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การเรียนรูแบบเชื่อมตอ : มุมมองที่ตองตระเตรียมสําหรับสังคมไทยในยุคดิจิตอล
Connectivism: How to Prepare for Thai Society in Digital Age
อรรณพ ปยะสินธชาติ1* ณมน จีรังสุวรรณ2 และ ปณิตา วรรณพิรุณ2
ความนํา
ถาเรานั่งเรียนหรือนั่งฟงบรรยายอยูแลวอาจารยหรือ
ผูบรรยายตั้ งคําถาม ถามเราวา “ทุกคนที่นั่งอยูในที่นี้
หยุดนิ่งหรือเปลา?” เราคงงงวาผูสอนหรือผูบรรยายจะ
มาไมไหนกันแน ก็เห็นทุกคนในหองกําลังนั่งอยูกับที่
(หยุดนิ่งเพื่อฟงคําบรรยายอยูนี่) แปลวาคําตอบในใจดัง
ๆ คงตอบวา “ก็หยุดนิ่งอยูครับ” แตถาผูบรรยายกลาว
ตอไปวา ใหทุกคนหลับตาลงแลวจิตนาการวาเรากําลัง
นั่ ง อยู ใ นห อ งบรรยายที่ อ ยู ที่ แ ห ง หนึ่ ง แห ง ใดใน
กรุ ง เทพฯ แล ว มองภาพมุ ม สู ง ขึ้ น ไปก็ จ ะเห็ น ภาพ
กรุงเทพเปนสวนหนึ่งของแผนที่ประเทศไทยซึ่งเปนสวน
หนึ่งของทวีปเอเซียและเปนสวนหนึ่งของโลกใบนี้ ซึ่ง
แนนอนวากําลังหมุนรอบตัวเองในทิศทวนเข็มนาฬิกา
และแนนอนวากําลังหมุนรอบดวงอาทิตย ในระบบสุริยะ
จักรวาล ที่นี้พอลืมตาขึ้นเราก็จะไดคําตอบใหมทันทีวา
“ไมหยุดนิ่ง” เห็นไหมครับวาบางครั้งการใชจินตนาการ
จะทําใหการรับรูของเราเปลี่ยนแปลงไป ดังคํากลาวที่วา
"Imagination is more important than knowledge”
(Albert Einstein) ในอดีตกอนยุคของการใช Internet
การที่เราจะมีโอกาสไดเรียนรูองคค วามรูใ หม ๆ ด วย
ตนเองหรือจากผูอื่นอาจใชเวลาเปนเดือนหรือแมกระทั่ง
ป แตในปจจุบันการเขาถึงรูองคความรูใหม ๆ ที่เกิดขึ้น
อาจใชเวลาเพียงวิน าที หรือนาทีเทา นั้นที่เหลือก็เป น
การใช เวลาในการศึก ษาทํ า ความเขา ใจ และถา ยั งไม
เขาใจก็มีผูรูอีกมากมายหลายลานคนบนโลก Internet ที่

พร อ มจะให ค วามกระจ า งถู ก บ า งผิ ด บ า ง ขึ้ น อยู กั บ
ความสามารถของเราในการที่ จ ะวิ เ คราะห ห รื อ
สังเคราะหสิ่งที่เราไดรับรูมา เราคงเคยไดยินคําวาครึ่ง
ชีวิต (Half Life) ของสารกัมมันตรังสีซึ่งหมายความถึง
ครึ่ ง หนึ่ ง ของช ว งเวลาทั้ ง หมด ที่ ส ารกั ม มั น ตรั ง สี
เหล า นั้ น จะปลดปล อ ยกั ม มั น ตรั ง สี อ อกมาจนหมด
Gonzalez (2004) กลาวไววา “ครึ่งชีวิต (Half-life)
ของความรู คื อ ระยะเวลาครึ่ ง หนึ่ ง ของช ว งเวลา
ทั้ ง หมดที่ ค วามรู ใ หม ไ ด เ กิ ด ขึ้ น และล า สมั ย ไป
ความรู จํ า นวนมากเกิ ด ขึ้ น บนโลก ครึ่ ง หนึ่ ง ของ
ความรูที่เรารูในปจจุบันเราไมเคยรับรูในชวง 10 ป
กอน จากขอมูล ของ American Society of
Training and Documentation (ASTD) ปริมาณ
ของความรูในโลกเพิ่มขึ้นเปนสองเทาในชวง 10 ปที่
ผานมาและเพิ่มขึ้นเปนสองเทาในทุก ๆ 18 เดือน”
ในอดีตครึ่งชี วิตขององค ค วามรู ห นึ่ ง ๆ อาจมี ค รึ่ ง
ชีวิตยาวนานนับสิ บป กว าที่จะลาหลั งและไมสามารถ
