนี้เพราะการ
วิจยั ไมไดกอใหเกิดแตองคความรูเทานั้น แตยังกอใหเกิด “กระบวนการคิด” ทีเ่ ปนระบบและการมีวิจารณญาณที่ดีอีกดวย โดยนัยนี้การ
สงเสริมการวิจัยในหมูเยาวชน จึงเปนการ “สรางคน” ทีม่ คี ณ
ุ ภาพใหประเทศอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ โดยเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 22 23 และ 24 ก็บงบอกชัดเจนถึงการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูใหเด็กไทย “ใฝรู ชางคิด” ยิ่งขึ้น
โดยอาศัยการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตางๆ ใหผูเรียนไดฝกคิดและคนควาดวยตนเอง โดยเฉพาะมาตรา 24 (5) ที่กําหนดให
สถานศึกษา “สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูและความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู…”
ทีผ่ า นมาการสงเสริมการวิจัยในหมูเยาวชนยังมีนอย ไมวาจะในฐานะที่เปนรูปแบบการสอนแบบเนนวิจัย (Research-based
Teaching) หรือทีเ่ ปนสวนเสริมการสอน หรือแมแตที่เปนการสงเสริมงานวิจัยของเยาวชน ก็ยังไมเคยมีการผลักดันที่ชัดเจนเปนรูปธรรม
มากอน ปจจุบันแมจะมีหนวยงานกลางที่พยายามริเริ่มเรื่องนี้ เชน คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนอุดมศึกษา ของทบวง
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มหาวิทยาลัย (ศาตราจารย ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน–ประธาน) และงานศึกษารวบรวมและสังเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับการสอนที่เนน
ผูเ รียนเปนสําคัญในระดับอุดมศึกษาของตางประเทศ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ เปนตน แตก็เปนงานในระดับ
นโยบายและแนวคิดมากกวาการมุงสูการปฏิบัติ ซึ่งรูปแบบโครงการเครือขายวิจัยเยาวชนนี้มุงดําเนินการใหบังเกิดผลในระดับปฏิบัติ
และมีการเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดกระแสการวิจัยในหมูเยาวชนอยางจริงจัง
ทัง้ นีโ้ ครงการเครือขายวิจัยเยาวชนมีจุดเนนสําคัญ คือ
• มุง เนนการสรางเครือขายการวิจัยของเยาวชนในลักษณะที่เปนการหนุนเสริม (Research Empowerment) และสรางเงื่อน
ไขทีเ่ อือ้ อํานวยใหนักเรียน นิสิต นักศึกษาทุกระดับมีโอกาสริเริ่ม ดําเนินการ เสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณวิจัย
ระหวางกันมากยิ่งขึ้น
• ในการเริ่มดําเนินการสรางเครือขายจะเนนการวิจัยทางสังคม (Social Research) เปนสําคัญเพื่อใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหาของชุมชน
• ในระยะยาวจะมุงใหเกิดกลุมวิจัยเฉพาะเรื่อง (Theme-based Research Group) ขึน
้ ในสถาบันหรือภูมิภาคตางๆ โดยมีจุด
ประสาน (Node) กระจายอยูในหลายพื้นที่ หรือสถาบันดวย
• นอกจากนี้ ยังมุงนําประสบการณในเครือขายมาหนุนนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนในสถานศึกษาในสังกัด
ตางๆ ทีเ่ กี่ยวของอีกดวย
แนวทางการดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก
1) รูปแบบ เครือขาย เปนเครือขายที่ประสานงานอยางหลวมๆ ผานองคกรใดองคกรหนึ่งเปนแกนประสานในการจัดกิจกรรม
และเผยแพรขาวสารในเครือขาย ซึ่งในระยะยาวอาจพัฒนาไปสูการมีองคกรรองรับการประสานงานที่ชัดเจน
2) ลักษณะบุคคลและองคกรที่เขารวมในเครือขาย มีทงั้ ในระดับสถาบันและระดับบุคคลขึ้นอยูกับลักษณะกิจกรรมที่เขารวม
เชน การรวมในระดับสถาบันอาจหมายถึงการรวมสนับสนุนหรือ/และติดตามผลการวิจัยของเยาวชนในความดูแล ในขณะที่การรวมใน
ระดับบุคคลเปนการรวมในลักษณะในนักวิจัยซึ่งอาจสมัครเขารวมโดยตรงหรือผานสถาบันก็ได
3) กิจกรรมในเครือขาย อาจรวมถึงการจัดประชุมประสานงานระหวางสถาบันหรือสถานศึกษาที่จะเขารวมโครงการ การจัด
ประชุมเสนอผลงานวิจัยเยาวชน การจัดพิมพวารสารวิจัยเยาวชน การจัดทําเว็บไซต การระดมทุนวิจัยใหเยาวชน เปนตน
4) แนวทางการบริหารและดําเนินงาน รวมถึงการประกันคุณภาพงานวิจัยเครือขาย รวมถึงการมีกรรมการติดตามประเมินผล
และกําหนดเกณฑประเมินคุณภาพงานวิจัยการมีกรรมการหรือคณะทํางานประสานงานเครือขาย เปนตน
5) แนวทางการขยายผลเครือขายในอนาคต อาจรวมไปถึงการถอดบทเรียนจากกิจกรรมเครือขายไปสูเครือขายที่กวางขวาง
ขึน้ อาจเปนการวิจัยสหสาขาวิชาระหวางเยาวชนตางภูมิหลังและพื้นที่มากขึ้น เปนตน
ทัง้ นีจ้ ากการนําเสนอแนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับเครือขายวิจัยเยาวชนตอที่ประชุม ที่ประกอบดวย นักวิชาการจากหนวยงานที่
เกีย่ วของ อาทิ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ทบวงมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ตลอดจนตัวแทนกลุมเยาวชนระดับอุดมศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ณ หองประชุม 2 สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2545 ไดขอสรุปเชิงยุทธศาสตรที่สําคัญ ไดแก
1) เครือขายวิจัยเยาวชนควรมุงเนนทั้งกลุมเปาหมายทั่วไปและกลุมเปาหมายที่มีความสามารถพิเศษ ทัง้ นี้ เพื่อใหบรรลุวัตถุ
ประสงคทั้งในแงการสรางกระแส และใหโอกาสแกเยาวชนในวงกวาง กับทั้งเพื่อเปาหมายในการบรรลุความเปนเลิศและคุณภาพ
มาตรฐานของการวิจัย
2) เครือขายวิจัยเยาวชนควรเนนการคนหาองคความรูเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูและกระบวนการบริหารจัดการการวิจัย
ของเยาวชนที่มีประสิทธิภาพดวย ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับปจจัยเงื่อนไขที่เอื้อตอการวิจัยและการใชประโยชนการวิจัย
ของเยาวชน ตลอดจนการนําไปประยุกตใชในบริบทอื่นๆ ตอไป
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3) เครือขายวิจัยเยาวชนควรยึดเปาหมายของการสงเสริมการวิจัยมากกวาติดยึดกับตัวองคกร ทัง้ นีใ้ นอนาคตอาจมีรูปแบบ
องคกรที่หลากหลายเขามามีสวนรวมสงเสริม วางแผน สนับสนุน และติดตามกิจกรรมวิจัยของเยาวชนได
4) เครือขายวิจัยเยาวชนควรเริ่มจากผูที่สนใจจริงและเริ่มจากกลุมเล็กๆ กอน เพือ่ เปนการประกันความสําเร็จในระยะเริ่มแรก
แลวอาจคอยขยายผลในภายหลัง โดยอาจเรงจัดสัมมนาหากลุมผูสนใจในสถาบันการศึกษาตางๆ ใหชัดเจนกอน
จากผลการประชุมดังกลาวอาจสรุปไดวา ที่ประชุมเห็นพองกับแนวคิดที่เสนอมาจากเวทีการมองภาพอนาคต และมองเห็น
ความเปนไปไดและประโยชนที่จะบังเกิดขึ้นอยางชัดเจน โดยมีขอเสนอแนะเพื่อการเริ่มดําเนินการในชวงแรกบางประการ แตในภาพ
รวมก็คอื หลังจากทดสอบความคิดเรื่องนี้กับกลุมบุคคลภายนอกที่กวางขึ้น ชี้ใหเห็นวาภาพอนาคตและยุทธศาสตรไปสูภาพอนาคตใน
