กวาทศวรรษของ ICT เพื่อการศึกษา : ถึงเวลาวาระแหงชาติ?
รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง
ผอ.สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(ตีพิมพลงในหนังสือพิมพมติชน ฉบับวันที่ 12 กุมภาพันธ 2551)

เปนเวลา 10 กวาปแลว ที่ประเทศไทยไดเริม่ เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ รัฐบาลในขณะนั้นไดกําหนดใหป พ.ศ.2538 เปนปแหงการพัฒนาทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ โดยเริ่มมีการวางแผนและเริ่มดําเนินการในการพัฒนา ICT
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ICT เพื่อการศึกษา อยางไรก็ดี วิกฤตเศรษฐกิจในชวงตอมาสงผลใหการพัฒนา
ICT เพื่อการศึกษาเกิดการชะงักตัว เนื่องมาจากงบประมาณที่จํากัด เรื่อยมา จนป พ.ศ.2545 การ
พัฒนา ICT เพือ่ การศึกษาเริม่ กลับมาเปนเรื่องที่ไดรับความสนใจอยางแพรหลายอีกครั้ง นับจากวัน
นั้นเปนตนมา หลายหนวยงานดานการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยไดมีการลงทุนทั้ง
ในแงของงบประมาณ เวลา และความพยายามในการพัฒนา ICT เพื่อการศึกษา ทั้งในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษา อยางไรก็ตาม เปนที่นาเสียดายอยางยิ่ง ที่การพัฒนาดังกลาวยังคงเปนไป
ในลักษณะคอยเปนคอยไป ตางคนตางพัฒนา ตามบริบทและความพรอมขององคกรแตละแหง ขาด
ซึ่งทิศทางที่ชัดเจนสําหรับการวางแผนระยะยาว ซึ่งสงผลใหเกิดการลงทุนที่ซ้ําซอนเสียเปลา การ
พัฒนา ICT ในสถาบันการศึกษาในลักษณะดังกลาว จึงนอกจากจะทําใหเกิดผลลัพธที่ไมคุมคา คุม
ทุนแลว ยังสงผลใหการยอมรับของครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา ในการนํา ICT มาใชใหเกิด
ประโยชนอยางจริงจังเกิดขึ้นอยางจํากัดเพียงในวงแคบๆ เทานั้น อันที่จริง การที่ ICT จะสามารถ
เปลี่ยนผานจากระยะเริ่มตน (initiation phase) ยอมรับนวัตกรรม ไปสูระยะแหงการจุดไฟ และระยะ
แหงการเติบโต (firelight phase and growth phase) ไดหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ไมวา
จะเปน นโยบายระดับภูมิภาค นโยบายรัฐ ผูบ ริหารสถานศึกษา ผูสอน ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน ฯลฯ
แตอยางไรก็ดี ฝายที่มีความสําคัญมากที่สุดฝายหนึ่งในขณะนี้ อาจไดแก ผูซึ่งมีอํานาจหนาทีใ่ นการ
กําหนดนโยบายและทิศทางของการพัฒนา ICT เพื่อการศึกษาของประเทศไทย รวมทั้งการ
ควบคุมดูแลใหการบริหารจัดการเปนไปตามแผนที่ไดกําหนดไว
บทความนี้จึงเขียนขึ้นเพื่อนําเสนอตัวอยางการปฏิบัติที่ดีในการกําหนดนโยบายและทิศ
ทางการพัฒนา ICT เพื่อการศึกษา โดยในบทความนี้ ผูเขียนขอนําเสนอตัวอยางของการพัฒนา
e-Learning ของประเทศเกาหลีใต ประเทศที่ไดรับการยอมรับวาเปนผูน ําในดานการพัฒนาการใช
เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (ICT in Education) ประเทศหนึ่งในปจจุบนั ตัวอยางของ
การวางแผน รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนใหประสบความสําเร็จ ทั้งนี้เพื่อใหผูมี

สวนเกีย่ วของทุกฝายในการกําหนดนโยบายและทิศทางของการพัฒนา ICT เพื่อการศึกษาในบานเรา
ไดเขาใจและนําแบบอยางทีด่ ีไปประยุกตใชในการปฏิบตั ิตอไป
นโยบายการพัฒนา ICT เพื่อการศึกษา
• วาระแหงชาติเกาหลีใต