นํามาใชได แตปจจุบันนี้อาจมีองคความรูในบางสาขาที่
มีครึ่งชีวิตเปนปเปนเดือนหรืออาจเปนสัปดาหก็ได เรา
อาจบอกไดว าโลกเดี๋ยวนี้ มีขนาดเล็กลงมากด วยการ
หลอมรวมกันของสารสนเทศ และเทคโนโลยีการสื่อสาร
(Convergence of Information and Communication
Technology) นอกจากเล็กลงแลวนาจะหมุนเร็วมากขึ้น
ด ว ยภายใต บ ริ บ ทของการถ า ยทอดความรู ข อง
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มวลมนุษยชาติและที่สําคัญความรูที่เราไดรับทราบใน
วินาทีนี้นั้น อาจจะเปลี่ยนแปลงไดทันทีใน วัน ชั่วโมง
นาทีหรือแมกระทั่งวินาทีถัดไป (ดูตัวอยางไดจากการ
นําเสนอขาวในทุก ๆ มุมโลกของ CNN) แลวระบบการ
เรียนการสอนของเราในขณะนี้ไดมีการตระเตรียมความ
พร อ มสํ า หรั บ สิ่ ง ใหม ๆ ที่ กํ า ลั ง เกิ ด ขึ้ น นี้ อ ย า งไร
บทความบทนี้ผูเขียนมุงหวังตองการนําเสนอภาพรวม
ของการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ตั้ ง แต ใ นอดี ต จนถึ ง
ป จ จุ บั น ที่ กํ า ลั ง เกิ ด ขึ้ น และนํ า การเปลี่ ย นแปลงเข า สู
สั ง คมของ ระบบดิ จิ ต อลแบบเต็ ม รู ป แบบ และการ
เชื่อมโยงเครือขายสังคมออนไลน (Social Networked)
ที่แพรหลายอยางรวดเร็ว นําไปสูการนําเสนอทฤษฏีการ
เรียนรูใหม ๆ เชน ทฤษฎี Connectivism [1] เพื่อเปน
ขอมูลสําหรับผูสนใจที่อยูในแวดวงการศึกษาที่อาจจะ
นําไปใชใหเปนประโยชนตอไป
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ
ที นี้ ถ า มาดู ก ารเปลี่ ย นแปลง ของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรดูบาง ผูเขียนขอแบงชวงการพัฒนาของ
เครื่องคอมพิวเตอรและสารสนเทศตามบริบทของการใช
งานออกเปน 4 ยุค คือ
 ยุคที 1 ผูใชหลายคนรวมกันใชคอมพิวเตอร
เพียงตัวเดียว (Many to One ) เริ่มตั้งแตในป
ค.ศ. 1953 บริษัท IBM (International
Business Machine) ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร
ตัวแรกของโลก ชื่อ IBM 701 EDPM และในป
ค.ศ. 1954 ถัดมา John Backus & IBM ได
รวมกันพัฒนาภาษาในระดับที่เปน High Level
Programming Language ที่ชื่อ FORTRAN
Computer Programming language (Mary
Bellis, 1997) ถูกนํามาใชที่ศูนยคอมพิวเตอร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพียง 1 เครื่อง
เพื่อใหนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย ในคณะที่เปด
สอนวิ ชาโปรแกรมคอมพิ วเตอร ที่ เรี ยนการ
เขียนภาษา FORTRAN ไดเอาโปรแกรมที่
เขี ยนด วยภาษา FORTRAN
มาส งให
เจาหนาที่ เพื่อใหเครื่องคอมพิวเตอรประเมิน
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ผลและนําผลที่พิมพออกมา ไปใชในการสงงาน
ที่ไดรับมอบหมายใหเขียนโปรแกรม
 ยุคที่ 2 ผูใช 1 คนใชงานเครื่องคอมพิวเตอร 1
เครื่อง (One to One) เริ่มตนระหวางป ค.ศ.
