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บทคัดย่อ
การใช้ เทคโนโลยีในการเรียนรู้เป็ นสิ่งที่ไม่ สามารถหลีกเลี่ยงได้ ในสังคมยุ คดิจิทัล โดยเฉพาะครูผ้ ูท่ที าหน้ าที่ในการพั ฒ นาการศึกษา
ดังนั้น การพัฒนาให้ ครูมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการใช้ เทคโนโลยีจะช่ วยให้ ประเทศไทยเป็ นสังคมแห่ งการเรียนรู้ บทความนี้ได้
นาเสนอ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ เทคโนโลยีในส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้ วย
แหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิ ด และเครือข่ายสังคมออนไลน์ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของครู การพัฒนาครูส่กู ารเรียนรู้
ตลอดชีวิตโดยใช้ เทคโนโลยี ผลการพัฒนาครูให้ มีทกั ษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และอุปสรรค ปัญหาในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของครู
คาสาคัญ: เทคโนโลยี การเรียนรู้ตลอดชีวิต
Abstract
The use of technologies for learning is inevitable in digital society, especially for the teachers who are responsible for
educational development. Therefore, the development of teachers to possess lifelong learning skills by using technologies will
enable Thailand to become learning society. This article has presented lifelong learning, Lifelong learning skills with information
technology, using technologies to enhance learning, including open educational resources (OER) and social media, lifelong learning
skills for teachers, the development of teachers to lifelong learning by using technologies, the result of the development of teachers
to possess lifelong learning skills and barriers to lifelong learning of the teachers.
Keywords: Technology, Lifelong Learning

บทนา
สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกในด้ านต่างๆ เป็ นไป
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะทางด้ านเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ส่งผลให้ สังคมกลายเป็ นสังคมยุ ค ดิจิทัลอย่ างหลีกเลี่ย ง
ไม่ ได้ ทาให้ มีการหลั่งไหลของข้ อมูลอย่ างมหาศาล เกิด
แหล่ ง เรี ย นรู้ ขนาดใหญ่ รวดเร็ ว และต่ อ เนื่ อง การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมอย่ างรวดเร็วนี้ จึงจาเป็ นที่บุคคล
ต้ อ งมี ทักษะการเรี ย นรู้ต ลอดชี วิต เพื่ อ ให้ ทัน ต่ อความ
เปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในการใช้ ชีวิตให้ เข้ ากับบริบท
ทางสังคมยุคดิจิทลั ได้ ในหลายประเทศให้ ความสาคัญกับ
การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา องค์กร UNESCO ได้ ส่งเสริมเรื่องนี้อย่ าง
ต่ อเนื่ อง โดยก่ อ ตั้ ง UNESCO Institute for Lifelong
Learning เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มุ่งเน้ นไปที่
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ก ารศึ ก ษ าผู้ ให ญ่ ( UNESCO Institute for Lifelong
Learning, 2017) และยังมีนโยบายต่างๆ เพื่อการส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกมากมาย
ประเทศไทย ได้ ให้ ความสาคัญ ของการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เห็นได้ จากวิสยั ทัศน์ในกรอบแนวคิด แผนการศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ.2560-2579 ที่ว่า “คนไทยทุ กคนได้ รั บ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิต
อย่ างเป็ นสุข สอดคล้ อ งกับ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ยง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
และในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับ ที่
12 (พ.ศ.2560-2564) หนึ่งในเป้ าหมายการพัฒนา คือ
“คนไทยได้ รับการศึกษาที่มคี ุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง” (แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ.2560-
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2564)) การจะพั ฒ นาบุ ค คลให้ สามารถพั ฒ นาตนเอง
อย่ างต่อเนื่อง ควรฝึ กฝนตั้งแต่วัยเด็ก โดยผู้ฝึกฝน ก็คือ
ครูน่ันเอง ดังนั้น จึงควรพั ฒ นาครูให้ มีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิ ต เป็ นอัน ดับ แรก ดังที่ UNESCO (UNESCO,
1968 as cited in Sungsri, 2013) กล่ าวว่ า “การศึ กษา
สาหรับเด็กต้ องมีการทบทวนและปรับปรุงใหม่ การศึกษา
จะไม่ ส้ ินสุดลงที่การสอนและการได้ รับประกาศนี ยบัต ร
จากสถาบันการศึกษา แต่ควรจะเป็ นกระบวนการต่อเนื่อง
ไปตลอดชีวิต ในทางกลับกันความสามารถของผู้ใหญ่ ใน
การเรียนรู้ ในการรับการฝึ กอบรม ในการพัฒนาสติปัญญา
จิตใจ วัฒนธรรมก็ข้ นึ อยู่โดยตรงกับคุณภาพและขอบเขต
ของการศึกษาที่ได้ รับเมื่อเป็ นเด็กหรือวัยรุ่น”
การเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบเดิมของครู ก่อนที่จะมีการ
นาเทคโนโลยีเข้ ามาช่ วยในการค้ นหาความรู้ ส่วนใหญ่ จะ
เป็ นการค้ นคว้ าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร ตารา หรือ
การได้ รั บ ค าแนะน าจากผู้ ร้ ู ผู้ เชี่ ย วชาญ ซึ่ ง การค้ น หา
ความรู้ในลักษณะนี้ในยุ คปั จจุ บันนี้ ต้ องเกิดจากแรงขับ
ภายในอย่ างมหาศาลเพื่ อ น าไปสู่แ หล่ งข้ อมู ล ที่ต้ อ งการ
ศึกษา เพราะลักษณะสังคมที่วุ่นวายทาให้ ไม่ เอื้อต่ อการ
เดินทาง ประกอบกับภาระงานที่มากมายของครู ยิ่งทาให้
การค้ นคว้ าหาความรู้แบบเดิมค่อนข้ างมีขีดจากัด การใช้
เทคโนโลยีเข้ ามาช่วยในการค้ นหาความรู้จึงเป็ นช่องทางที่
สะดวก รวดเร็ว เพราะสามารถเข้ าถึงได้ ทุกที่ ทุกเวลา และ
ทุกช่วงอายุ เพียงแต่มขี ้ อจากัดในเรื่องของ “ทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ” เท่านั้น
หน่ วยงานภาครัฐ จึงเล็งเห็นความสาคัญของ “ทักษะ
การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ” ซึ่ งน าไปสู่ “การเรี ย นรู้
ตลอดชี วิ ต ของครู ” จึ ง ได้ พั ฒ นาครู ด้ ว ยการจั ด อบรม
เรื่อยมา ซึ่งการพั ฒ นาครูของประเทศไทยที่ผ่านมา เน้ น
การจัดอบรมเฉพาะด้ านเป็ นรายครั้ง เช่น การจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบต่างๆ การใช้ งานระบบ IT การผลิตสื่อ
ฯลฯ ทาให้ เวลาในการสอนลดลง เพราะต้ องเข้ ารับการ
อบรมหลายครั้ง ส่งผลต่ อคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) คะแนน
เฉลี่ ย ไม่ ถึ ง ร้ อยละ 50 ทุ ก วิ ช า ยกเว้ นวิ ช าภาษาไทย
(Admissionpremium, 2017) แต่การจัดอบรมในลักษณะนี้
ไม่ได้ เกิดจากความต้ องการของครู หรือบางหัวข้ อไม่ได้ อยู่
ในความสนใจของครูอย่างแท้ จริง การนาไปพัฒนาต่อยอด
จึงเป็ นไปเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น การพัฒนาครูให้ มี
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้ เทคโนโลยี จะช่วยให้ ครู