โครงการไมเปนสิ่งที่เลื่อนลอย สามารถที่จะดําเนินการโดยไดการสนับสนุนของหลายหนวยงาน และสามารถปูทางไปสูอนาคตที่เปน
จริงไดในการยกระดับการเรียนรูของสังคมไทยดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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บทที่ 5
เสนทางสูชุมชนเรียนรู สังคมแขงขัน
ผลการวิจัยในโครงการ “อนาคตภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู : กระบวนทัศนและยุทธศาสตรเพื่อการ
เปลีย่ นแปลงจากฐานราก” จากการจัดกิจกรรมประชุมระดมความคิดเพื่อสรางภาพอนาคต (Scenario Planning) รวม 2 ครั้ง ตลอดจนการ
ลงศึกษาภาคสนามและการประชุมระดมความคิดผูที่มีสวนเกี่ยวของในกรณี “เครือขายการเรียนรูชุมชน” และ “เครือขายวิจัยเยาวชน”
อาจสรุปผลการวิจัยโดยรวมไดดังตอไปนี้

ภาพอนาคตที่เปนจริงได
จากภาพอนาคตที่ไดจากการประชุมระดมความคิดครัง้ ที่ 1 ที่ศูนยอภิบาลบานผูหวาน ชีใ้ หเห็นภาพ อนาคตสังคมไทยใน
กระแสเทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกตางกันไปภายใตตรรกะและเงื่อนไขของเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นที่ตางกัน ไมวาจะเปนภาพของ
“ศึกสองผูยิ่งใหญ” ทีเ่ นนกระแสการสรางเครือขายการเรียนรูเพื่อการพึ่งตนเองของประชาชนโดยพลังประชาชน อันเปนผลจากแรง
บีบคัน้ ทางเศรษฐกิจและการเมืองจากการดําเนินงานแบบรวมศูนยอํานาจของรัฐบาลและภาวะความตึงเครียดระหวางประเทศ หรือภาพ
“มันเปนเชนนั้นเอง” ของสังคมไทยในสภาวะแบบกึ่งดีกึ่งรายจากความลมเหลวของการปฏิรูปการศึกษาที่ทําใหประชาชนเขามาจัดการ
ศึกษาเองและใชประโยชนไอทีมากขึ้น หากยังมีความเหลื่อมลํ้าและอุปสรรคอยู หรือภาพ “ไปโลดกับ IT” จากการแพรหลายของ
เทคโนโลยี และการจัดแบบแผนใหมการเรียนรูเพื่อรักษาความเขมแข็งทางวัฒนธรรมของชุมชน
อยางไรก็ตามภายใตภาพอนาคตที่หลากหลายและผูกโยงกับเงื่อนไขปจจัยตางๆ นี้ ภาพที่ดูจะเห็นคลายคลึงกันในระหวาง
กลุมตางๆ ไดแก
• กระแสการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเขาถึงขอมูลของชุมชน และลดความเหลื่อมลํ้าดานโอกาสการเรียนรูและ
การพัฒนา ไมวา จะในภาพอนาคตใด ไมวาจะในบริบทการเมืองและเศรษฐกิจที่สงเสริมหรือสกัดกั้น สิ่งที่ผูทรงคุณวุฒิตางมองคลายคลึง
กันคือ ชุมชนไมวาในชนบทหางไกลเพียงใดตางจะถูกผลักดันใหแสวงหาขอมูลขาวสารโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมที่เขา
ถึงชุมชนมากขึ้น
• กระบวนการทบทวนตนเองของชุมชนทองถิ่นเพื่อแสวงหาดุลยภาพของภูมิปญญาทองถิ่นกับองคความรูสากล และเชน
กันทีผ่ ทู รงคุณวุฒิตางมองตรงกันภายใตเงื่อนไขอนาคตที่ตางกันวา ชุมชนไมวาจะอยูในสภาวะใด มีขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและ
การปกครองตนเองมากหรือนอยเพียงใด ตางก็ตกอยูภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตนทางสังคมวัฒนธรรมและอิทธิพลขาวสาร
ขอมูลจากภายนอกที่ทําใหชุมชนสูญเสียตัวตนและรากเหงาทางสังคมวัฒนธรรมเดิม และนํามาซึ่งกระแสความตองการดุลยภาพใหมเชิง
องคความรูเพื่อการพัฒนาที่มีสัดสวนที่เหมาะสมระหวางองคความรูภายในทองถิ่นกับองคความรูจากภายนอก
• ความจําเปนในการบริหารจัดการเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติเพื่อความมีประสิทธิภาพในการพัฒนาไปสูอนาคตที่พึง
ประสงค ทายทีส่ ดุ คือทามกลางภาพอนาคตที่ไมแนนอนนี้ อีกสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนจะแนนอนในทัศนะของผูทรงคุณวุฒิคือ ความจํากัดของ
ทรัพยากรและภาวะความเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วจะนํามาซึ่งความจําเปนที่จะตองเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการความรูในสังคมไทย ซึ่งอาจมีนัยครอบคลุมทั้งในแงของการจัดสรรและติดตามการใชทรัพยากรเพื่อการลงทุนดานสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู การพัฒนาศูนยขอมูลระดับชุมชน และการพัฒนาเครือขายขอมูลขาวสารระหวางชุมชนเพื่อการใชขอมูลรวมกันอยางมีประ
สิทธิภาพ
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เปาหมายการเรียนรูของชุมชน
ในสิบปขา งหนา แนวโนมความเปนไปทั้งสามประการดังกลาว จะทําใหแบบแผนการเรียนรูและพัฒนาตนเองของชุมชน
เปลีย่ นแปลงไป โดยเฉพาะการแสดงพลังของชุมชน ทั้งชุมชนชนบทและชุมชนเมืองที่เคยอยูในภาวะลาหลังและตกขอบการพัฒนาจะ
ปรากฏชัดเจนขึน้ ทัง้ นี้ในจินตภาพและตรรกะของผูทรงคุณวุฒินั้น ปรากฏการณทางสังคมหลายเรื่องจะเกิดขึ้นอันเปนผลจากการปรับ
ตัวของชุมชนภายใตกระแสเทคโนโลยีดังกลาว และจะสะทอนใหเห็นเปาหมายการเรียนรูที่สําคัญของชุมชนในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไป
ไดแก
1) การมีระบบการจัดการความรูดวยตนเองของชุมชน ทีจ่ ะเปนกลไกสําคัญในการสรางเสริมใหชุมชนสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองไปตามพลวัตทางเศรษฐกิจและสังคมไดอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในระบบเศรษฐกิจแบบเปดกวางที่มีการแขงขันดาน
คุณภาพสูง การที่ผูซื้อผูขายมีโอกาสพบกันโดยตรงมากขึ้น ตลอดจนกระแสการเรงเราและครอบงําผูบริโภคดวยสื่อตางๆ จะเปนแรง
ผลักดันสําคัญใหเกิดทั้งความตองการการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูในอัตราเรงแกผูผลิตและผูบริโภคในชุมชน
2) การคนหาและสถาปนาความมีอัตลักษณทั้งในระดับบุคคลและชุมชน ทีเ่ กิดขึ้นทามกลางภาวะความสับสนและขัดแยง
ทางวัฒนธรรม ตลอดจนสภาพบีบรัดและฉกฉวยประโยชนกันในสังคม อีกทั้งสภาพการแขงขันและครอบงํากันทางเศรษฐกิจสังคม
ระหวางประเทศในกระแสโลกาภิวัตน ซึ่งจะยิ่งเปนแรงผลักสําคัญที่จะทําใหชุมชนและสังคมโดยรวมตองเพิ่มขีดความสามารถในการ
เรียนรูของตนเองเพื่อการยืนหยัดอยางมีศักดิ์ศรี
3) การแสดงพลังในการตรวจสอบการทํางานภาครัฐ และการที่การเมืองถูกถวงดุลดวยกลุมองคกรประชาชนมากขึ้น ซึ่ง
กระแสตรวจสอบรัฐนี้จะยิ่งทําใหผูไมรูขอมูลหรือถูกปดกั้นการเรียนรูยอมเสียประโยชน และพลาดการมีสวนรวมในการแสดงตัวตน
และพลังในการสรางสรรคสังคม ภาพดังกลาวนี้ยอมเปนปจจัยทางบวกที่ทําใหสังคมอนาคตเปนสังคมที่ยิ่งตื่นตัวและดิ้นรนใหไดมาซึ่ง
ความรู และเห็นความสําคัญของการเรียนรูที่ตองทันการณและตรงตอความตองการมากขึ้น
4) การสรางเนื้อหาชุมชนบนฐานวัฒนธรรมชุมชนเขาไปในเครือขายสารสนเทศ รวมไปถึงรูปแบบชุมชนใยแกวที่เชื่อมโยง