แมวาประเทศเกาหลีใตจะประสบกับปญหาวิกฤตเศรษฐกิจในชวงเวลาที่ใกลเคียงกับประเทศ
ไทย แตในขณะนี้คงไมมใี ครปฏิเสธไดวา ประเทศเกาหลีใตไดกลายเปนประเทศอันดับตนๆ ในเอเชีย
ที่มีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจอยางกาวกระโดดและเปนที่จับตามองจากทั่วโลก การศึกษา นับไดวา
เปนสวนประกอบสําคัญประการหนึ่งของความสําเร็จในการพัฒนาดังกลาว เกาหลีใตถือเปนประเทศ
อันดับสอง รองจากประเทศฟนแลนดเทานั้น ที่มีการพัฒนาการใช ICT เพื่อการศึกษาในลักษณะทั้ง
ระบบ (systemic) ไมวาจะเปนในระดับโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา การ
พัฒนาดังกลาวไมใชเรื่องบังเอิญแตอยางใด หากเกิดจากการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน โดยเริ่มจากแผน
ของการพัฒนาระยะยาว ซึ่งแบงออกเปน 3 ระยะ
ในระยะแรก (2540-2543) รัฐบาลเกาหลีใตไดพัฒนาแผนการพัฒนาไอซีทีเพื่อการศึกษาขึ้น ที่
มีชื่อวา Comprehensive Plan for ICT in Education (CPIE) หนึ่งในนโยบายสําคัญที่เกี่ยวของ ซึ่งมี
ความทาทายมาก และถือไดวาเปนเสาหลักของการพัฒนาจนถึงปจจุบัน ไดแก การมุงสูการเปน
ประเทศที่มีการเชื่อมตอกับเครือขายมากทีส่ ุดในโลก ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาสาธารณูปโภคที่
เกี่ยวของ การทําใหทุกหองเรียนมีคอมพิวเตอรที่สามารถเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตได ในขณะเดียวกัน
มีการพัฒนาผูส อนทุกคนใหใช ICT และการริเริ่มโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร
ในระยะที่สอง (2544-2547) ไดเริ่มมุงเนนทางดานของการใช ICT ในหลักสูตรการเรียนการ
สอน มีการพัฒนาศูนยการเรียนการสอน และหองสมุด ทั้งในระดับรัฐ ทองถิ่น และโรงเรียน ที่สําคัญ
มีโครงการในลักษณะที่เปนการสรางคลังของหลักการปฏิบัติที่ดี (best practices) สําหรับผูสอนเพื่อ
การเผยแพรและแบงปนสารสนเทศรวมกัน ในขณะเดียวกันบริการพัฒนาผูสอนทุกคนใหใช ICT
ระยะที่สอง (ตอเนื่องจากระยะที่หนึ่ง) นอกจากนี้ เกิดแผนการพัฒนาระดับชาติขึ้น ชือ่ วา แผนการลด
จํานวนการเรียนพิเศษหลังเรียนของนักเรียน ดวยระบบออกอากาศทางการศึกษา หรือ Master plan
for reducing private tutoring with Educational Broadcasting System (EBS) ซึ่งถือเปนแผนสําคัญใน
การทําใหเกิดการพัฒนา ICT เพื่อการศึกษาอยางยัง่ ยืน
สําหรับในระยะที่สาม (2548-ปจจุบัน) จุดมุงเนนของแผนพัฒนา ไดแก การเปลี่ยนแปลงอยาง
เปนระบบของการศึกษาในโรงเรียนและอุดมศึกษา เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง เปนผู

กําหนดทิศทางการเรียนรูของตนเอง รวมถึงการมองไปสูการใชเทคโนโลยีขั้นสูงขึ้น อันไดแก ulearning (ubiquitous learning) นอกเหนือจาก e-learning ในการจัดการเรียนการสอน
นอกจากแผนพัฒนาที่ชัดเจน โดยมีการลงรายละเอียดไปถึงแผนปฏิบัติที่เปนรูปธรรม สิ่งสําคัญ
ไดแก การกําหนดถึงผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder) ไวอยางชัดเจน ตัวอยางเชน ผูมีสวนไดสว น
เสียของ Comprehensive Plan for ICT in Education (CPIE) ไดแก กระทรวงศึกษาธิการและ
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงสารสนเทศ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากร
โดยแผนดังกลาวไมใชถือเปนเพียงแผนการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาเทานั้น แตเปนการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนของชาติ ทั้งระบบดวยไอที โดยมีการสรางใหเกิดการยอมรับรวมกันวา
การลงทุนดาน ICT รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในดาน ICT เปนหนึ่งทางเลือกที่ดี เปนทิศทาง
ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนไปสูสังคม/เศรษฐกิจบนฐานความรูของประเทศ นอกจากนี้ มีการ
ตกลงรวมกันในการสงเสริมการใช ICT เพือ่ การศึกษา ไมจํากัดเฉพาะรัฐบาล แตรวมถึงบริษัท
หนังสือพิมพยกั ษใหญ 3 แหงของประเทศ ไดเขามามีบทบาทเปนอยางมาก หนังสือพิมพทั้ง 3 แหง
ไดรวมกันรณรงคในระดับประเทศในการสงเสริมการใช ICT เพื่อการศึกษา มีการแบงความ
รับผิดชอบกันอยางชัดเจน โดยแตละบริษทั เลือกรับผิดชอบการรณรงคแตละระดับ (ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา) โดยการรณรงคใชวิธีการในลักษณะเดียวกันกับการโฆษณา และที่สําคัญ
คือ การใหประชาชนทุกคนมีความรู ความเขา และตระหนักถึงความสําคัญของการมี การใช ICT เพื่อ
การศึกษาเรียนรู หลังจากการเขารวมการพัฒนาฯของหนังสือพิมพแลว คายโทรทัศนตางๆ รวมทัง้
องคกรดาน NGOs หลายแหงไดเขารวมในการสงเสริมการพัฒนาดังกลาว จึงเกิดภาพความรวมมือ
สําคัญ 3 ฝาย อันไดแด 1) รัฐบาล 2) สื่อ NGOs พรอมดวย 3) หนวยงานดานการศึกษา ขึ้น จากนัน้
บริษัททางดานไอทีตางหันมารวมมือกันดําเนินการสงเสริมการพัฒนาในรูปแบบตางๆ ไปพรอมๆ
กัน ทําใหการพัฒนาดังกลาวประสบความสําเร็จตามแผนเปนอยางดี นอกจากนี้ ประเด็นที่สําคัญอีก
ประการ คือ สาเหตุของการพัฒนาที่ยั่งยืนมาจนถึงปจจุบันสาเหตุหนึง่ ไดแก แผนการพัฒนา ชื่อ
Master plan for reducing private tutoring with Educational Broadcasting System (EBS) นั่นเอง
เกาหลีใตมีความคลายคลึงกับประเทศไทยในสวนที่ ผูปกครองกลุมที่มีความพรอมในเกาหลีใตจะ
ยอมทุมเททุกสิ่งเพื่อการศึกษาของบุตรหลาน มีการสงบุตรหลานไปเรียนพิเศษ โดยยอมเสียคาใชจาย
ที่สูง (มาก) รัฐบาลเกาหลีใตจึงเกิดแนวคิดในการแกปญหาการลงทุนทางดานการศึกษาในลักษณะ
ดังกลาวดวย การพัฒนาแผน e-Learning สําหรับการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดย
มีการระดมครูอาจารยที่มีชื่อเสียงในดานการสอนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มาเปดการ
สอนในระบบ EBS แทนการเปดสอนติวเตอรเอง ทั้งนี้เพือ่ ใหผูเรียนทัว่ ประเทศสามารถเขาถึงการ

สอนของครูอาจารยดังกลาวไดอยางทั่วถึง ซึ่งนอกจากจะทําใหผูปกครองพอใจที่ไมตองเสียคาใชจา ย
ในการจายคาติวเตอรแลวนัน้ ยังเปนการลดชองวางระหวางการเขาถึงการศึกษาระหวางกลุมคนมี
ฐานะดี ที่สามารถเขาถึงครูผูสอนที่มีชื่อเสียง และกลุมที่ขาดแคลนและขาดโอกาสการเขาถึงครูผูสอน
ที่มีชื่อเสียงอีกดวย สิ่งสําคัญที่ไมอาจมองขามได ของการนโยบายการพัฒนา ICT ของประเทศเกาหลี
ใต ไดแก ความชัดเจนในเรือ่ งบทบาทของ ICT ในแตละระยะของการพัฒนา เปนทีช่ ัดเจนวา ขอ
ไดเปรียบหลักๆ ของ ICT ไดแก ความสามารถในการชวยใหการสื่อสารของผูคนในสังคมเปนไป
อยางไรขอจํากัด รวมไปถึงการเขาถึงขอมูลสารสนเทศที่หลากหลายอยางสะดวกสบาย ในแตละระยะ