เข้ าถึงแหล่ งความรู้ได้ ด้วยตนเองตามความต้ องการ เพื่ อ
พัฒนาตนเองตลอดเวลา ทาให้ ภาครัฐเสียงบประมาณใน
การจัดอบรมลดลง ครูมเี วลาในการเตรียมการสอนเพิ่มขึ้น
ส่งผลต่อคุณภาพการสอน คุณภาพการศึกษา จนนาไปสู่
“สังคมแห่งการเรียนรู้” ในที่สดุ
การเรียนรูต้ ลอดชีวิต (Lifelong Learning)
การเรี ย น รู้ ตลอดชี วิ ต (Lifelong Learning) และ
การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต (Lifelong Education) เป็ นค าที่
ใกล้ เคียงกันมาก ซึ่ง อาชัญญา รัตนอุบล (Rattanaubon,
2014) กล่ าวว่ า ทั้งสองค านี้ มีค วามหมายไปในทิศ ทาง
เดียวกัน รวมถึงนัยของความหมายในแต่ละช่วงเวลา แต่
อาจมีข้อแตกต่างในทัศนะของผู้นาเสนอแนวคิดบ้ าง แต่
ทั้งสองค าต่ างน าไปสู่การยกระดับบุค คลมาสู่การเรียนรู้
ตลอดชีวิต เช่นเดียวกับ สุมาลี สังข์ศรี (Sungsri, 2013)
ที่กล่ าวว่าทั้งสองคามีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ ต้ องการให้
บุคคลได้ เรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้อย่างเหมาะสมเพื่อจะได้
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ส่วนจุดที่แตกต่าง คือ นัก
การศึกษาที่ใช้ “Lifelong Education” จะมองเรื่องการจัด
ประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้ให้ เกิด กับ ผู้ เรี ย น ส่ ว นนั กการ
ศึกษาที่ใช้ “Lifelong Learning” จะมองเรื่องหลังจากการ
จัดการศึกษาแล้ ว ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่ างไร และ
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างไร บทความนี้จึงขอใช้ คาว่า
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เช่ นเดียวกัน
จึงขอสรุปความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong
Learning) ไว้ ดงั นี้
กระบวนการเรียนรู้ของบุคคล วิธกี ารในการหาความรู้
ของบุคคล รวมทั้งการใช้ ทรัพยากรหลากหลายที่สนับสนุน
กระบวนการค้ นหาความรู้ กระบวนการเรียนรู้ตามความ
ต้ องการของตนเอง กระบวนการเรียนรู้อาจเกิดจากการ
เรียนด้ วยตนเอง เรียนรู้จ ากกัน และกัน และเรียนรู้จ าก
คนอื่ น อาจอยู่ ใ นรู ป ของการศึ ก ษาในระบบ (Formal
Education) การศึ กษานอกระบบ (Non-Formal Education)
หรือการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) ตั้งแต่
เกิด จนตาย เพื่ อ ให้ มีค วามรู้ ทัก ษะ และประสบการณ์
อย่ างเพี ยงพอต่ อการดารงชีวิต การประกอบอาชีพ และ
การปรับตัวเข้ ากับสภาพสังคมสิ่งแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลง
ไปได้ อย่ า งเหมาะสม (Rattanaubon, 2014; Sungsri,
2013; Panakul, 2006)
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จากความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิตข้ างต้ น นามา
ซึ่งการกาหนดความหมายของ “การเรียนรู้ตลอดชีวิตโดย
ใช้ เทคโนโลยี ว่ าหมายถึง กระบวนการเรียนรู้ของบุคคล
วิธีการในการหาความรู้ของบุคคลตามความต้ องการของ
ตนเองโดยใช้ เทคโนโลยีในการค้ นหาความรู้ หรือใช้ เทคโนโลยี
เป็ นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่ างผู้อ่ นื ในการหา
คาตอบที่ต้องการรู้ ตั้งแต่เกิดจนตายเพื่อให้ มคี วามรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ อ ย่ า งเพี ย งพอต่ อ การด ารงชี วิ ต การ
ประกอบอาชีพ และการปรับตัวเข้ ากับสภาพสังคมสิ่งแวดล้ อม
ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ อย่างเหมาะสม”
ทักษะการเรียนรูต้ ลอดชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็ นปั จจัยที่สาคัญสาหรับ
ครูท่จี ะต้ องทางานในโลกยุคศตวรรษที่ 21 เพราะวิชาการ
มีความเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ว สิ่งที่ครูส่งั สอนลูกศิษย์
ในวั น นี้ จะใช้ ไม่ ได้ กับ โลกอนาคต เนื่ อ งจากอาชี พ ที่จ ะ
เกิดขึ้นอนาคต จะเกิดอาชีพใหม่ๆ แบบที่คนในรุ่นปัจจุบัน
คาดเดาได้ ยาก ครูจึงต้ องเป็ นบุคคลที่ต้องเรียนรู้ให้ ไปถึง
ชายขอบของพรหมแดนแห่ งความรู้ในทุกเรื่องให้ ได้ ก่อน
ใครในสังคม ดังนั้น เครื่องมือที่จะมารับใช้ ในการทาให้
การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ ท้งั แบบความรู้ท่อี ยู่ในตารา (Explicit
Knowledge) และการสังเคราะห์ความรู้ร่วมกันจนเกิดเป็ น
ความรู้ติด ตั ว (Tacit Knowledge) นั้ น เครื่ องมือส าคั ญ
คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้ างสมรรถนะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดเวลา ตลอดชีวิต
ได้ น้ัน จาเป็ นต้ องมีกระบวนการหล่ อหลอมจากสถาบัน
ผลิตครู ส่งต่อมายังการก้ าวเข้ าสู่ชีวิตครู เงื่อนไขที่จาเป็ น
ต่อการสร้ างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความจาเป็ นต้ อง
ปรับ เปลี่ ยนกระบวนทัศ น์ ของการจัด การเรีย นการสอน
เพื่อสร้ างวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่ อันประกอบด้ วย (1)
การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้ นกระบวนการเรียนรู้ม ากกว่ าที่จะ
เน้ นว่ า จะเรี ย นรู้อ ะไร การท าให้ ผู้ เรี ย นและครูร่ ว มกั น
กาหนดวิธกี ารที่จะทาให้ เกิดการเรียนรู้ร่วมกันมีกระบวนการ
แลกเปลี่ย นเรีย นรู้ มีก ารสะท้ อนคิด เพื่ อการสร้ างสรรค์
องค์ความรู้ท่ีลุ่ม ลึกร่ วมกัน สาคัญ กว่ าการที่จะมุ่งที่สาระ
การเรียนรู้ (2) การพัฒนาครู จะต้ องปรับเปลี่ยนจากการ
เชิญ ครูไปเข้ ารับการอบรมในหอประชุมขนาดใหญ่ ควร
จะต้ องปรับเปลี่ยนเป็ นการเน้ นการเรียนรู้ท่หี น้ างาน ผ่าน
กระบวนการปฏิบตั จิ ริง มีผ้ ูร้ มู าช่วยชี้แนะ มีการใช้ เครื่องมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและเข้ าถึงผู้ร้ ู ผู้เชี่ยวชาญ