1976-1977 ในเดือน เมษายน Steve Wozniak
และ Steve Jobs สรางคอมพิวเตอรสวนบุคคล
ตัวแรกของโลก ในโรงรถของพวกเขาที่ชื่อวา
Apple I ในราคาเพียง 25 ดอลลาร (เปน Single
circuit board มี video interface, 8k RAM,
6502 Processor พรอม Keyboard) ตามดวย
เครื่อง IBM PC พรอมระบบปฏิบัติการ MSDOS ในป ค.ศ. 1981 และ Apple Macintosh
พรอมระบบ Graphic user interface (GUI)
และเมาส (Mouse) ในป ค.ศ.1984 (Mary
Bellis, 1997)
 ยุคที่ 3 ผูใช 1 คนใชงานติดตอสื่อสารกับ
คอมพิวเตอรหลายเครื่อง (One to Many) เริ่ม
ตั้งแตการถือกําเนิดของ Internet ใน ป ค.ศ.
1991 สถาบัน CERN (ตั้งอยูระหวางชายแดน
ประเทศฝรั่งเศสและประเทศสวิทซเซอรแลนด)
หลังจากที่นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษ ชื่อ Tim
Berners-Lee ไดตีพิมพบทความโครงการ
World Wide Web 2 นําไปสูการถือกําเนิดของ
ระบบ เครื อข ายอิ นเทอร เน็ ต (Internet
Network) ที่ ใช มาตรฐานโปรโตคอล TCP/IP
ทําใหเกิ ดการแลกเปลี่ยนข อมูลทั่วโลกอย าง
รวดเร็ว
 ยุ คที่ 4
ผู ใช หลายคนติ ดต อกั บระบบ
คอมพิวเตอรหลาย ๆ ระบบ (Many to many:
Ubiquitous era) เริ่มตั้งแตการหลอมรวมของ
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร
(Convergence of ICT, Communication &
Entertainment) นําไปสูการปรับตัวครั้งใหญ
จากยุ คของข อมูลขาวสาร มาเปนยุคดิจิตอล
เต็มรูปแบบ (Digital Age) เกิดการพัฒนาอยาง
รวดเร็วในทุก ๆ ดานดังนี้

12/7/12 2:56:22 AM

131

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 3 ฉบั บ ที่ 2 กรกฏาคม - ธั น วาคม 2555

 ระบบโครงสรา งพื้ น ฐานการสื่ อ สาร ทั้ ง
ระบบมีสาย (Wire) และระบบไรสาย
(Wireless) จากเทคโนโลยี ADSL สู
เทคโนโลยี บรอดแบนด (Broad Band)
3G และกําลังเขาสูเทคโนโลยี 4G และ
ระบบ Cloud Computing ที่ใหบริการ
Data center แกผูใชงาน
 การพัฒนาของ Software ทางดานชุมชน
ออนไลน (Social Media) เชน Flickr,
FaceBook, Twitter และ Google +
 การหลอมรวมของอุปกรณปลายทาง ที่
เปนทั้งคอมพิวเตอร เครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณใหความบันเทิง
ที่ใชคําวาระบบแทนคํ าว าเครื่ อง เพราะรูปแบบของ
คอมพิวเตอรจะไมเปนแบบที่เราคุนเคยกัน ดังจะเห็นได
จากรูปแบบของ Smart Phone และ Tablet ที่เปน Model
เริ่มตนของเครื่องคอมพิวเตอรที่เปลี่ยนไปและในอนาคต
อันไมไกลเกินไป เราจะสามารถใชงานระบบคอมพิวเตอร