วิถชี วี ติ ความเปนอยูเขาหากันผานเทคโนโลยี ตลอดจนการบรรจุองคความรูและภูมิปญญาไทยเขาไปในเครือขายความรูระดับประเทศ
มากขึน้ ทัง้ นี้ ภายใตบริบทสังคมที่ถูกกระตุนดวยการคนพบใหมดานเทคโนโลยีที่ทําใหสารสนเทศเขาถึงประชาชนไดงายและราคาถูก
และมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและซอฟตแวรสาธารณะที่มิใชแคจะทําใหชุมชนเขาถึงขอมูลสาธารณะอันเปนประโยชนไดสะดวก
ยิ่งขึ้น
5) การใชความรูเพื่อแกปญหาสังคม ปญหาครอบครัว ปญหาเด็กและเยาวชนที่ซับซอนและรุนแรงขึ้น ในการนี้โจทยที่
ทาทายของกระบวนการเรียนรูของชุมชนอยูที่การบรรลุเปาหมายของการแกปญหาสังคม การเสริมสรางความเข็มแข็งของสถาบัน
ครอบครัวและสถาบันศาสนา ตลอดจนการรักษาอัตลักษณทางวัฒนธรรม และการสรางพลังทองถิ่นนิยมอยางสรางสรรค ตลอดจนการ
แสดงความอดกลั้นทางวัฒนธรรมในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูงขึ้น
6) การชวงชิงบทบาทในการจัดการศึกษาจากภาครัฐไปสูภาคประชาชนอยางชัดเจนยิ่งขึ้น มีการเติบโตอยางตอเนื่องของการ
ศึกษาทางเลือกโดยองคกรประชาชนและกลุมพอแม การโอนกิจการ การศึกษาของรัฐใหองคกรทองถิ่นและองคกรชุมชนบริหารจัดการ
แทน ตลอดจนการเบงบานของหลักสูตรทองถิ่นที่สะทอนชีวิตจริงและความตองการที่ตรงกับสภาพทองถิ่น ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขที่การ
ปฏิรปู การศึกษาจะยังไมประสบความสําเร็จนักในสิบปขางหนา เนื่องจากแรงเสียดทานจากภาคการเมืองและภาคราชการในขั้วความคิด
และพฤติกรรมเดิม
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แบบแผนการเรียนรูของวันพรุงนี้
จากภาพอนาคตและเปาหมายการเรียนรูที่เปลี่ยนไปดังกลาวของชุมชนไดนํามาสูความหมายใหมของแบบแผนการเรียนรูของ
ชุมชนในอนาคตภายใตอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะมีลักษณะที่เปลี่ยนไปอยูหลายประการเชนกัน ไดแก
• การเขาถึงโอกาสในการเรียนรูและแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพอยางกวางขวาง ทั่วถึง และเทาเทียม โดยโครงสรางพื้นฐาน
ดานการสือ่ สารโทรคมนาคมและสารสนเทศสมัยใหมถูกพัฒนาเขาไปถึงสถานศึกษาทั่วประเทศ โรงเรียนทุกโรงของเรามีอินเทอรเน็ตใช
ภายในป 2554 มีการพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปสาธารณะ (Public Software) ที่ชุมชนใชประโยชนไดอยางกวางขวาง
• นิยามใหมของผูเรียนและการเรียนรูที่คลุมกลุมเปาหมายทุกกลุมในสังคม และคลุมกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต ทัง้ เพื่อ
การเปนพื้นฐานความรู การเปนพื้นฐานการทํางาน และการยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่ง แวดลอม เมื่อถึงป 2554 โรงเรียนของเราสวน
ใหญ โดยเฉพาะที่อยูในชุมชนชนบทไดกลายสภาพเปนศูนยจัดการความรูชุมชน (Community Knowledge Center) ที่ใหบริการขาวสาร
ขอมูล การติดตอสื่อสาร และการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายใหกลุมเปาหมายตางๆ
• เนือ้ หาอิเล็กทรอนิกส (Digital Content) ที่สะทอนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน จะปรากฏชัดเจนในการจัดหลักสูตร
ระดับทองถิ่น ภายหลังการประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในปลายป 2544 ไดเกิดการรวมตัวของกลุมโรงเรียนและชุมชนมาก
ขึน้ เปนลําดับเพื่อจัดทําหลักสูตรของตนเอง ประกอบกับความไมพอใจตอความ ลมเหลวของการปฏิรูปการศึกษามหภาคทําใหภายใน 5
ปขา งหนา ไดเกิดนวัตกรรมหลักสูตรทองถิ่นขึ้นอยางกวางขวาง และเปนการจุดประกายใหชุมชนอีกมากซึ่งมีทุนและทรัพยากรพรอม
มากขึน้ เขามารวมจัดการศึกษาอยางจริงจัง นอกจากนี้ ยังไดแรงหนุนจากการสรางองคความรูทองถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษาที่ทําใหการ
บรรจุเนื้อหาทองถิ่นในหลักสูตรเปนไปไดมากขึ้น
• การเรียนรูข องเด็กๆ และคนในชุมชนเริ่มเปลี่ยนโฉมหนาไปเปนการเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-directed Learning)
มากขึ้น นอกจากนี้ พลังการเรียนรูดวยตนเองของประชาชนยังนําไปสูแบบแผนการเรียนรูแบบกาวกระโดด (Accelerated Learning) โดย
ไมมนี ยิ ามชัน้ เรียนและโรงเรียนในความหมายเดิมที่คับแคบอีกตอไป แบบแผนการเรียนรูยุคใหมยังเปนการเรียนรูแบบปรับเหมาะตาม
ความตองการและความจําเปนของแตละบุคคลและชุมชน (Adaptive Learning) อยางชัดเจนยิ่งขึ้น ดวยการหนุนนําของแหลงเรียนรูที่
หลากหลายและเขาถึงไดงายยิ่งขึ้น เปนการเรียนรูคูการทํางาน
• โครงสรางองคกรการเรียนรูในอนาคตจะเปนไปในรูปเครือขายการเรียนรู (Learning Network) มากขึ้น โดยมีการเชื่อม
ตอขอมูลสารสนเทศระหวางชุมชนและโรงเรียนเพื่อการเรียนรูรวมกันอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการใชประโยชนผังทรัพยากรการ
เรียนรูช ุมชน (Resource Mapping) และตลาดนัดใยแกว (On-line Marketplace) เพื่อการเรียนรูมากขึ้น
• การปรับปจจัยเงื่อนไขบางเรื่องใหเอื้อตอการเรียนรูที่หลากหลายมากขึ้น เชน การพัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียน
ทีเ่ ปดกวางและเริ่มใชอยางจริงจังภายในป 2546 นอกจากนี้ ยังมีการตั้งสํานักทดสอบแหงชาติขึ้นในป 2546 เชนกัน เพื่อติดตามวัด
มาตรฐานการเรียนรูในวิชาหลักๆ กับผูเรียนทั่วประเทศ รวมทั้งมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการติดตามตรวจสอบและประกัน
คุณภาพสถานศึกษา (Quality Assurance) อยางเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในทีส่ ดุ แลว ชุมชนสวนใหญไดบรรลุถึงศาสตรแหงระบบการจัดการความรูชุมชนที่ประกอบดวยการมีฐานขอมูลชุมชนและ
กระบวนการจัดการในชุมชนที่เปลี่ยนความรูและขาวสารมาเปนพลังในการพัฒนาและแกปญหาใน ชุมชน การมีเวทีชุมชนที่มีพลังใน
การตอรองและเคลื่อนไหวจากฐานราก ทั้งนี้โดยมีโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาเปนภาคีสําคัญในการทํางาน
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กลยุทธและกุญแจสูความสําเร็จ
จากภาพฉายอนาคตที่เปนจริงไดบนฐานความจริงที่ตองพึงระวัง ทําใหผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การเรียนรูจากฐานรากตองตระหนักถึงการประสานกําลัง (Synergy) ทั้งกําลังแรง กําลังทรัพย กําลังเครือขาย กําลังสมอง และกําลังใจ
เพือ่ สรางทางสูอนาคตที่พึงประสงค กระบวนการจัดทําการคาดการณอนาคต และความเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติ
การทัง้ สองครั้ง รวมถึงการเยี่ยมชมหมูบานสามขา ไดแสดงตรรกะความจริงขอหนึ่งและเปนหลักการสําคัญของเทคนิคการมองอนาคต
คือ เราไมไดมุงทํานายภาพอนาคตใหถูกตองแมนยํา แตพยายามวาดภาพกลุมของอนาคตที่เปนจริงได ไมวาภาพอนาคตที่วาดขึ้นจะกาว
ไปใน ทิศทางใด จะมีภารกิจรวมบางอยางที่ทุกคนตองรวมกันผลักดันใหเกิดทั้งในวันนี้ และเพื่อรองรับตอการเปลี่ยนแปลงในวันขาง
หนา ถากระบวนการเรียนรูรวมกันของกลุมพลังทางสังคมมีพลังสรางสรรคและนวัตกรรมที่ดีเพียงพอพันธกิจที่ดําเนินการอาจนําไปสู
การสรางสถาปตยกรรมแหงอนาคตได ซึ่งนัยที่สําคัญเชิงนโยบายและกลยุทธที่คนพบมีดังนี้
1) การสรางความพรอมและความเขมแข็งของชุมชนเพื่อใหเปนพื้นฐานหลักของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรูระดับฐานราก การลงทุนทางดานวัตถุใดๆ ที่ไมคํานึงถึงการสรางการยอมรับและทําความเขาใจกับชุมชนจะทําใหสิ่งที่ลงทุนไป
เปนวัตถุที่แปลกแยก (Alienated) จากวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน เกิดเปนภาระและความสิ้นเปลืองงบประมาณที่สังคมและชุมชน
ตองแบกรับ ในการสรางความพรอมและความตระหนักใหกับชุมชนจะตองเกิดจากความรวมมือกันทั้งจากตัวชุมชนเอง และกลุม
กัลยาณมิตรจากภายนอก ทั้งที่เปนเครือขายชุมชนหรือองคกรอื่นๆ ที่จะชวยชี้ใหเห็นขอดีขอเสียและกรณีตัวอยางของความสําเร็จ
ในการสรางความพรอมของชุมชน จะตองรวมมือกันกับสมาชิกในทุกระดับ ผูนําชุมชน และผูใหญตองเปนผูนําการเปลี่ยน
แปลง เปนกําลังสมองและเปนเสาหลักของการรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามของชุมชน เด็กๆ และเยาวชนตองเปนแขน เปนขา เปนตา
ใหกบั ผูใ หญ และครูตองเปนผูแนะนําใหนักเรียนเห็นโจทยและโลกที่กวางขึ้นมากกวาเห็นแคหมูบา นของตนเอง
2) การเรงสรางสาระและความรูที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน และชุมชนสามารถนําไปใชประโยชนได นัยจาก
ภาพอนาคตและจากผูทรงคุณวุฒิและปราชญชุมชนที่เขารวมประชุมและระดมความคิดเห็น สะทอนใหเห็นวา การพัฒนาของเทคโนโลยี
จะลดขอจํากัดดานความเทาเทียมในการเขาถึงสารสนเทศและความรู (Access) ความพอเพียงและคุณภาพของสาระความรูเปนสิ่งที่ตอง
เรงดําเนินการ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งขอจํากัดของทรัพยากรถามียังพอหาได ถาขาดไรซึ่งปญญาเงินหาซื้อไมได การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูจากฐานรากตองใชปญญานําเงิน ไมใชกลับกัน
ขอเสนอหนึ่งที่มีความชัดเจนของโครงการ คือ กลยุทธการสรางเครือขายวิจัยเยาวชนเปนปจจัยสําคัญที่จะสนับสนุนการ
เรียนรูและการสรางสาระความรูของทองถิ่น รวมทั้งจะชวยสนับสนุนใหชุมชนมีทักษะการวิจัย สามารถรวบรวม วิเคราะห และ
สังเคราะหความรูของชุมชนซึ่งจะนําไปสูผลเชิงรูปธรรมของการสรางเนื้อหาสาระของชุมชนที่จะเผยแพรบนไซเบอรเน็ตไดตอไป
อยางไรก็ตาม ผลจากการประชุมยังชี้ใหเราตองตระหนักวา ความรูที่ไดจากชุมชนเพียงอยางเดียวไมเพียงพอและไมทําให
ชุมชนสามารถยืนหยัดอยูไดในกระแสโลกาภิวัตนที่มีความซับซอนและโจทยของการพัฒนาที่ยั่งยืนก็ไมสามารถจะมองจากมุมมองของ
ชุมชนเพียงมิติเดียว ผูทรงคุณวุฒิและกรณีตัวอยางความสําเร็จของหมูบานสามขายืนยันถึงความจําเปนของการสรางเครือขายวิจัย/ความรู
ระหวางชุมชนตางๆ เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน นอกจากนั้น คณะผูวิจัยยังเห็นวาการสราง
เครือขายความรูและวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในทองถิ่นและสถาบันอุดมศึกษาขั้นสูงก็เปนสิ่งที่ตองกระทํา ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการ
สรางองคความรูเชิงลึกและการบูรณาการความรูจากโจทยพื้นฐานของชุมชนกับสหสาขาวิชา (Multidisciplinary) เพื่อสรางนวัตกรรม
และการประยุกตที่จะสนับสนุนชุมชนเรียนรู และสรางสังคมที่มีความสามารถในการแขงขันไดในระยะยาว รวมไปถึงจะตองประสาน
งานองคกรชุมชน หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อจัดทําแผนที่ทรัพยากรและความรู (Resource and Knowledge Mapping) ที่เปน
แบบพลวัต (Dynamic) และมีปฏิสัมพันธ (Interactive) ระหวางผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อใหเปนฐานขอมูลของการพัฒนาที่ดีตอไป
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3) การทําความเขาใจกับรูปแบบการเรียนการสอนและบทบาทของโรงเรียนที่จะตองเปลี่ยนแปลงไป จากนัยของภาพ
อนาคต รูปแบบการเรียนรูภายใตอิทธิพลของไอทีจะเปลี่ยนไปสูการเรียนรูที่ตอบสนองศักยภาพของบุคคลและการเรียนในอัตราเรงโลก
ของการเรียนรูจะเปลี่ยนไป เด็กนักเรียนจะไมถูกจํากัดการเรียนอยูเพียงแคหองเรียนกับกระดานดํา ชุมชนจะมีสวนรวมกับการจัดการ
เรียนการสอนดวย มากหรือนอยขึ้นอยูกับสถานภาพและความพรอมของชุมชน
ผลพวงทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการเรียนรูใหม รวมทั้งบทบาทของโรงเรียนจะตองปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสหลัก
ของการพัฒนานี้ ทําใหผูทรงคุณวุฒิหลายทานเห็นวา ควรมีการทําวิจัยและศึกษารูปแบบการเรียนรูและสัมฤทธิผลการเรียนรูภายใต
อิทธิพลของไอที ศึกษาแนวทางการสรางนวัตกรรมการเรียนรู หลักสูตรการเรียน รวมทั้งสื่อการเรียนรูใหมๆ ที่จะเสริมสรางพื้นฐานดาน
ตรรกะ ความคิดสรางสรรค และสาระความรูที่มีคุณภาพ รวมไปถึงการพยายามวิเคราะหบทบาทของโรงเรียนที่ตองเปลี่ยนไปเปนหัวขอ
ของการวิจยั ที่ผูมีสวนเกี่ยวของตองรวมกันคนหาคําตอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอเสนอในเรื่องของการสรางศูนยการเรียนรูชุมชน
(Community Knowledge Center : CKC) ทีเ่ ปนอีกหนึง่ ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิจะเปนตัวอยางหนึ่งของการสรางความทาทายตอ
ความหมายและกระบวนทัศนของคําวาโรงเรียน และเชื้อชวนใหเกิดการวิจัยแบบทําจริง (Action Research)
4) การสรางธรรมาภิบาลขององคการปกครองระดับทองถิ่นเพื่อการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
และการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ถึงแมวา การสังเคราะหภาพอนาคตบงทิศของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปสูสังคมวงกวาง รวม
ถึงบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญไทยก็ใหหลักประกันตอสิทธิในการเขาถึงโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศอยางทั่วถึง เทาเทียมกัน อยางไรก็
ตาม หนึง่ ในขอพึงระวังจากนัยของภาพอนาคตคือ ความไมแนนอนของนโยบายทางการเมืองและผลประโยชนของธุรกิจการเมืองที่จะมี
ผลตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศใหทั่วถึงเสมอภาค การสนับสนุนเครือขายชุมชน และเครือขายประชาชนเพื่อตรวจสอบ
การทํางานของรัฐ จะตองมีการเผยแพร และสรางความเขาใจสาธารณะถึงสิทธิที่ประชาชนพึงไดรับจากบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ รวม
ถึงพระราชบัญญัติและกฎหมายที่สําคัญตางๆ ในการสรางอํานาจการตอรองของกระบวนการประชาชน
ภายใน 10 ป สังคมไทยจะเผชิญการปะทะกันทางวัฒนธรรมหลายคูความขัดแยง เชน กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและการ
บริโภคกับกระแสการพึ่งพาตนเอง กระแสวัฒนธรรมแบบปจเจกกับกระแสวัฒนธรรมชุมชนนิยม กระแสวัฒนธรรมและการคิดแบบ
แยกสวนกับแนวคิดแบบองครวม สังคมจะมีความสลับซับซอน มีทั้งความรวมมือและความขัดแยง และจะมีการสลับขั้วทางการเมืองอยู
ตลอดเวลา ขึน้ กับการตอรองผลประโยชน ซึ่งมีทั้งในระดับแนวราบระหวางปจเจกชนกับปจเจกชน ระดับชุมชนกับชุมชน ระดับกลุม
ธุรกิจกับธุรกิจทัง้ ในประเทศและบรรษัทขามชาติ และระหวางประเทศกับประเทศ รวมไปถึงความขัดแยงในระดับแนวตั้งจากกลุมตางๆ
ที่กลาวมา การสรางใหสังคมไทยเกิดวัฒนธรรมแหงการวิจารณบนพื้นฐานของขอมูล ความรู และเคารพในหลักการประชาธิปไตยเปน
สิง่ ทีต่ อ งสรางใหเกิดขึ้นในทุกระดับจากฐานรากถึงโครงสรางสวนบน
เครือขายชุมชนรากหญา เครือขายประชาชน (ดูผลการรวบรวมเครือขายองคกรพัฒนาเอกชนระดับรากหญาที่ภาคผนวก) และ
องคกรกัลยาณมิตร ตองรวมกันสรางระบบธรรมาภิบาลใหกับองคการปกครองระดับรากหญา ระดับตําบลและระดับภูมิภาค ซึ่งจะเปน
สวนหนึ่งของการสรางกลไกการตรวจสอบจากฐานสูยอด รวมไปถึงเปนการสรางระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพไดเชนกัน

จาก 2545 ถึง 2554 : เรื่องที่ยังตองคิดคํานึง
แมวาชุมชนจะมีแนวโนมและโอกาสในการใชประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูอยางมากมายและหลากหลาย
แตทงั้ นีร้ ะดับความสําเร็จของแตละชุมชนทองถิ่นก็ยอมแตกตางกันไป อันเนื่องจากปจจัยเงื่อนไขที่เกี่ยวของหลายประการไดแก
1) ระดับความสําเร็จของระบบเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ทีจ่ ะเปนเงื่อนไขบงบอกความพรอมและศักยภาพในการ
พัฒนาการเรียนรูของตนเอง ปญหาความเหลื่อมลํ้าในการเขาถึงและใชประโยชนจากสารสนเทศซึ่งเชื่อแนวายังคงมีอยูระหวางชุมชน
เมืองกับชนบทซึ่งจะลดทอนศักยภาพของชุมชนจํานวนหนึ่งลงไป
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2) การตอตานความเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change) เปนอีกความขัดแยงหนึ่งที่จะลดทอนอัตราเรงของการเรียนรูใน
ระดับรากหญา ระดับความพรอมของบุคลากรและผูเรียนในสถานศึกษาตางๆ โดยเฉพาะครูที่จะมีบทบาทสําคัญยิ่งในการสรางเสริมการ
เรียนรูใ หแกเด็กและชุมชน ซึ่งความสําเร็จในเรื่องนี้ยอมขึ้นอยูกับระดับความสําเร็จในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หาก
ทัศนคติของครูยังถูกครอบงําแบบวัฒนธรรมเชาชามเย็นชาม หากระบบบริหารบุคลากรการศึกษาและสังคมยังไมสามารถสรางขวัญ
กําลังใจใหครูเปนผูนําของการเรียนรูอยางไมหยุดนิ่ง หากครูเปนผูนําตอตานการเปลี่ยนแปลง ความสับสนจะเกิดขึ้นแกผูเรียน และไอที
จะเปนเพียงเครื่องพิมพดีดราคาถูกในโรงเรียน
3) ความขัดแยงเชิงวัฒนธรรมเทคโนโลยี (Culture of Technology) จะเปนประเด็นถกเถียงที่จะมีมากขึ้นในทศวรรษนี้
วัฒนธรรมทีม่ ากับเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีนัยทั้งในเชิงบวกและเชิงลบตอชุมชน และจะมีผลกระทบทั้งในเชิงสรางสรรคและทําลาย
ตอชุมชนรากหญาของไทย ตัวอยางของความขัดแยงทางวัฒนธรรมที่มากับไอที เชน การเปนทั้งเครือขายความรวมมือและการแกงแยง
แขงขัน เปนทั้งเครื่องมือของการใฝปญญากับการปลุกสํานึกดานมืด นอกจากนั้น ไอทียังกอใหเกิดวัฒนธรรมของความเร็ว (Speed)
ความรูส กึ (Sense) และการตอบสนอง (Response) รวมทั้งสนองความเปนปจเจกชนนิยมบนชุมชนไซเบอรเน็ต การรูเทาทันเทคโนโลยี
และการเปลี่ยนแปลงจึงเปนสิ่งที่ชุมชนตองทําความเขาใจ จะตองรูจักนําเอาวัฒนธรรมเชิงสรางสรรคของเทคโนโลยี สารสนเทศมา
สนับสนุนทุนทางสังคมและสรางชุมชนเขมแข็งบนฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย กรณีศึกษาของหมูบานสามขาและอีกหลายตัวอยาง
ความสําเร็จของชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการเทคโนโลยีจะตองไดรับการขยายผลทั้งในระดับเครือขายของชุมชนเอง
และการประชาสัมพันธสาธารณะโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ
4) ความออนแอของการบริหารจัดการความรูระดับชุมชน ซึง่ ยังมีความแตกตางในศักยภาพผูนําและพื้นฐานการศึกษาและ
ประสบการณอยูอีกมาก ถึงแมวานักพัฒนาสวนใหญจะมีความเชื่อพื้นฐานวา “คําตอบอยูที่หมูบา น” แตในโลกที่มีการเชื่อมโยงกันและมี
การแขงขันกันอยางรุนแรงภายใตการสรางความรูและนวัตกรรมใหมตลอดเวลา ชุมชนจะตองสามารถวิเคราะหและจัดการความรูทั้งที่
เปนเอกลักษณเฉพาะของชุมชนเอง ทั้งที่เปนการสรางความรูรวมกันระหวางเครือขายชุมชนในแนวราบ และที่สําคัญจะตองสามารถตอ
ยอดความรูข องชุมชนเพื่อทําความเขาใจกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของความรูและเทคโนโลยีที่จะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม
ตอชุมชน หากมองในประเด็นนี้ การบริหารจัดการความรูของชุมชนก็จะมีความหมายถึงความสามารถในการบริหารจัดการ เครือขาย
ของสถาบันความรูและความสามารถในการแลกเปลี่ยนประสบการณความรูและวิทยาการใหมๆ กับหนวยงานวิจัยและสถาบันการศึกษา
ประเด็นคําถามในเชิงนโยบายจึงเกิดขึ้นวาจะทําอยางไรใหสถาบันการศึกษาของไทยมองเห็นมิติของการวิจัยที่เชื่อมตอโจทย เงื่อนไข
และความตองการที่มาจากฐานรากกับวิทยาการสมัยใหม
5) ขีดความสามารถในการบริหารนโยบายและการลงทุนภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ ยังเปนเรื่องที่มีความไมแนนอนสูง และจะ
มีผลตอประสิทธิภาพการเผยแพรและใชประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูในระดับชุมชนเชนกัน โดยเฉพาะปญหา
คอรรปั ชัน่ ปญหายอหยอนของกลไกตรวจสอบภาครัฐ ปญหาคุณภาพบุคลากร ปญหาโครงสรางการบริหารงานที่ลาชา เปนตน จะเปน
เงือ่ นปมสําคัญที่ขัดขวางเสนทางการใชประโยชนเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูของชุมชน