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ตลอดจนเข้ าถึ งแหล่ ง เรี ย นรู้ ใหม่ ๆ (3) การสร้ างแรง
บันดาลใจ (Inspiration) ให้ ครูเกิดความผูกพันและเชื่อมั่น
กับการใช้ เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็ นเครื่องมือ
ในการแสวงหาคาตอบที่จาเป็ น แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ
อย่ า งต่ อเนื่ อ งและมี ค วามสุข สนุ ก กับ การใช้ เครื่ องมื อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (4) การสร้ างชุมชนเครือข่ายกลุ่ม
เพื่ อ นที่มีค วามสนใจ ความชอบคล้ ายกัน เป็ น “ชุ มชน
เสมื อ น” (Virtual Community) เพื่ อสร้ า งเพื่ อ นในโลก
ออนไลน์ ท าให้ เกิ ด กิ จ กรรมการแลกเปลี่ ย นทั ศ นคติ
ความเห็น ความรู้ ทาให้ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศมีชวี ติ
มีความหมาย มีสีสนั ตื่นเต้ น เร้ าใจ น่ าติดตามมากยิ่งขึ้น
ทาให้ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป็ นเสมือนหนึ่งวัฒนธรรมการดารงชีวิต ที่จะขาดหายไม่ได้
ไปจากชีวิตประจาวัน (Yamkasikorn, 2009; Yamkasikorn,
2016)
เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรูอ้ ย่างไร
ดังที่กล่ าวแล้ วว่ า การพั ฒ นาทัก ษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เครื่องมือที่สาคัญ คือ เทคโนโลยี เพราะเทคโนโลยี
ช่ วยให้ เข้ าถึงแหล่ งเรียนรู้ได้ อย่ างง่ ายดาย รวดเร็ว และ
เข้ าถึงได้ ทุกที่ ทุกเวลา นอกจากจะเป็ นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้แล้ ว ยังเป็ นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ที่สะดวก รวดเร็ว
และง่ า ยดาย ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี แ หล่ ง ทรั พ ยากรการศึ ก ษา
ออนไลน์มากมาย และไม่ มีลิขสิทธิ์หากใช้ เพื่ อการศึกษา
หรือที่เรียกว่า แหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิ ด (Open
Educational Resources: OER) และสื่อสังคมออนไลน์ ท่ี
นามาใช้ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เครื่องมือทางเทคโนโลยี
มีดงั นี้
1. แหล่ ง ทรัพ ยากรการศึ ก ษาแบบเปิ ด (Open
Educational Resources: OER)
“แหล่ งทรัพ ยากรการศึ กษาแบบเปิ ด” จากการ
ประชุมขององค์การยู เนสโก เมื่อ พ.ศ.2545 (McNally
and Brailey, 2016) ให้ ความหมายว่า การจัดหาทรัพยากร
การศึกษาแบบเปิ ดโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อให้ คาปรึกษา การใช้ และการปรับตัวโดยชุมชน
ของผู้ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ท่มี ใิ ช่เพื่อการค้ า
องค์การเพื่ อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา (Organization for Economic Co-Operation and
Development, 2007) ได้ ให้ ความหมายของทรั พ ยากร
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การศึกษาแบบเปิ ด (OER) ว่าหมายถึง วัสดุดิจิทลั ที่นาเสนอ
อย่างอิสระและเปิ ดเผยสาหรับนักการศึกษา นักศึกษา และ
ผู้เรียนที่เรียนด้ วยตนเอง เพื่อใช้ และนามาใช้ ซา้ เพื่ อการ
เรียนการสอน การเรียนรู้ และการวิจัย จึงสรุปได้ ว่า แหล่ง
ทรั พ ยากรการศึ กษาแบบเปิ ด (OER) คือ วัส ดุ ดิจิทัล ที่
เผยแพร่โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ อ
วัตถุประสงค์ท่มี ใิ ช่เพื่อการค้ า
แหล่งทรัพยากรการศึ กษาแบบเปิ ด (OER) มี
อะไรบ้าง
แหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิ ด (OER) (McNally
and Brailey, 2016; Mikroyannidis, Domingue,
Maleshkova, Norton and Simperl, 2016) ครอบคลุ ม
แหล่งเรียนรู้ต่อไปนี้ คือ บทเรียนแบบเปิ ด (Open Course
Ware: OCW) เป็ นสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
มีความหมายรวมถึง สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้
สื่องานวิจัย ในรูปแบบดิจิทลั หรือไม่กต็ าม ที่อยู่ในสาธารณะ
สมบั ติ (Public Domain) หรื อ ได้ รั บ การเผยแพร่ ด้ วย
ใบอนุ ญ าตแบบเปิ ดที่อ นุ ญ าตให้ ส ามารถเข้ าถึง ใช้ งาน
ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง และเผยแพร่โดยปราศจากค่าใช้ จ่าย
ได้ โดยบุคคลใดๆ โดยไม่มีการกาหนดข้ อบังคับใดๆ ภายใต้
กรอบของสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาที่ได้ กาหนดไว้ โดย
อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และความเคารพต่อ
ผู้ ที่ เ ป็ นเจ้ าของผลงานนั้ นๆ (Aroonpiboon, 2014)
นอกจากนี้ OER ยังรวมถึง หนังสือเรียนแบบเปิ ด หรือ
หลักสูตรและเนื้อหาแบบเปิ ด (Open Textbooks) เอกสาร
การประชุมและการนาเสนองาน (Conference and Research
Presentation Materials) เครื่ องมื อ เพื่ อการป ระเมิ น
(Assessment Materials) เช่น แบบทดสอบ ข้ อสอบ แบบ
ประเมิ น ฯลฯ โสตทั ศ น์ ท างการศึ ก ษา โสตทั ศ นวั ส ดุ
(Educational Audio/Visual Material) สื่ อ ก ารเรี ย น รู้
ดิจิทลั รายบุคคล (Individual Learning Objects) รายวิชา
ออนไลน์ แ บบเปิ ดขนาดใหญ่ (Massive Open Online
Course: MOOC) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Online
e-Book) หลักสูตรออนไลน์ (Online Courses) การสัมมนา
ทางเว็บ (Webinars) และการฝึ กอบรมแบบตั ว ต่ อ ตั ว
(Face-to-Face Training)
จุดเน้ นของ OER ที่มากกว่าเนื้อหา (McNally and
Brailey, 2016) คือ OER ไม่ได้ เน้ นเนื้อหาแต่เพียงอย่าง
เดียว แต่ประกอบไปด้ วย เครื่องมือสาหรับการสร้ างและ
การกระจาย และทรัพยากรการใช้ งาน เช่น ระบบการออก