และการสื่อสาร ที่เปนหนึ่งเดียวกัน เทานั้นยังไมพอยังเปน
หนึ่งเดียวกับกับรูปแบบของการใชงานในชีวิตประจําวัน
โดยไม มี รอยต อของการสั มผั สกั บเครื่ องคอมพิ วเตอร
เหมือนในยุคปจจุบัน (Seamless Computing Technology)
นั่นคือเราสามารถใชงานระบบ Cloud computing, ระบบ
การสื่อสารไรสายความเร็วสูงในระดับอยางนอย 50 Mb/s
ระบบ Artificial Intelligence หรืออาจกลาวไดวาเปนการ
กาวเขาสูยุคเริ่มตนของ ยุค Ubiquitous ที่เทคโนโลยี
สารสนเทศ, การสื่อสาร (iPad & iPhone, 4G และ Cloud
Computing ทําใหการใชเทคโนโลยีเปนแบบ ทุ กเวลา ทุก
สถานที่ (Any time, Any place) และเปนหนึ่งเดียวกับชีวิต
ตามปกติ โดยที่เราไมตองพกพาอุปกรณหลาย ๆ ชิ้นไป
พรอม ๆ กัน หรือสุดทายอาจจะไมตองพกพาอุปกรณ
ใด ๆ เลย
จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน จะทําใหพลวัตร
ของการเคลื่อนยายองคความรู เปนไปอยางรวดเร็วและ
รุ น แรงในสั ง คมโลกใบนี้ จํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ เ ราต อ ง
เตรียมการเตรียมตัวเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการเรียนการ
สอนเพื่ อเตรี ยมการให เยาวชนของเรา พร อมที่ จะเป น
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เยาวชนของโลก เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยน แปลงของ
กระแสดังกลาว
เทคโนโลยี สารสนเทศการเรี ยนรู และความบั นเทิ ง
หลอมรวมเปนหนึ่งเดียว
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สภาวะเศรษฐกิจของโลก
เริ่มฟนฟูทําใหอัตราการเกิดสูงขึ้นจนเรียกกันวาเปนยุค
Baby Boom ตามดวยการเริ่มตนของยุคโลกาภิวัฒน
(Globalization) ที่การติดตอสื่อสารและการไปมาหาสู
ตลอดจนการเคลื่ อนย ายทรั พยากรและศิ ลปวั ฒนธรรม
เปนไปอยางรวดเร็ว การเกิดขึ้นของ Internet กอใหเกิด
การพัฒนาที่ตามมาอยางรวดเร็วในดานตาง ๆ จนทําให
เกิ ด การเปลี่ ย นจากยุ ค ปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรม (Industrial
Evolution)
มาสู ยุ คของการปฏิ วั ติ ข อมู ลข าวสาร
(Information Age Revolution) ทําใหเกิดกลุมคนกลุม
ใหม ๆ ในสังคมโลก ที่มีทัศนคติความสนใจและความชอบ
ในทิศทางเดียวกัน ในรูปแบบใหมตามการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนทําใหเกิด Generation ใหม ๆ
เชน Generation X, Generation Y…..และสําหรับใน
ปจจุบันเยาวชนรุนใหม ๆ ไมไดเติบโตมาในยุคของขอมูล
ขาวสารแลวแตกําลังกาวเขาสูยุคดิจิตตอล (Digital Age
