อนาคต e-Learning ประเทศไทย กับ การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน
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รอง ผอ.สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประเทศไทยไดเริ่ม มีการเปดอบรมดาน การใชอินเทอรเน็ต โดยเฉพาะอยางยิง่ ดานการ
ใชเว็บ เพื่อใหอาจารยผูสอนสามารถใชประโยชนจากเว็บในการ สืบคนขอมูล และสรางโฮมเพจ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น ตัง้ แตปพ.ศ. 2538 อยางไรก็ดี จะเห็นไดวา
ในชวงเกือบสิบปที่ผานมานี้ ลักษณะของพัฒนาดานการใชเว็บในการเรียนการสอน (หรือที่รูจักกัน
ในชื่อของ “e-Learning” ในปจจุบนั ) จะอยูในลักษณะของ การนําเทคโนโลยีทงั้ ในดานของระบบ
และเครื่องมือใหมๆ เขามาใชแทนที่เทคโนโลยีเดิม อยางไรก็ดี การพัฒนาในดานของ การ
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน (paradigm shift) ทางการเรียนรูของทัง้ ผูเรียนและผูส อนซึ่งถือเปน
หัวใจสําคัญในการพัฒนา e-Learning ในบานเรา กลับยังไมไดรับความสนใจเทาที่ควร จึงเปนเหตุ
ใหการนํา e-Learning มาใชเพื่อประโยชนในดานการเรียนการสอนหรือการอบรมยังอยูในวงจํากัด
กอปรกับสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับอุดมศึกษา รวมทัง้ องคกรธุรกิจ ภาครัฐ
และ ภาคเอกชน เมื่อไมเห็นความชัดเจนในดานการดําเนินการเพื่อสนับสนุนการใช e-Learning
จึงเกิดความไมแนใจกับอนาคตของ e-Learning ในประเทศไทย และสงผลตอความลังเลในการ
ลงทุนในการดําเนินงานดาน e-Learning ในหนวยงานของตน
บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อนําเสนอ แนวคิดเกีย่ วกับ การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนทางดาน
การเรียนรูท ี่จาํ เปนสําหรับการประยุกต e-Learning ในประเทศไทย การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน
ของผูเกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูสอน และ ผูเรียนในระดับอุดมศึกษา ถือเปนสิง่ ที่จําเปนมาก
ตอการพัฒนา e-Learning ที่ยั่งยืน
การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน ขอ 1: e-Learning เปนเรื่องที่เปนไปไมได
e-Learning ถือเปนรูปแบบการเรียนรูซงึ่ สนับสนุนการเรียนการสอน หรือการอบรมซึ่งเนน
ผูเรียนเปนศูนยกลางไดอยางมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้เพราะขอไดเปรียบในดานความยืดหยุน ของการ
เขาถึงเนื้อหาผูเรียน โดยปราศจากขอจํากัดดานเวลาและสถานที่ รวมทั้งการจัดหาชองทางในการ
พบปะ อภิปราย แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูอนื่ ไมวา จะเปนผูสอน ผูเรียน ไปจนถึงผูเชี่ยวชาญ
อื่นๆ อยางไรก็ดี ทางปฏิบตั แิ ลว ผูสอนสวนใหญยังเชื่อวา e-Learning เปนเรื่องที่เปนไป (แทบจะ)
ไมไดเลย โดยใหเหตุผลวา ผูสอนสวนใหญจําเปนตองรับผิดชอบการสอนเนือ้ หาจํานวนมาก
ภายใตเวลาการสอนทีจ่ ํากัด ซึ่งอันที่จริง กระบวนทัศนที่จําเปนตองปรับเปลี่ยนก็คอื การมุง เนนไป
ที่การเรียนการสอนที่เนนความเขาใจของผูเรียน และการที่ผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู

มากกวาปริมาณของสิ่งที่ผูสอนนําเสนอไดในเวลาที่จาํ กัด สิ่งสําคัญที่ผูสอนตองพิจารณา ไดแก
การเลือกหัวขอของการเรียนใหเหมาะสมกับวิธีการเรียนการสอน ยกตัวอยางเชน หากเปนหัวขอ
การเรียนรูท ี่เนนการจําหรือเนื้อหาพืน้ ฐาน เชน ประวัติของ…. หรือ คําศัพทพนื้ ฐานทางดาน….