ใบอนุญาต เป็ นต้ น ซึ่งเน้ นทั้งการใช้ และการสร้ างทรัพยากร
การเรียนรู้ ห้ องสมุดจึงมีบทบาทที่สาคัญในการใช้ เครื่องมือ
และแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
2. สื่อสังคมออนไลน์เพือ่ การเรียนรูต้ ลอดชีวิต
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็ นช่ อ งทาง
ในการแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ การแบ่ ง ปั น ข้ อ มู ล ที่ง่ายที่สุด
สาหรับยุคดิจิทลั เนื่องจากกิจวัตรของบุคคลทุกวันนี้มสี ่วน
ร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ (Social Media) เป็ น
อย่ างมาก ซึ่งเครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถสร้ างการมี
ส่วนร่ วมแบบขนานในกระบวนการเรียนรู้ได้ ตลอดเวลา
(Kind and Evans, 2015) เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ท่ี
นิยมใช้ ได้ แก่ Facebook ไลน์ (Line) เป็ นต้ น
การใช้ OER และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
สาหรับครู ครูจึงควรต้ องมีค วามตระหนั กในการเรี ยนรู้
เห็นความสาคัญของการเรียน อันนาไปสู่การปรับพฤติกรรม
เพื่อให้ เกิดทักษะที่เข้ ากับยุคสมัยปั จจุบัน หรือทักษะแห่ ง
ยุคดิจิทลั เพื่อให้ สามารถเข้ าถึง OER ต่างๆ ในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต นอกจากการเข้ าถึง OER ต่างๆ แล้ ว ครูควร
เป็ นผู้สร้ าง และแบ่ งปั น OER ต่ างๆ สู่สาธารณชน เพื่ อ
เปิ ดกว้ าง หรือให้ บุค คลทั่วไปน าไปใช้ ในการหาความรู้
นอกจากการเข้ า ถึ ง OER ต่ า งๆ แล้ ว อี ก ทั ก ษะหนึ่ ง ที่
สาคัญ ก็คือ ทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารทางการศึ ก ษา เพื่ อใช้ ใ นการสืบ ค้ น ข้ อมู ล ต่ างๆ
ตามที่ต้องการได้ ตรงตามวัตถุประสงค์
การพัฒนาทักษะการเรียนรูต้ ลอดชีวิตของครู
การพั ฒ นาครู ใ ห้ มี ส มรรถนะในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการเข้ าถึง OER และเครือข่ายสังคมออนไลน์
เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการเรียนการสอน
นั้น ครูต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ มีลักษณะการเรียนรู้
ดังนี้
1. การเรี ย นรู้ ด้ วยการน าตนเอง (Self-Directed)
เป็ นกระบวนการที่บุค คลใช้ ค วามคิด ริเริ่ ม โดยไม่ ได้ รั บ
ความช่วยเหลือจากผู้อ่ นื ในการวิเคราะห์ความต้ องการใน
การเรียนรู้ การกาหนดเป้ าหมายการเรียนรู้ แหล่ งข้ อมูล
ในการเรียนรู้ การเลือก และใช้ กลยุทธ์การเรียนรู้ท่เี หมาะสม
และการประเมิน ผลการเรีย นรู้ (Knowles, 1972) จาก
ง า น วิ จั ย เรื่ อ ง Teachers' self-directed learning and
teaching experience: What, how, and why teachers
want to learn การพัฒนาวิชาชีพ และการเรียนรู้ด้วยการ
21
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น าตนเองของครู (Louws, Meirink, van Veen and van
Driel, 2017) คาถามสาคัญของการเรียนรู้ ประกอบด้ วย
ครูต้องการเรียนรู้อะไร? ครูต้องการเรียนรู้อย่างไร? และ