Revolution) อยางเต็มรูปแบบ ลองมาพิจารณาดู
รายละเอียดของการเปลี่ยน แปลงในลักษณะตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นในปจจุบันนี้โดยเริ่มตนจากลักษณะเฉพาะของกลุม
คนรุนใหม
กลุมคนรุนใหมดังที่กลาวมาแลวเติบโตมาในยุคแหง
ความเฟองฟูของสื่อดิจิตอล (Digital Natives: n-Gen)
[2] คนกลุมนี้มีวิถชี ีวิตในการทํางาน เรียนและแสวงหา
ความบันเทิงในรูปแบบใหม ๆ
 คนกลุมนี้สามารถใชระบบ ที่เอื้ออํานวยตอ
การเขาถึงขอมูลตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วดวย
อุปกรณที่สะดวกทันสมัย และยังสามารถรับ
ขอมูลที่ตองการไดอยางรวดเร็ว เหมือนกับ
การเห็นแสงสวางจากการเปดสวิทซไฟฟา
 ขอมูลทีใชไมใชการอานแตเปน การดู การ
ฟ ง จากภาพ และ ภาพเคลื่ อ นไหว และ
แสวงหาขอมูลที่ตัวเอง ตองการจากการสุมคน
(Random Search) หาขอมูลจากแหลงหลาย ๆ
แหลงและจากสมาชิกใน Social Network
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และนํ า มารวบรวมประยุ ก ต ใ ช ต ามความ
ต อ งการและแบ ง ป น กลั บ สู ค นในสั ง คม
ออนไลน
 ต อ งการการตอบสนองความคิ ด เห็ น อย า ง
รวดเร็วจากกลุมเพื่อน หรือแหลงที่ตองการ
ขอมูลปอนกลับผานสังคมออนไลนถึงแมวา
เพื่ อ นคนนั้ น จะเป น เพื่ อ นบ า นที่ อ ยู บ า น
ติดกันที่สามารถเดินไปหาไดก็ตาม
 จะไมออกไปซื้อหนังสือหรือแผน CD หรือ
DVD เพื่ออานเพื่อดูหนังฟงเพลงแตจะใช
วิธีการ Download Content ที่ตองการผาน
ระบบ Internet และชอบที่จะสรางสรรคสื่อ
ด ว ยตนเองและพร อ มที่ จ ะนํ า เสนอสื่ อ ของ
ตัวเองกับเพื่อน ๆ ในสังคมออนไลน
 ถือวาขอมูลมีไ วสําหรับแบงปนกันไมคิดวา
การเอาขอมูลไปเผยแพร เปนสิ่งที่ไมควรทํา
 พฤติ ก รรมดั ง กล า ว ทํ า ให เ กิ ด การติ ด ต อ
สื่อสารที่ไมใชการติดตอสื่อสารดานเดียวแต
จะเปนการติดตอสื่อสารหลายดาน ระหวาง
กันภายในและนอกกลุม หรือที่เรียกวาเปน
สังคมการพูดคุย (Conversation Social) ผล
ที่เกิดขึ้นมาคือการมีรูปแบบของการ ตลาด
ใ ห ม ๆ ที่ เ ร า เ รี ย ก ว า เ ป น Networked
Market
 ลู ก ค า มี ค วามเฉลี ย วฉลาดมากขึ้ น ในการ
เลือกใชสินคาและบริการ สามารถเขาถึง
แหล ง ของสิ น ค า หรื อ บริ ก ารได โ ดยไม ต อ ง
ผานคนกลาง
 ผูผลิตหรือผูใหบริการตองจัดเตรียมขอมูลใน
รู ป แบบของสื่ อ ดิ จิ ต อลที่ เ พี ย งพอและ
นาสนใจ
 การตั ด สิ น ใจในการเลื อ กใช บ ริ ก าร ได รั บ
อิทธิพลอยางมากจากกลุม สังคมออนไลน
จึ ง เกิ ด คํ า ถามขึ้ น ว า ถ า อย า งนั้ น เรายั ง ต อ งมี