เปนตน ผูสอนก็ไมจําเปนตองใชเวลากับการสอนในหัวขอดังกลาว แตสามารถมอบหมายใหผูเรียน
ไปศึกษาดวยตนเอง เปนตน และมุงเนนไปที่หวั ขอการเรียนรูท ี่ผูเรียนตองใชเวลาในการศึกษา
สารสนเทศ กอนที่จะสรางความรู ความเขาใจดวยตนเอง และนําเสนอความคิดของตน ดวยการ
เขียน หรือ การอธิบายก็ตาม ซึ่งอันทีจ่ ริงแลว การใช e-Learning นั้น จะสามารถสนับสนุนการ
เรียนการสอนในลักษณะที่กลาวมาทัง้ หมด ไดอยางมีประสิทธิภาพมาก เพราะผูสอนสามารถใช
e-Learning ในการนําเสนอหรือถายทอดเนื้อหา ทัง้ ที่ตองการใหผเู รียนศึกษาดวยตนเอง และที่
ตองการใหผูเรียนเขามาศึกษา คิดวิเคราะห ทําความเขาใจเพื่อทีจ่ ะสรางความรูภายในตนเอง
กอนทีจ่ ะนําเสนอออกมาผานเครื่องมือตางๆ ใหผูอนื่ ไดรับทราบ
การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน ขอ 2: การวัดและประเมินผลการเรียนรูข องผูเรียน
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง (authentic assessment) ซึ่งในทีน่ ี้ หมายถึงการ
ทดสอบผูเรียนในสภาพการเรียนรูเชนเดียวกับที่ผูเรียนไดมีการลงมือปฏิบัติจริงนั้น เปนสิ่งทีจําเปน
ในปจจุบนั ผูสอนสวนใหญนั้น ยังคงมีการใชการทดสอบในรูปของขอสอบเพือ่ ทดสอบความรู
ความเขาใจจากที่ไดศึกษาเนื้อหาการเรียนรู ซึง่ รูปแบบการทดสอบความรูในลักษณะเดิม หาก
นํามาใชกับ e-Learning โดยไมไดมีการปรับเปลี่ยนใหเปนลักษณะของการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงแลว ก็จะสงผลใหผูเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนดวย e-Learning เพราะหนาที่ของ
ผูเรียน ไดแก การเรียนรูใ หบรรลุตามวัตถุประสงค แตหากเกณฑการบรรลุวัตถุประสงคอยูใน
ลักษณะขอสอบที่วัดความรูส วนตัวของผูเรียนเทานั้น ผูเรียนก็คงไมมีเหตุผลใดในการที่จะเรียนรู
อยางมีสวนรวมกับผูสอน เพื่อนๆ หรือผูเชี่ยวชาญอื่นๆ ผาน e-Learning ตัวอยางของการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง ของ e-Learning ไดแก การใหคะแนนผูเรียนจากโครงงานที่ได
ดําเนินการรวมกันออนไลน หรือ คะแนนของการมีสว นรวมในการแสดงความคิดเห็นออนไลน เปน
ตน
การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน ขอ 3: ธรรมชาติการสอนของผูส อน
สิ่งที่สาํ คัญมากที่สุด ไดแก การปรับกระบวนทัศนเกี่ยวกับการเรียนรูของผูสอน เพราะ
ผูสอน ถือเปนหัวใจสําคัญ ในการที่ e-Learning จะประสบความสําเร็จหรือความลมเหลว เปนที่
ทราบกันดีวา e-Learning เปนรูปแบบการเรียนรูท ี่สนับสนุนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
แต สิ่งทีท่ ําใหการปรับกระบวนทัศนเกี่ยวกับการเรียนรูของผูสอนเปนเรื่องที่ไมใชเรื่องงายๆ ไดแก

การที่ ทัง้ e-Learning และวิธีการเรียนการสอนในลักษณะผูเรียนเปนศูนยกลาง นับเปน เรื่องใหม
สําหรับครูผูสอน ทัว่ โลก (ไมเฉพาะในประเทศไทย) การปรับกระบวนทัศนที่เกี่ยวของ สําหรับการ