ทาไมครูถึงต้ องการเรียนรู้? จากคาถามสาคัญนามาสู่การ
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองของครูโดย
ใช้ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีกระบวนการดังนี้

ครูตอ้ งการเรียนรูอ้ ย่างไร ?
ครูตอ้ งการเรียนรูอ้ ะไร ?

ทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา

ประเด็นการเรียนรู้ /
คาถามที่อยากรู้

หาช่องทาง/
แหล่งเรียนรู ้
- สื่อดิจิทลั , เว็บไซด์,
OER ฯลฯ
- Social Medias

แรงกดดันภายใน
(ความปรารถนาที่จะเพิ่ม
ความพึงพอใจในงาน,
ความนับถือตนเอง,
คุณภาพชีวิต
และความชอบ)

การนาความรู้
ไปประยุกต์ใช้
ในการจัด
การเรียนการสอน

โครงสร้ างพื้นฐานที่ดี
สามารถเรียนรู้
สิ่งที่อยากรู้ท่วั โลก
(Global Learning)
ได้ ด้วยตนเอง

สามารถเลือกข้ อมูล (Data)
ที่ต้องการเรียนรู้ (การเข้ าถึง
ข้ อมูลที่ต้องการ การเลือก /
การเปรียบเทียบข้ อมูล
การประเมินข้ อมูล)

บูรณาการจนเกิดปัญญา
(Wisdom)

การแปลงข้ อมูล
เป็ นสารสนเทศ
(Information)
ความรู้ (Knowledge)