Supermarket หรือไม หรือยังตองมีมหาวิทยาลัยหรือไม
หรือตองไปหาหมอเพื่อดูแลสุขของเราหรือไม หรือถา
ตองการจะรูขาวสารตองดูจากโทรทัศนใชไหม
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Web 2.0 [3]
การถือกําเนิดของ Web 2.0 เริ่มตนจากการไดรับ
ความนิยมของ Underground Web หนึ่งที่ชื่อวา
LiveJounal และ Friendster ที่ไดรับความนิยมมาก ๆ ซึ่ง
ตอมาไดพัฒนามาเปน Social Network รูปแบบ ตาง ๆ
เชน Tribe, LinkedIn, Flickr, Yahoo 360๐, FaceBook,
Twitter และ Google + กลาวโดยงาย คือรูปแบบ Web
เปลี่ยนจาก Web ที่สามารถอานไดอยางเดียว (The Read
Web) เปน Web ที่สามารถอานและเขียนได (Read-Write
Web: Tim Berners-Lee's original vision.) ตัวอยางที่เห็น
ไดชัดอีกอยางหนึ่งคือการเขียน Blog ที่เริ่มตนจากการ
บันทึกขอมูลตาง ๆ เปนสวนตัวและเริ่มพัฒนาใหสามารถ
แบงปนขอมูลกันไดทั้งขอความที่เขียนและภาพผานระบบ
RSS Feed ที่สงผานขอมูลขาม Platform กันไดโดยใช
ภาษา XML (eXtensible Markup Language) ที่สามารถ
กําหนดใหรูปแบบของ Content ไมผูกติดอยูกับ Platform
ทําใหการเคลื่อนยายขอมูลจาก Platform หนึ่งไปยังอีก
Platform
หนึ่ ง เป น ไปได โ ดยง า ย และ AJAX
(Asynchronous Java Script and XML) สามารถทําให
Web Application ทั้งหลายสามารถดึงขอมูลจาก Server
มาแสดงผลโดยรักษารูปแบบไวคงเดิม [4] และไมใชเพียง
การเกิดและใชประโยชนจาก Blog เทานั้น Jimmy Wales
และเพื่อน ๆ ไดพัฒนา Wikipedia ซึ่งถือวาเปน Platform
ของระบบ Encyclopedia ที่ใหญและแพรหลายมากที่สุดใน
ปจจุบัน ที่เปดโอกาสใหทุกคนสามารถเขียนและอานองค
ความรู ตาง ๆ ได โดยไม เสียค าใชจายใด ๆ ตัวอยางอีก
อยางหนึ่งคือการเกิดของ Platform ที่ชื่อ Audacity ที่เปด
โอกาสให ผู คนบนโลกออนไลน สามารถบั นทึ กเสี ยงและ
แบ งป นกั นซึ่ งนํ าไปสู การพั ฒนาเป นสถานี วิ ทยุ ส วนตั ว
(Podcast) บน Internet ที่ทุกคนสามารถสรางและเผยแพร
ไดอยางอิสระ รวมถึง Facebook ซึ่งมีจุดเริ่มเกิดจาการ
รวมรวมประวั ติ ของนั กศึ กษาที่ จบการศึ กษาแล ว และ
สามารถ Update สถานะเพื่อการติดตอสื่อสารกันในสังคม
ออนไลนหรือ Twitter ซึ่งที่จริงแลวก็คือ Microblog ที่ใช
บันทึกเนื้อหาสั้น ๆ (Microcontent) ทําใหเกิดการกลาย
ภาพจาก Web ที่รวบรวมเอกสารเพื่ออานกลายเปน Web
ที่ มี การพั ฒนาข อมู ลอยู ตลอดเวลาและสามารถส งผ าน
เครือขายในสังคมออนไลน ไดอยางรวดเร็ว กลาวโดย