ใช e-Learning ในการเรียนการสอนลักษณะใหมนี้ จึงตองอาศัยทัง้ เวลาการฝกฝน รวมทัง้ ความ
มุงมัน่ (commitment) ในการเปลี่ยนแปลงการสอนของตน อุปสรรคอีกประการ ไดแก การที่ผูสอน
ในยุคนี้ เปนผูเรียนที่เรียนมาในลักษณะที่ผูสอนเปนศูนยกลางเปนสวนใหญ การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนจากที่ตนเคยเห็น หรือเคยมีประสบการณจึงเปนเรื่องที่ไมงา ยเลยสิง่ สําคัญ
ที่สุด ขณะนี้ คงไดแก การทําใหผูสอนเห็นความจําเปนในการปรับเปลี่ยนวิธกี ารสอนของตน
การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน ขอ 4: ธรรมชาติการเรียนรูข องผูเรียน
สําหรับผูเรียนในระดับอุดมศึกษา ขณะนี้ ถือเปนผูเรียนยุคไอที เพราะเรียกไดวา แทบ
ทั้งหมดของผูเรียนมีประสบการณในการใชคอมพิวเตอรมากอนเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
ซึ่ง IT Literacy ของผูเรียน ถือเปนปจจัยบวกในการสนับสนุน e-Learning ไดเปนอยางดี อยางไร
ก็ตาม การทีผ่ ูเรียนจะเรียนรูทาง e-Learning ไดอยางมีประสิทธิผล ไมไดเปนผลจากทักษะ
ทางดานไอทีของผูเรียนเทานั้น แตสิ่งสําคัญ คือ ทักษะดานของการเรียนรูดวยตนเอง ซึง่ ครอบคลุม
การรูจักคิด รูจ ักวิเคราะห และรูจักสรางความรูของตนเอง โดยใชประโยชนจากเครื่องมือตางๆ ที่
e-Learning ไดจัดหาไวใหนั่นเอง อยางไรก็ดี ผูเรียนในบานเรา ยังคงเคยชิน และยึดติดกับการ
เรียนรูในลักษณะปอนใหจากผูสอนรวมทัง้ บุคลิกลักษณะของผูเรียนยุคใหม อันเปนยุคแหงการ
ตองการสิ่งสําเร็จรูป (“ความรูสําเร็จรูป”) อันเนื่องมาจากเวลาการเรียนรูที่จาํ กัด (การเรียนรูเปน
ภาคการศึกษา) อีกทัง้ การที่ผูเรียนเคยผาน สังคมแหง การเรียนรูท มี่ ุงเนนการแขงขัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการแขงขันเพื่อสอบเขาเรียนตอระดับอุดมศึกษา ก็เปนเหตุผลสําคัญ สําหรับความชอบใน
การที่จะเรียนรู ในลักษณะของการรับเนือ้ หาจากการถายทอดจากผูส อนโดยตรง มากกวาการใช
เวลาในการ เรียนรูดวยตนเอง หรือ การเรียนรูรวมกับผูสอน เพื่อน หรือผูเชี่ยวชาญอื่นๆ ผาน
e-Learning
สรุป
อนาคตของ e-Learning ไทย จําเปนตองอาศัยการพัฒนา ไมจํากัดเฉพาะในดาน
เทคโนโลยีที่เกีย่ วของเทานั้น หากสิง่ สําคัญมาก ไดแก การพัฒนาทางดานของกระบวนทัศนที่
เกี่ยวกับการเรียนการสอน (pedagogy) การใหความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการ
สอนเปนเรื่องที่ยาก แตเปนเรื่องที่มีความสําคัญตอการพัฒนา e-Learning ที่ยั่งยืน การที่
e-Learning จะเปนเพียงแคการเดินตามกระแสการเรียนรูของโลก หรือ จะเปนทางเลือกสําคัญใน
การปฏิวัติการเรียนรูของผูคนในสังคมไทย ก็ขึ้นอยูกับ การที่ ผูใช ไมวา จะเปน ผูเ รียน หรือ ผูสอน

จะมีความมุง มั่นในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน และการเรียนการสอนใหมีประสิทธภาพ และ
ประสิทธิผลมากนอยเพียงใด