ทาไม
ครูถงึ ต้องการเรียนรู ้ ?
รูปที่ 1 กระบวนการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองของครูโดยใช้ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กระบวนการเรียนรู้ของครูเริ่มจากแรงกดดันภายใน
(ความปรารถนาที่จะเพิ่มความพึงพอใจในงาน, ความนับ
ถือตนเอง, คุณภาพชีวิต และความชอบ) นามาสู่ประเด็น
การเรียนรู้ หรือคาถามที่ต้องการรู้ จากนั้นจึงกาหนดวิธใี น
การเรียนรู้ หรือกาหนดแหล่งที่จะศึกษาว่ ามีแหล่งใดบ้ าง
เช่ น เว็บไซด์ OER ต่ างๆ ฯลฯ ผ่ านโครงสร้ างพื้ นฐานที่
เอื้ออานวยในการใช้ เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการค้ นหา
ความรู้ (ทักษะการใช้ IT) ซึ่งครูต้องมีทักษะพื้ นฐานใน
การใช้ เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้ คอมพิวเตอร์
การใช้ สมาร์ทโฟน เป็ นต้ น ซึ่งการเข้ าถึงข้ อมูล นี้ต้องใช้
ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา
ที่จะช่วยในการค้ นหาข้ อมูล การเลือกข้ อมูล การเปรียบเทียบ
ข้ อมูล การประเมินข้ อมูล (ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้ อง
ความทัน สมัย ) การสังเคราะห์ ข้ อมู ล จนได้ ส ารสนเทศ
(Information) ที่มีค วามหมาย และน าผลผลิ ตที่ได้ น้ ี ไป
ประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
2. การใช้ เทคโนโลยี เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
ระหว่ างบุ คคล จากนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมให้ ครูสร้ าง
ชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning
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Community: PLC) เพื่ อลดการพั ฒ นาที่มัก เกิดขึ้น นอก
พื้นที่การปฏิบตั งิ าน เช่น การประชุม การอบรม การศึกษา
ดูงาน ฯลฯ และยังเป็ นการพั ฒ นาที่ขาดความเชื่อมโยง
ระหว่ างองค์ค วามรู้จริงกับ ภารกิจจริง ไม่ ส อดคล้ องกับ
สภาพปัญหา บริบท และความต้ องการของผู้รับการพัฒนา
(Khurusapha, 2017)
PLC จึง เป็ นรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของครู
รูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะเป็ นการเรียนรู้แบบทีม ที่จะต้ องอาศัย
ความร่ วมมือของกลุ่มเป็ นสาคัญ สิ่งที่เป็ นปั จจัยสะท้ อน
ความเป็ นชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ทางวิ ช าชี พ มี 5 ประการ
(Westheimer, 1999 as cited in Yamkasikorn, 2016)
ประกอบด้ ว ย การแบ่ ง ปั น ความเชื่ อ และความเข้ า ใจ,
ปฏิสัม พั น ธ์แ ละการมี ส่ ว นร่ ว ม, การพึ่ ง พาอาศั ย ซึ่ ง กัน
และกัน การมีท่าทีท่ถี ้ อยทีถ้อยอาศัยกัน, ตระหนักนึกถึง
มุมมองของแต่ ละคน และกลุ่มที่เห็นต่าง, และการสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนอย่างมีความหมาย ซึ่งกระบวนการ
PLC นี้ สามารถนาเทคโนโลยีเข้ ามาช่วยในการเรียนรู้ การ
เข้ าถึงข้ อมู ล และการแบ่ งปั น ข้ อมู ลได้ เช่ น การรวมตัว
ของกลุ่มครู ซึ่งอาจมาจากกลุ่มสาระการสอนเดียวกัน แต่
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สิ่งที่จะต้ องเปลี่ยนแปลง สิ่งที่จะต้ องกระทา สิ่งที่จะต้ อง
เรียนรู้ จากนั้นบุคคลนั้น จึงจะยอมปฏิบัติ ยอมที่จะเข้ าสู่
กระบวนการเรียนรู้
การจะกาหนดกลยุทธ์หรือแนวทางการพั ฒนาให้
ครูท่ีมีประสบการณ์ ได้ เกิดการเรียนรู้ต ลอดชีวิต โดยใช้
เทคโนโลยีเป็ นเครื่องมือสาคัญในการเข้ าสู่แหล่ งเรียนรู้ท่ี
ไร้ ขดี จากัดของโลก มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) โครงสร้ างพื้นฐานที่ทุกคนสามารถเข้ าถึงแหล่ง
เรียนรู้ได้ ในทุกที่ ทุกเวลา และทุกช่วงอายุ
2) การสร้ างการรั บ รู้ถึง “ท าไม” จึ งต้ อ งเรี ย นรู้
การพัฒนาครูสู่การเรียนรูต้ ลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยี การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื่องมือในการเรียนรู้
การทางานในยุคสมัยใหม่
1. การพัฒ นาครู สู่ ก ารเรี ย นรู ้ต ลอดชี วิ ต โดยใช้
3) การจัดกิจกรรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่
เทคโนโลยีสาหรับครูร่นุ เก่า
ซับ ซ้ อ นและตอบสนองต่ อความชอบของครูท่ีอาจจะไม่
การพั ฒ นาครู ป ระจ าการ (In-Service Teacher
เป็ นมิตรกับเทคโนโลยี (ซึ่งอาจจะไม่ใช่ครูร่นุ เก่าเสมอไป
Training) ซึ่ ง เป็ นครูท่ีป ฏิบั ติ ห น้ าที่ เป็ นครูม านานแล้ ว
ไม่อาจจะนิยามได้ ว่าครูร่นุ เก่าไม่ใช้ เทคโนโลยี ปั จจัยการ
ด้ วยความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลง
ใช้ เทคโนโลยี ไม่ ได้ ข้ ึน กับ อายุ แ ละการเป็ นรุ่น ใหม่ ห รื อ
ของบริ บ ทสถานศึ ก ษา การเปลี่ ย นแปลงของสภาพ
รุ่นเก่า) เพื่อสร้ างทัศนคติท่ดี ีต่อการใช้ เทคโนโลยี การมี
แวดล้ อมที่เอื้ออานวยต่อการเกิดนวัตกรรมการศึกษา แต่
ทัศ นคติท่ีดีจะช่ วยสร้ างแรงบัน ดาลใจให้ เกิด การอยาก
ครูซ่ึงเป็ นบุคคลที่เป็ นปั จจัยตั้งต้ นของคุณภาพการศึกษา
เรียนรู้ต่ อเกิด การขวนขวาย ความพยายามเข้ าถึง แหล่ ง
ไม่เปลี่ยนแปลงตนเองให้ เข้ ากับบริบทของโลกที่เปลี่ยนไป
เรียนรู้เพิ่มเติม
จึง จาเป็ นต้ อ งมีก ารเปลี่ ย นแปลง (ภิ วั ต น์ ต นเองให้ ทัน
4) หน่ วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับ การพั ฒ นาครู
โลก) ซึ่ งการเปลี่ ย นแปลงตนเองของครูป ระจ าการที่มี
อาจส่งเสริม กระตุ้นให้ ครูตระหนักนึกมากยิ่งขึ้น จนเกิด
ประสบการณ์ อาจเกิดได้ 2 ลักษณะ คือ
เป็ นแรงผลักดันในการค้ นหาความรู้ด้วยตัวครูเอง ตลอดจน
ลัก ษณะที่ 1 เกิด จากความใฝ่ รู้ท่ีเกิด จากความ
อาจสร้ างเงื่อนไข กฎเกณฑ์ อันเป็ นตัวกระตุ้นให้ ครูขยับตัว
ตระหนักรู้ภายในตนเองของครู (Inside Out Awareness)
เพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีมากขึ้น
หมายถึง การที่ครูได้ รับประสบการณ์ ข้ อมูลที่หลากหลาย
2. การพัฒ นาครู สู่ ก ารเรี ย นรู ต้ ลอดชี วิ ต โดยใช้
และนามาประมวลผลด้ วยตนเอง จนเกิดเป็ นภาพในใจ
เทคโนโลยีสาหรับครูร่นุ ใหม่
ตนเองและเกิดการพิจารณา ตัดสินใจว่า บัดนี้ โลก สังคม
ครูท่ีอาจจะกล่ าวได้ ว่าเป็ นครูท่ีเป็ นเจ้ าของพื้ นที่
สิ่งแวดล้ อ ม เทคโนโลยีได้ เปลี่ ยนแปลงไปจากเดิม มาก
(Native) เป็ นรุ่ น ที่ มี ค วามพร้ อ มในด้ า นทั ศ นคติ และ
จาเป็ นต้ องเปิ ดใจเรียนรู้ ติด ตาม ขวนขวาย ค้ น คว้ าหา
ทักษะพื้นฐานอยู่แล้ ว การนาเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้
ความรู้เพื่ อ ท าให้ ต นเองได้ ก้ าวทัน กับ การเปลี่ ย นแปลง
เทคโนโลยีเพื่อการแก้ ปัญหาทางการศึกษา เป็ นประเด็นที่
เป็ นคนที่ทันกับ การเปลี่ยนแปลง ช่ วงวัยจึงไม่ ใช่ ปั ญ หา
สาคัญและคนรุ่นใหม่ จะขาดในสิ่งนี้มากที่สดุ
สาคัญของการพัฒนาตนเองของบุคคล
ลักษณะที่ 2 เกิดจากกระบวนการผลักดัน การวาง
ผลการพัฒนาครูให้มที กั ษะการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เงื่อนไขทางสังคม การวางเงื่อนไขด้ วยกฎ ระเบียบ การ
เมื่อครูสามารถค้ นหาความรู้ได้ ด้วยตนเองตลอดเวลา
ผูกโยงสิ่งที่ต้องเปิ ดใจยอมรับและเรียนรู้เป็ นเรื่องการให้
รางวั ล และการลงโทษ ส่ ง ผลให้ เกิ ด การยอมรั บ การ แล้ ว ผลที่ตามมา คือ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของ
เปลี่ยนแปลง ในลักษณะของการกระตุ้นเร้ าจากภายนอก การจัดการเรียนการสอน การส่งต่อทักษะการเรียนรู้ตลอด
(Outside–in Awareness) หมายถึง บุ ค คลอาจจะได้ รั บ ชีวิตให้ เกิดขึ้นกับผู้เรียน ดังที่ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้
การให้ ข้อมูล การชี้ให้ เห็นถึงความสาคัญ ความจาเป็ นของ กล่าวถึงทักษะของผู้เรียนเพื่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ใน
ต่ า งโรงเรี ย น หรื อ มาจากกลุ่ ม สาระการสอนแตกต่ า ง
หลากหลาย แต่ สอนระดับเดียวกัน และจากหลากหลาย
โรงเรียน การติดต่อสื่อสารอาจต้ องใช้ การสื่อสารผ่านระบบ
อิเลคทรอนิ ก ส์ม าเป็ นสื่อ กลาง (Yamkasikorn, 2016)
ครูจาเป็ นต้ องพัฒ นาตนเองโดยสร้ างความตระหนักเห็น
ความสาคัญในการเรียนรู้ และพร้ อมที่จะเรียนรู้ไปพร้ อมๆ
กั บ ผู้ อื่ น เมื่ อ ครู ไ ด้ เริ่ ม ต้ นพั ฒ นา และมี ค วามเชื่ อ ใน
กระบวนการเรียนตลอดชีวิต การขยายผลสู่นักเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้ องก็จะตามมา (Narot, 2001)
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อีก 20 ปี ข้ า งหน้ า Jacqueline and Michael (2016) ว่ า
“ผู้เรียนทุกคนจะต้ องมีทักษะในการพั ฒ นาทักษะอย่ าง
ต่อเนื่องเพื่ อให้ ประสบความสาเร็จในการทางาน ผู้เรียน
ต้ องวางแผนเส้ นทางอาชีพและการศึกษาของตนเองด้ วย
กระบวนการตัดสินใจที่มีข้อมูล ผู้เรียนจะต้ องพัฒนาทักษะ
ที่เทคโนโลยียังไม่สามารถทาได้ (ทักษะทางสังคม ความคิด
สร้ างสรรค์ และความอยากรู้อย่างแรงกล้ าในการเรียนรู้) ”
สาหรับประเทศไทยที่มีนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ที่เน้ น
การสร้ างนวัตกรรม และการศึกษาที่สร้ างผลผลิต นั้น ได้
เน้ นทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมด้ วยเช่ น กัน ดังนั้น จึง
ต้ องพั ฒ นาผู้ เรียนให้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ
ทั ก ษะในการเรี ย นรู้แ บบ “พลเมื อ งยุ ค ศตวรรษที่ 21
(21st Century Skill)”
ซึ่งการพั ฒ นาทักษะการใช้ เทคโนโลยีเพื่ อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตให้ เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครูสามารถใช้ วิธกี ารสอน
ได้ หลากหลายวิธีเพื่ อวางรากฐานทางการเรียนรู้ท่ีสาคัญ
วิธกี ารสอนแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนาผู้เรียนด้ านนี้ได้ เป็ น
อย่ างดี ก็คือ ห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ า น (Flipped Classroom)
สารานุ ก รมศึ ก ษาศาสตร์ (Encylopedia of Education,
- ความอยากรู้อย่าง
แรงกล้ าในการเรียนรู้
- ความตระหนัก
เห็นความสาคัญ
ในการเรียนรู้
+ ประเด็นการเรียนรู้ /
คาถามที่อยากรู้