อยางไรก็ตาม ภายในป 2554 ภายใตเงื่อนไขอุปสรรคที่กลาวมา ยังอาจกลาวไดวา เทคโนโลยีสารสนเทศยังมีโอกาส และ
ศักยภาพสูงในการเสริมสรางพลังอํานาจใหชุมชน (Community Empowerment) อยางนาพอใจพอสมควร โดยมีกระแสความตื่นตัวและ
การเรียกรองความเทาเทียมของชุมชนเองเปนปจจัยเสริมที่ทําใหชุมชนแสดงพลังในการเรียนรู การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และ
การจัดการความรูของตนเองที่ทําใหชุมชนใน 10 ปขางหนานั้น มีความเขมแข็งและมีพลวัตในการปรับตัวไปตามกระแสเศรษฐกิจสังคม
ไดอยางยั่งยืน
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ขอเสนอแนะสําหรับอนาคต
วัตถุประสงคประการหนึ่งของการศึกษานี้ คือ การพยายามนําผลการศึกษาวิจัยไปสูการปฏิบัติ เพื่อสรางความเชื่อมโยง
ระหวางกิจกรรมทางวิชาการกับการประยุกตในสถานการณจริง ทั้งนี้เพื่อใหผลการวิจัยมีความใกลเคียงกับความเปนจริง ในขณะที่
ประโยชนมิไดหยุดอยูเพียงแครายงานการวิจัย ในกรณีของการมองอนาคตของกระบวนการเรียนรูในระดับรากหญาภายใตอิทธิพลของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนี้ นับเปนประเด็นที่ทันสมัย อันเนื่องมาจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่เจริญกาวหนาอยาง
รวดเร็วในฐานะอุปทานหรือสื่อในการพัฒนาคุณภาพชีวิต กับความตองการหรืออุปสงคของชุมชนในการบริหารจัดการและพัฒนา
ชุมชน ผลจากการศึกษาวิจัยและขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการภาคสนาม ทําใหอุปสงคและอุปทานสอด
ประสานกันเปนอยางดี ขอเสนอแนะตอไปนี้จึงเปนผลมาจากขั้นตอนและผลการศึกษาวิจัย ซึ่งพอสรุปไดดังนี้
1) ขอเสนอแนะสําหรับการใชเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรูชมุ ชน
จากกรณีบา นสามขา อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง นับเปนหมูบานกรณีศึกษาที่นาสนใจและมีประสบการณในเชิงรูปธรรมควร
แกการเรียนรู โดยเฉพาะสภาพปญหา และวิธีแกปญหาของชุมชน ชุมชนบานสามขาเองก็ไดแสดงใหประจักษแลววา บานสามขาในวันนี้
เปนหมูบ า นหนึ่งที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ภายใตบริบทของการพัฒนาแบบผสมผสานระหวางการพึ่งภูมิปญญาของ
ตนเอง และการใชเทคโนโลยีใหเปนประโยชนตอชุมชนอยางมีสติ โดยมีกระบวนการเรียนรูและการทํางานรวมกันในชุมชนอยางอบอุน
แนนแฟนนั้นเองเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ ดังนั้น จากกลยุทธ “เครือขายการเรียนรูชุมชน” “ศูนยการเรียนรูชุมชน (ศรช.)” หรือ
“ระบบขอมูลอบต.” ก็ดที ี่มีการเสนอจากเวทีระดมความคิดตางๆ ในโครงการนี้ เมื่อบวกกับประสบการณที่ไดรับจากกรณีศึกษาแลว
คณะผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบองคกรการเรียนรูในชุมชนที่พึงเนนการสงเสริมกระบวนการเรียนรู และการทํางานรวม
กันโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องหนุน ทัง้ นี้ ผลจากการประมวลภาพอนาคตในภาพรวมจากการประชุมเชิงปฏิบัติการผนวก
กับการวิเคราะหจากประสบการณวิจัยภาคสนามในกรณีของบานสามขา คณะนักวิจัยมีความเห็นวา หัวใจสําคัญของการพัฒนากระบวน
การเรียนรูในชุมชนคือการพัฒนาชุมชนใหมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง โดยไมตองรอพึ่งพาการชักจูงจากภายนอก และในขณะ
เดียวกันก็ไมปฏิเสธเทคโนโลยี หากมีการประยุกตใชอยางเหมาะสม
ดังนัน้ ในการพัฒนารูปแบบองคกรเพื่อสงเสริมการเรียนรูในระดับชุมชน จึงตองเนนขีดความสามารถขององคกร ดังกลาวใน
การสรางกระบวนการเรียนรู และการทํางานรวมกันเปนบรรทัดฐานสําคัญเชนเดียวกับตัวอยางการรวมศูนยกิจกรรมการเรียนรูผาน
“มหาวิทยาลัยแสนผญา” (ผญา=ปญญา) จากชาวบานสามขาเอง ก็เปนศาลากลางหมูบานที่กลายเปนเวทีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
รวมพลังความคิดกันระหวางชาวบาน ดังนั้น ในความพยายามผลักดันใหเกิดองคกรสงเสริมการเรียนรูและระบบการจัดการความรูใน
ชุมชน จึงจําเปนตองเริ่มที่การเนน บทบาทในเชิงการสรางกระบวนการชุมชนขององคกรดังกลาว จากนั้นจึงคอยเชื่อมโยงไปสูกระบวน
การเรียนรูที่มีความหลากหลาย ทั้งนี้ องคกรการเรียนรูในชุมชนอาจวางเปาหมายการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับความตองการในวิถีชีวิตของ
ชุมชนไดมากมาย เชน การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย โดยมีผูเรียนรูและการพัฒนาตนเองเปนศูนยกลางการงานและอาชีพ การ
รักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การแกปญหายาเสพยติด การบริหารจัดการชุมชนโดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานการเงิน การ
ปองกันภัย สันทนาการที่เปนทางเลือกดานบวกใหเด็กและเยาวชน และการทองเที่ยว เปนตน
นอกจากนี้ องคกรการเรียนรูในชุมชน ยังสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรูเขากับปจจัยพื้นฐานและกิจกรรมที่มีอยูแลวใน
ชุมชน อาทิเชน การประชุมหมูบาน หอกระจายขาว หองสมุด เวทีเยาวชน กิจกรรมของโรงเรียน เชน การวิจัยหรือรายงานของนักเรียน
เปนตน
ทัง้ นีโ้ ดยกําหนดใหเปนเครือขายการเรียนรูที่สามารถใชทรัพยากรรวมกันได สามารถสรางมูลคาเพิ่มจาก กิจกรรมหนึ่งไปยัง
อีกกิจกรรมหนึ่ง เชน การใชขอมูลจากงานวิจัยของนักเรียนเปนความรูในรายการหอกระจายขาวรายวัน มีการเผยแพรและอํานวย
ประโยชนใหกับสมาชิกของชุมชน
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องคกรการเรียนรูชุมชน ยังสามารถเปนศูนยขอมูลสําหรับอาชีพกสิกรรม เกษตรกรรม และการคา หรือเปนแหลงขอมูลใน
การบริหารจัดการชุมชนและการบริหารหนี้สินของชุมชน หรือสามารถรองรับกิจกรรมใหมๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อาทิเชน เปนแหลง
วิจยั วิธีการเรียนรู เปนแหลงฝกอบรมชาวบาน เปนแหลงขอมูลงานอาชีพ ฯลฯ
2) ขอเสนอเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดของชุมชน Þ
จากประสบการณของชุมชนบานสามขา ชี้ใหเห็นถึง โอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางการผลิตและการตลาดของชุมชน หาก
ไดรบั การสนับสนุนที่เหมาะสมดวยเทคโนโลยีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ หลายครัวเรือนในบานสามขามีอาชีพแกะสลักไมเพื่อ
จําหนาย ซึ่งปจจุบันเปนการแกะสลักจากวัตถุดิบ แลวสงไปขายที่จังหวัดเชียงใหม ที่ซึ่งผูประกอบการนําผลงานแกะสลักดังกลาวไปผาน
กระบวนการอีกสองขั้นตอนกอนนําออกไปจําหนายในตลาดสองขั้นตอนดังกลาวประกอบดวยการขัดไมเพื่อใหเรียบมนละเอียด และ