ของการพัฒนาฯนั้น เกาหลีใตมีการกําหนดบทบาทของ ICT ไวอยางชัดเจน เชน ในระยะแรกของการ
พัฒนาฯนัน้ ICT เองถือวาเปนเปาหมายในตัวของมันเอง กลาวคือ การมุงเนนการพัฒนาจะอยูที่ ความ
ตระหนักรวมกันถึงความสําคัญและขอไดเปรียบของ ICT เพื่อการศึกษาจากความชัดเจนดังกลาวทํา
ใหเกิดการยอมรับและความรวมมือทามกลางทุกฝายที่เกี่ยวของดังที่ไดกลาวมา
นอกจากนี้ สําหรับระยะที่สองนั้น มีการกําหนดบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของ ICT ไปสูการ
เปนวิธีการหนึง่ ในการรวบรวมและเผยแพรและแบงปนสารสนเทศรวมกันของประเทศ รวมทั้งการ
สรางคลังของหลักปฏิบัติที่ดขี ึ้นเพื่อใชรวมกัน ในระยะนี้ ครอบคลุมการสงเสริมใหเกิดชุมชนการ
เรียนรูออนไลนสําหรับครู ผูสอน นักการศึกษา สําหรับบทบาทของ ICT ในแผนพัฒนาปจจุบัน หรือ
ในระยะที่ 3 นัน้ มีการกําหนดบทบาทสําคัญ ไดแก การมอง ICT เปนเครื่องมือสนับสนุนใหเกิดการ
เรียนรูดว ยตนเองของคนในสังคมไมจํากัดเฉพาะผูเรียนเทานั้น เนนการสรางเนื้อหา (คอนเทนต) ดวย
ตนเอง โดยในระยะนี้ นโยบายจากสวนกลางจะเริ่มลดลง การพัฒนาสวนใหญจะมุงเนนใหเกิดจาก
ชุมชนและทองถิ่นเองเปนหลัก
บทสรุป
จากที่ไดกลาวถึงนโบายในการพัฒนา ICT เพื่อการศึกษา กรณีศึกษาของเกาหลีใตนั้น
สามารถสรุปไดวา ความสําเร็จในการพัฒนานโยบายการพัฒนา ICT ของประเทศเกาหลีใต ขึ้นอยูก ับ
ความจริงจังในการบริหารจัดการของภาครัฐ โดยการถือเอาการพัฒนาดังกลาวในเรื่องดังกลาวเปน
วาระแหงชาติ มีผูนําระดับสูงเขามามีสวนรวมอยางจริงจัง โดยเฉพาะรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษา
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งในขณะนั้นดํารงตําแหนงเปนรองนายกรัฐมนตรีดวย รวมทั้งรัฐมนตรี
กระทรวงตางๆ ที่เกี่ยวของ ตางแขงขันกันในการสรางผลงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนา ICT ในดาน
ตางๆ ที่ตนเองรับผิดชอบ การดึงภาคเอกชน โดยเฉพาะสื่อมวลชน NGOs บริษัทไอทีตางๆ เขามาเปน
สวนหนึ่งของการพัฒนา รวมทั้งการไมมองขามในเรื่องการสงเสริมใหมีโครงการในลักษณะที่มี
ผลกระทบตอความตองการตอชุมชนโดยภาพรวม เชน การพัฒนา ICT เพื่อชวยผูปกครองในดาน

การศึกษาของบุตรหลาน รวมทั้งการสงเสริมในเรื่องที่สําคัญมาก ไดแก การสรางคลังความรูของการ
ปฏิบัติที่ดี และการพัฒนาวิชาชีพ/การอบรมครูผูสอนไปพรอมๆ ไปกับแผนการพัฒนา ตั้งแตเริม่ ตน
สําหรับบานเรานั้น ผูเขียนก็ไดแตหวังวา ผูซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบายและ
ทิศทางของการพัฒนา ICT เพื่อการศึกษาของประเทศไทยทานใหม คงจะมีความรูความสามารถ
รวมทั้งความจริงจังและจริงใจในการดําเนินการวางนโยบาย กํากับ และติดตามการวางแผน ดานการ
พัฒนา ICT เพือ่ การศึกษาของชาติ เพื่อใหเกิดทิศทางการพัฒนา ICT ในบานเรารวมกันระหวาง
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของอยางชัดเจน เกิดการพัฒนาทีม่ ีประสิทธิภาพ คุมคา คุมทุน และยั่งยืน บน
พื้นฐานของบริบท เศรษฐกิจ สังคม การเรียนรูแบบไทยๆ สงผลตอการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู
ของผูเรียน ครู และการเรียนการสอน เพื่อสรางทรัพยากรบุคคลที่เขมแขงของประเทศ ซึ่งถือเปน
เปาหมายสําคัญของการพัฒนา ICT เพื่อการศึกษาในที่สุด