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สรุปคือการเกิดขึ้นของ Web 2.0 ไมใชเปนการปฏิวัติของ
เทคโนโลยี จากบทบาทการเปนตัวกลาง (Medium) ที่ใช
ในการสื่ อ สาร แต เ ป น การปฏิ วั ติ ข องสั ง คมที่ ใ ช เ ป น
Platform ในการสื่อสาร “ Web 2.0 เปนทัศนคติ (Attitude)
ไมใชเทคโนโลยี Web 2.0 คือ Platform เปด ที่ใชกระตุน
ใหเกิดการมีสวนรวมกันอยางกวางขวางและแพรหลายใน
คําวาเปดไมไดหมายถึงการเปดของ Application ในการใช
งานเทานั้นแตหมายถึงการเปดของสังคม ในการใชเนื้อหา
ในดานตาง ๆ ดวยสภาพแวดลอมใหม ๆ ที่นาตื่นเตนเราใจ
e-Learning 2.0 [4]
ในโลกของการเรียนการสอนออนไลนนั้นเรื่องที่นาจะ
ใกลเคียงกับสังคมออนไลน (Social Network) บน Internet
มากที่ สุ ด น า จะเป น เรื่ อ งของชุ ม ชนแห ง การปฏิ บั ติ
(Community of Practice: CoP, Wenger, 1990) ซึ่งเปน
การแลกเปลี่ยนความรูกันระหวางสมาชิกในชุมชน โดย
สมาชิกมีการปฏิสัมพันธ และเรียนรูรวมกัน ผานระบบการ
บริ ห ารจั ด การการเรี ย นการสอนออนไลน (Learning
Management System: LMS) แตมีขอแตกตางคือชุมชน
แหงการปฏิบัติในระบบ e-Learning นั้นจะเกิดขึ้นอยู
ภายใต ข อ จํ า กั ด ของหลั ก สู ต รการสอนและเวลาของ
หลักสูตร แตเมื่อนักการศึกษาไดเริ่มนําเอา Wiki, Blog,
Podcast และ YouTube นํามาใชกับการเรียนการสอน
แทนที่จะเกิดการถกเถียงเฉพาะเนื้อหาการเรียนที่กําหนด
ในหลักสูตร ระหวางนักศึกษาดวยกันเอง และมีโอกาสเปด
ประตูสูโลกกวางของสังคมออนไลนทั่วโลก ในแงมุมของ
ความรูที่แตกตางออกไปและผูคนที่หลากหลายทั่วโลก ใน
เมื่อเรากําลังอยูใน download generation ทําไมจึงไมสราง
กรอบคิดในเรื่องของการ download องคความรูเพื่อสราง
องคความรูขึ้นใหม และแบงปนรวมกันทําใหเกิดผลแบบ
ทวีคูณ(Multiple Effect) กับองคความรู เหมือนกับการ
download หนั ง หรื อ เพลงกั น บ า ง ทํ า ไมเราไม ทํ า ให
Online Learning เปลี่ยนจากตัวกลาง (Medium) มา เปน
Platform เพื่อการเรียนการสอน ทําไมเราไมเปลี่ยน online
learning software จากเครื่องมือในการใชเพื่อสงผาน
เนื้ อหาความรูหรือสื่อจากสํานักพิมพ แลวนํามาจัดเปน
โครงสรางหลักสูตรโดยผูสอน หันกลับ 180 องศา มาเปน
เครื่องมือที่ใชในการสรางสรรคความรูโดยสังคมออนไลน
ของผูเรียน เปลี่ยนจากการอานหนังสือหรือบทความมาสู
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สังคมของการสนทนาแลกเปลี่ยนองคความรูผานสื่อที่ มี
คุ ณ ภาพในสั ง คมออนไลน ถ า เรามอง e-Learning