การลงสีใหเงางาม ซึ่งหากวิเคราะหแลวจะเห็นไดวา มูลคาเพิ่มของผลกําไรสวนใหญจะอยูที่ผูประกอบการในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งยังมี
ตลาดรองรับการจําหนายทั้งที่เปนยานซื้อขาย เชน ไนทบารซาร และสงลงมาจําหนายที่กรุงเทพฯ จากสภาพดังกลาวจึงเห็นไดชัดเจนวา
ชาวบานสามขาเองนาจะมีศักยภาพที่จะเพิ่มขั้นตอนการผลิตอีกสองขั้นตอนดังกลาว เพื่อใหไดสินคาสําเร็จรูปพรอมจําหนายที่สามารถ
ควบคุมคุณภาพไดเอง และสามารถติดตอกับผูซื้อโดยตรงผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งนอกจากจะเปนการเพิ่มมูลคาใหกับสินคา
ของชาวบานแลว ยังอาจทําใหชาวบานที่เปนผูผลิตเห็นชองทางการตลาดชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งตอมาเมื่อมีการเปดเว็บไซต “บานสามขาพา
วิลเลียน” (Baan Sam Kha Pavillion) ขึน้ มาเปนรูปธรรมเพื่อเปนชองทางจําหนายสินคาชุมชนผานสื่ออินเทอรเน็ต ก็พิสูจนใหเห็นวา
แนวคิดดังกลาวมีความเปนไปไดจริง และใหประโยชนทางเศรษฐกิจแกชุมชนหลายประการ เชน คาการตลาดตํ่า สามารถขยายตลาดได
ทัว่ โลก สามารถอํานวยความสะดวกใหกับผูซื้อในการสั่งสินคา ชําระเงิน และความรวดเร็วในการขนสงสินคา รวมทั้งยังอาจกอใหเกิด
การรวมมือกันระหวางผูใหญและเยาวชนของชุมชนในการจัดทํา และบริหารจัดการเว็บไซตอีกดวย โดยเฉพาะในประการหลังหากมอง
ระยะยาว อาจกอใหเกิดชุมชนบานสามขาที่มี “เยาวชนเขมแข็ง” ที่ไมทิ้งถิ่นฐาน สามารถเรียนรู และประกอบอาชีพในทองถิ่นของตัวเอง
ได และมีโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษยยุคใหมในชุมชนเอง เชน นักโปรแกรมเมอร นักบริหารกิจการอี-คอมเมิรซ
(Electronic Commerce) หรือนักพัฒนาเว็บไซต เปนตน ผลคือ ชุมชนสามารถรักษาเสนใยของสังคม (Social Fabric) ไวได
ดังนัน้ การใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดของชุมชนผานกิจกรรม “พาณิชยอิเล็กทรอนิกสชุมชน” จึง
นาจะมีนยั สําคัญในการพึ่งตนเอง และในการทําความเขาใจและพัฒนาศักยภาพทางดานการตลาดของสินคาของชุมชนอื่นๆ ไดดวย โดย
เนนเปาหมายและองคประกอบที่สําคัญ คือ
• การวางแผนการผลิต (Production Planning) แบบครบวงจร รวมถึงบรรจุภัณฑ (Packaging) และการควบคุมคุณภาพ
มาตรฐาน (Quality Control)
• การเรียนรูการบริหารจัดการดานการเงิน (Financial Management) จากกรณีจริง
• การจัดใหมฐี านขอมูลอุตสาหกรรมชุมชนที่เปนระบบสารสนเทศ (Management of Information System : MIS) ที่
ครอบคลุมขอมูลดานการผลิต การเงิน การตลาด บุคคล
• การเรียนรูการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) ทัง้ ระบบ ประกอบดวย ความรูทางเทคโนโลยี การตลาด การ
ประกันภัย การชําระเงินผานสื่ออิเล็กทรอนิกส การรักษาความปลอดภัย (Security) ของระบบคอมพิวเตอร การติดตามผลการขนสง
(Tracing & Tracking)
• การขยายผลไปยังโครงการของรัฐบาล เชน โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ โครงการกองทุนหมูบาน โครงการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises : SME) โครงการศูนยขอมูลชุมชน (TeleCenter)
• การวางแผนระยะยาวเพื่อพัฒนาชุมชนเขมแข็งจากกิจกรรม “พาณิชยอิเล็กทรอนิกสชุมชน” โดยพุงเปาไปที่เยาวชน เชน
จัดใหมโี ครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications Technology)
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3) ขอเสนอตอองคกรที่เกี่ยวของ v
ในการพัฒนาองคกรการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูในชุมชนก็ดี การพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดของชุมชนอยางที่
เสนอไปแลวก็ดี จําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมขององคกร หนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ในกระบวนการพัฒนาการ
เรียนรูข องชุมชนทั้งที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงและโดยออม โดยมีขอเสนอแนะสําคัญตอหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
3.1) ขอเสนอสําหรับหนวยงานสนับสนุนและดําเนินการวิจัย เนือ่ งจากโจทย “การเรียนรูของชุมชนภายใตอิทธิพลของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ” มีความซับซอน จึงนับเปนโอกาสหากหนวยงานวิจัยระดับตางๆ จะไดขยาย กิจกรรมการวิจัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การวิจยั ที่จะหาคําตอบที่เหมาะสมกับโจทยดังกลาว โดยอาจเปนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาในระยะยาว เชน ประเด็นรูปแบบการเรียนรู
เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน ภาวะผูนําและบทบาทของเยาวชนในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
รูปแบบการติดพลังให ชุมชน (Community Empowerment) โดยใชเทคโนโลยีการเรียนรู รวมไปถึงการใหการสนับสนุนนวัตกรรมการ
วิจยั ในระดับฐานราก อาทิ การสนับสนุนเครือขายวิจัยเยาวชนในระดับพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ เปนตน หรืออาจเปนการศึกษาวิจัยที่มุง
หวังผลระยะสัน้ ในแนววิจัยปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อสรางกระบวนการพัฒนาขึ้นในชุมชนบนโจทยปญหาตางๆ เปนตน ทั้งนี้
นอกจากหนวยงานสนับสนุนการวิจัย (Granting Agency) เชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือสภาวิจัยแหงชาติ ที่นาจะมาสง
เสริมการวิจัยแนวนี้มากขึ้นแลว ในระดับปฏิบัติ เชน มหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ รวมไปถึงสถาบันวิจัยทางสังคมตางๆ ก็ควรใหความ
สําคัญกับงานวิจัยลักษณะนี้เชนเดียวกัน
3.2) ขอเสนอสําหรับหนวยงานทางการศึกษา ทัง้ ทีเ่ ปนหนวยนโยบาย เชน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ หรือ
หนวยงานอํานวยการ เชน กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย หรือหนวยปฏิบัติ ไดแก สถานศึกษาในระดับตางๆ ควรใหความ
สนใจในการพัฒนาการศึกษาในระดับชุมชนใหมากขึ้น โดยอาจใหการสนับสนุนชุมชนในการเขามารวมกันพัฒนารูปแบบการใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู เพื่อใหชุมชนสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการพัฒนาดาน
ตางๆ ของชุมชน เชน การพัฒนาฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสจากภูมิปญญาชุมชน ภาษาทองถิ่น ประวัติศาสตรทองถิ่น การอาชีพ และที่