2015) ให้ ความหมายว่ า “กระบวนการเรี ย นการสอน
รูป แบบหนึ่ งซึ่ งเปลี่ ย นการใช้ ช่วงเวลาของการบรรยาย
เนื้อหา (Lecture) ในห้ องเรียนเป็ นการทากิจกรรมต่างๆ
เพื่ อเสริมสร้ างประสบการณ์ ฝึ กแก้ ปัญหา และประยุกต์
ใช้ จริง ส่วนการบรรยายจะอยู่ในช่องทางอื่น เช่น วีดิทศั น์
วี ดิ ทั ศ น์ อ อนไลน์ Podcasting หรื อ Screencasting ฯลฯ
ซึ่ งนั ก เรี ย นเข้ าถึง ได้ เมื่ อ อยู่ ท่ีบ้ านหรือ นอกห้ องเรี ย นที่
นักเรียนอ่าน ฟัง ดู ได้ เองที่บ้าน”
สิ่งที่ควรปลูกฝังให้ เกิดกับผู้เรียนตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ก็คือ ด้ านพฤติกรรมนั้นเอง เพราะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตต้ องเกิดจากความสมัครใจเรียน ไม่มกี าร
บังคับวินัยและความรับผิดชอบ จึงเป็ นสิ่งสาคัญ เพื่ อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย รู้จักการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองอย่ างไม่ มีท่ีส้ นิ สุด ซึ่งนาไปสู่การสร้ าง
วั ฒ นธรรมการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต (Lifelong Learning)
เป็ นการเรียนรู้ท่มี ีประสิทธิภาพและคงทน (Mingsiritham,
2009) กระบวนการใช้ เทคโนโลยีเพื่ อการเรียนรู้ต ลอด
ชีวิต มีดงั นี้

ทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา
หาช่องทาง/
แหล่งเรียนรู ้
- สื่อดิจิทลั , เว็บไซด์,
OER ฯลฯ
- Social Medias

โครงสร้ างพื้นฐานที่ดี
สามารถเรียนรู้
สิ่งที่อยากรู้ท่วั โลก
(Global Learning)
ได้ ด้วยตนเอง

สามารถเลือกข้ อมูล (Data)
ที่ต้องการเรียนรู้ (การเข้ าถึง
ข้ อมูลที่ต้องการ การเลือก /
การเปรียบเทียบข้ อมูล
การประเมินข้ อมูล)

บูรณาการจนเกิดปัญญา
(Wisdom)

การแปลงข้ อมูล
เป็ นสารสนเทศ
(Information)
ความรู้ (Knowledge)

รูปที่ 2 กระบวนการใช้ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน
(Jacqueline and Michael, 2016; Reabluedhiran, 2014)

มากกว่ า 50 ปี ขึ้นไป หรือครูท่ีเป็ นผู้บริหาร ที่จะปฏิเสธ
การใช้ เทคโนโลยีในทุกรูปแบบ พฤติกรรมที่ไม่สามารถใช้
อุ ป สรรค ปั ญ หาในการเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต ของครู เทคโนโลยีสารสนเทศได้ จึงไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
(Yamkasikorn, Jiraro and Phothong, 2015; Yamkasikorn, ผ่านช่ องทางนี้ แต่จะมีการค้ นคว้ าหาความรู้ผ่านช่ องทาง
Jiraro and Phothong, 2016) พบข้ อมูล ดังนี้
อื่น เช่ น จากบุ ค คลสู่บุค คล หรือแหล่ งเรีย นรู้แ หล่ งอื่น
1. ปั ญ หาการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้ าถึง เช่น ห้ องสมุด รายการโทรทัศน์ เป็ นต้ น
แหล่งเรียนรู้ ซึ่งส่วนมากมักเกิดกับครูท่สี งู อายุ หรือมีอายุ
อุปสรรค ปั ญหาในการเรียนรูต้ ลอดชีวิตของครู
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2. ทักษะการค้ นคว้ าข้ อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้ าน
การเข้ าถึง ข้ อมู ล คื อ การใช้ คี เวิ ร์ด (Keyword) ในการ
สืบ ค้ น ที่ไม่ ค รอบคลุ ม ทาให้ ได้ ข้ อมู ล ที่ไม่ ต รงกับ ความ
ต้ องการ หรือการไม่ทราบแหล่ งสืบค้ นที่มากพอ รวมทั้ง
การไม่ใช้ ภาษาอังกฤษในการค้ นหาข้ อมูล ทาให้ ได้ ข้อมูล
ที่จากัด
3. การประเมินข้ อมูล อันประกอบด้ วย ความทันสมัย
ความน่ า เชื่ อ ถือ และความถู ก ต้ อ ง ยั ง เป็ นอุ ป สรรคอยู่
เนื่องจากการใช้ เทคโนโลยีในการเรียนรู้ตลอดชีวิต นั้น มี
ข้ อมูลมากมายมหาศาลที่ปรากฏในเว็บไซด์ การพิจารณา
แหล่ งข้ อมูล เช่ น URL ผู้เขียน และหน่ วยงานที่ให้ ข้อมูล
จึงเป็ นสิ่งสาคัญที่ควรนามาพิจารณา
บทสรุป
การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต เป็ นทั ก ษะที่ จ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง
สาหรับครูในโลกอนาคต เป็ นสิ่งที่ระบบการผลิตครู จาเป็ น
ต้ องสร้ างสมรรถนะนี้ให้ เกิดขึ้นกับครูรุ่นใหม่ ให้ ได้ อย่ าง
หลีกเลี่ยงไม่ ได้ และพร้ อมๆ กันนั้ น ความก้ าวหน้ า ของ
เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อการสื่อสาร ก็นั บวันจะเข้ ามา
เป็ นปั จจัยที่สาคัญต่อการดารงชีวิต เสมือนหนึ่งเทียบเท่า
กับปัจจัยสี่ของมนุษย์ “ครู” เป็ นบุคคลที่โดยบทบาทหน้ าที่
จะต้ องรอบรู้และ อยู่ ณ ตาแหน่งขอบแดนขององค์ความรู้
ที่ทัน สมัยที่สุด นิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงเป็ นทักษะ
พื้นฐาน และเครื่องมือที่จะช่วยทาให้ ลดเวลาในการเรียนรู้
ลดเวลาการเดินทางไปสู่สุดขอบพรหมแดนของความรู้ได้
เร็วที่สดุ คือ เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่การจะเป็ น
เช่ นนั้นได้ การสร้ างนิสยั ในการเรียนรู้ การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศให้ เป็ นส่วนหนึ่งของการค้ นคว้ า เป็ นส่วนหนึ่ง
ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงเป็ นเงื่อนไข ที่ครู
สามารถปฏิบัติ ด าเนิ น การได้ ทัน ที และการด าเนิ น การ
ดังเช่ นที่ว่านี้ ยังเป็ นการสะท้ อนถึงการปรับตัวของครูให้
เป็ นบุคคลที่มิใช้ “ผู้อพยพ” เพราะครูรุ่นที่เกิดมาในยุ ค
ของ Baby Boomer จะเปรีย บเสมือนเป็ นผู้ อพยพ หาก
เปรียบเทียบกับคนรุ่นใหม่ ที่เกิดในรุ่น Generation Y, Z
จะถือว่าเป็ น “เจ้ าของพื้นที่” ดังนั้น นิสยั การเรียนรู้ตลอด
ชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็ นสิ่งที่บูรณาการเข้ าได้
โดยง่ าย เพี ย งแต่ ก ารสร้ างนิ สัยรัก ที่จะเรียนรู้ การสร้ าง
เงื่อนไขการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีชีวิตชีวา มีความ
สนุ ก สนาน มี กิจ กรรมใหม่ ๆ ที่ท้ าทายความตื่น เต้ น ใน

ชีวิตประจาวันบ้ าง จะทาให้ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
กับการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะเป็ นจริงได้ โดยไม่ยาก
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