สําคัญคือการพัฒนาแหลงเรียนรูเพื่อการศึกษาและจัดระบบความรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ทั้งที่ใชเพื่อการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย นอกจากนี้ หนวยอํานวยการควรใหความสําคัญกับการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูและทักษะอยางพอเพียงดวย
3.3) ขอเสนอสําหรับหนวยงานพัฒนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี อาทิ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.) ซึ่งมีโครงการที่เกี่ยวของหลายโครงการ เชน โครงการวิทยาศาสตรเพื่อโรงเรียน (Science in School) และโครงการวิทยาศาสตร
กับการเรียนรูโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (Science in Rural School : SIRS) สามารถขยายฐานกิจกรรมลงมาในระดับ โครงการนํารองของ
ชุมชน เพื่อเรียนรูรูปแบบและสรางกลไกที่ เหมาะสมในการพัฒนาขีดความสามารถและทักษะของเยาวชนทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี การลงทุนในรูปแบบการพัฒนาดังกลาวสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศไดในลักษณะตางๆ ไมวาจะเปนการ
จัดใหมีโครงการฝกอบรมเยาวชนภาคสนามเพื่อเรียนรูวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน และการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตรในโรงเรียน
ประกอบกันกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตรทั้งที่เปนวัสดุอุปกรณและสื่ออิเล็กทรอนิกสรวมกับองคกรหลัก คือ สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค)
3.4) ขอเสนอสําหรับหนวยงานวิจัยเชิงนโยบาย การศึกษาในโครงการนี้ชี้ใหเห็นประเด็นปญหาของกระบวนการเรียนรูใน
ระดับชุมชนภายใตอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศหลายประการ ซึ่งลวนแลวแตเปนจุดออนเชิงนโยบาย อาทิเชน นโยบายการลงทุน
ในการเชื่อมตอชุมชนเขากับเครือขายการเรียนรู การปฏิรูปการศึกษากับผลกระทบตอวิถีการเรียนรูของชุมชน การพัฒนาขีดความ
สามารถของกําลังคนในชุมชนโดยใชเทคโนโลยี การพัฒนาเครือขายชุมชนทั้งที่เปนเครือขายเชิงกายภาพ (Physical Network) และ
เครือขายความรวมมือ (Cooperation Network) การเขาถึงและราคาของระบบโทรคมนาคมชุมชน (Rural Telecommunications: Access
and Pricing) ดังนั้น ภาครัฐจึงควรสนับสนุนใหองคกรวิจัยเชิงนโยบายหันมาใหความสนใจและดําเนินกิจกรรมศึกษาวิจัยใหเกิดฐาน
ความรูที่ลึกซึ้งในระดับรากหญา เพือ่ เปนพื้นฐานสําคัญในการกําหนดนโยบายในระดับมหภาคตอไป องคกรวิจัยเชิงนโยบายซึ่งมี
จํานวนไมมากนัก อาทิเชน ศูนยวิจัยนโยบายวิทยาศาสตร สวทช. ศูนยวิจัยนโยบายการศึกษาคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ศูนยนวัตกรรมนโยบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เปนกลไกที่ควรไดรับการสนับสนุนเพื่อรวมกันสรางฐานความรู
ดังกลาวไดตอไป

บทเรียนจากกระบวนการสรางภาพอนาคต
การศึกษานีไ้ ดผานขั้นตอนของการจัดทําอนาคตภาพตลอดจนถึงยุทธศาสตรการพัฒนาการเรียนรูของชุมชนภายใตอิทธิพล
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ จากประสบการณของโครงการมีขอสังเกตและขอคิดที่อาจเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัยดวยวิธีการดังกลาว
ในอนาคต ดังตอไปนี้
1) การคัดเลือกผูเขารวมกิจกรรมสรางภาพอนาคตเปนตัวกําหนดความสําเร็จ อันสําคัญตอวัตถุประสงคที่ตั้งไว เนื่องจาก
การระดมสมองมีจุดประสงคใหผูมีสวนรวมไดมองไปขางหนา และไมยึดติดอยูกับกรอบกฎเกณฑหรือปญหาในปจจุบัน นอกเหนือไป
จากความรอบรูและทักษะเฉพาะดานที่พึงประสงค ในกรณีการศึกษาโครงการนี้ การที่ไดเชิญเยาวชนในระดับมัธยม อุดมศึกษา และ
บัณฑิตจบใหมทเี่ ขาตลาดแรงงานไดไมนาน ทําใหมีองคประกอบของความคิดในที่ประชุมที่มีความแปลกใหม ไมเกรงกลัวขอจํากัด และ
คอนขางจะกาวหนาในฐานะคนยุคใหมที่จะตองรับผิดชอบสังคมตอไปในอนาคต ดังนั้น การคัดเลือกผูเขารวมกิจกรรมในการสรางภาพ
อนาคตจึงตองใหความสําคัญและไมละเลยตอผูมีสวนไดสวนเสียอันสําคัญตอโจทยอนาคตที่ไมจํากัดอยูเพียงคนในวงการที่ยึดติดกรอบ
ความคิดใดความคิดหนึ่งหรือผูวางนโยบายที่ยึดกฎระเบียบที่มีอยูเปนฐานคิดเทานั้น
2) ความตอเนื่องของการระดมความคิดจากตนจนจบแบบฝกหัดเปนสวนสําคัญ ทีท่ าให
ํ การศึกษามีความสมบูรณ ทั้งนี้
เพราะ นอกจากความตอเนื่องในดานเนื้อหาแลว ความตอเนื่องในสวนของอารมณรวมซึ่งมีความเขาใจและยอมรับในกฎเกณฑและวิธี
การสรางภาพอนาคตเปนสวนชวยใหหลักการและขอเสนอแนะมีความเปนระบบที่ตอเนื่อง ตัวอยางที่เห็นไดชัด คือ การขยายผลจากฐาน
และบริบทตั้งตน เชน จากตรรกะไปสูกลยุทธ อยางไรก็ตาม หากไมสามารถจัดการระดมสมองที่มีความตอเนื่องไดดวยสาเหตุใดก็ตาม
การศึกษานี้ก็ยังชี้ใหเห็นวามีวิธีบริหารจัดการเพื่อลดชองวางไดเชนกัน อาทิ เชน การใชกรณีศึกษาเปนสวนเสริมใหไดขอสรุปที่หนัก
แนนและเปนจริงมากยิ่งขึ้น
3) การศึกษาครัง้ นีพ้ บวา การใชกรณีศึกษาโดยการลงพื้นที่ของนักวิจัยกอใหเกิดการเรียนรูที่สามารถนํามาประกอบการวิจัย
ไดอยางวิเศษ การทีไ่ ดคลุกคลีกับชาวบานหมูบานสามขา แมเพียงระยะเวลาสั้นๆ ก็ไดรับประโยชนทั้งสองฝาย นักวิจัยไดรับขอมูลเชิง
ปฏิบตั ทิ เี่ ปนจริงและสามารถอางอิงได เพื่อเปนสวนเสริมและบูรณาการเขากับผลการศึกษาที่ผานมา อีกทั้งยังเปนการตอกยํ้า (Confirm)
ความถูกตองของผลการศึกษาบางประการโดยใชขอเท็จจริง และทวงเตือน (Caution) ในกรณีที่ขอสรุปไมชัดเจนหรือผิดทาง นอกจากนี้
ยังไดแนวคิดใหม ๆ ที่สอดคลองกับสภาพความเปนจริงของการเรียนรูในระดับชุมชนอีกดวย
4) นอกเหนือจากการวิเคราะหและสังเคราะหจากกลยุทธของกลุมระดมสมองเพื่อใหไดมาซึ่งกลยุทธรวม (Common
Strategies) แลว การศึกษาครั้งนี้ยังใชประโยชนจาก “กลยุทธเฉพาะ” (Specific Strategies) หรืออีกนัยหนึ่งกลยุทธที่แตกตางไปจาก
กลยุทธรวม ทั้งนี้เพราะ กลยุทธเฉพาะบางกลยุทธอาจมีคุณคาที่ไมควรละเลยอันเนื่องมาจากเอกลักษณและสิ่งแวดลอมที่หลากหลายหรือ
มีพลวัตที่เปลี่ยนแปลงไป
5) หัวใจสําคัญที่ทําใหการมองและสรางภาพอนาคตประสบความสําเร็จ คือ การไดผูรวมระดมความคิดที่มีวัฒนธรรมการ
คิดแบบมุงอนาคตอยางแทจริง ทัง้ นี้ จากประสบการณในโครงการชี้ใหเห็นวา ในบางครั้งวัฒนธรรมการคิดที่ติดยึดอยูในกรอบของ
เหตุการณและปญหาเฉพาะหนาจนเกินไป กลายเปนอุปสรรคที่ทําใหไมอาจแหวกกรอบขอจํากัดของปจจุบันไปสูทางเลือกใหมๆ ใน
อนาคตได เรือ่ งนี้จึงเปนเรื่องที่ผูที่จะนําเทคนิคนี้ไปใชในบริบทตางๆ พึงสังวรณไวเชนกัน
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