application เหมือนกับ Blog สวนตัวที่เปนเพียง 1 node ที่
เปน Web Content ที่สามารถเชื่อมตอกับ node ของ
Web Content อื่น ๆ ใน Social Network ได แนนอนจะทํา
ใ ห e-Learning เ ป ลี่ ย น จ า ก Application ข อ ง
สถาบันการศึกษาหรือองคกรมาเปนศูนยการเรียนรูที่เปน
Open source ของนักศึกษาแตละคนที่จะใชเครื่องมือ
ต าง ๆ เพื่ อการเรี ยนรู สร างองค ความรู ใหม ตลอดจน
แลกเปลี่ยนแบงป นความรู รวมกันโดยไมมีขอบเขตของ
ชาติพันธุและกรอบของเวลา
ทฤษฎีการเรียนรูปจจุบัน
George Siemens ไดวิเคราะหและใหความเห็นที่
นาสนใจเกี่ยวกับ ทฤษฎีการเรียนรู โดยนําเสนอวา ทฤษฎี
พฤติกรรมการเรียนรู (Behaviorism) มองความรูเปน
เสมือนวัตถุ ซึ่งสามารถครอบครองไดโดยใชกระบวนการ
กระตุนดวยสิ่งเรา เพื่อใหเกิดการลงมือปฏิบัติ ในขณะที่
พุทธิปญญา (Cognitivism) และ ทฤษฎีการสรางสรรค
(Constructivism) บอกวามนุษยมีวิธีการเรียนรูอยางไร
พุ ทธิ ป ญญามองการเรี ยนรู ของมนุ ษย คล ายกั บ
กระบวนการทํางานของคอมพิวเตอร [5] ขณะที่ทฤษฎี
สร างสรรค มองว า ความรู ของมนุ ษย ถู กสร างโดยผ าน
ประสบการณ ของเขาเอง โดย ทั้ งทฤษฎี พฤติ กรรมการ
เรียนรูและพุทธิปญญา มองวาความรูคือสิ่งที่อยูภายนอก
ของมนุษย และกระบวนการเรียนรูเกิดขึ้นภายในตัวมนุษย
เพื่ อเติ มเต็ มภาชนะเก็ บความรู ทฤษฎี การสร างสรรค
ไมไดคิดวามนุษยเปนภาชนะที่วางเปลาที่ตองถูกเติมเต็ม
ดวยความรูแตมีความพยายามที่จะสรางความรูขึ้นมาเอง
โดยเห็นวาในโลกของความเปนจริงนั้นคอนขางยุงเหยิง
การจัดรูปแบบการเรียนรูดวยตนเองแบบนี้ เปนการเตรียม
ผูเรียนใหพรอมสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต
ขอจํากัดของทฤษฎีการเรียนรูในอดีต
ทฤษฎีการเรียนรูทั้ง 3 ทฤษฎีมีหลักคิดรวมกันอยาง
หนึ่ ง คื อ “กระบวนการเรี ย นรู เ กิ ด ขึ้ น ในตั ว มนุ ษ ย ”
แม กระทั่ งทฤษฎี การเรี ยนรู แบบสร างสรรค ก็ เกิ ดจาก
กระบวนการการเรี ยนรู ผ านประสบการณ ร วมกั น ของ
ผูเรียน ทั้ง 3 ทฤษฎีไมไดกลาวถึงความรูที่เกิดขึ้นนอก
ตั ว ผู เ รี ย น เช น ความรู ที่ ถู ก จั ด เก็ บ และนํ า มาใช โ ดย
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เทคโนโลยีเองโดยที่ไมตองพึ่งพามนุษยหรือความรูที่ถูก
เก็บไวในองคกร ตัวอยางเชนเราไมตองเรียนรูกระบวนการ
ซักเสื้อผาทั้งหมด เราเพียงแตเรียนรูการกดปุมเครื่องซัก
ผา องคความรูบางสวนในการซักผาถูกบรรจุอยูในเครื่อง
ซั กผ า รวมถึ งระบบเสมื อนจริ งต าง ๆ (Artificial
Intelligence: AI) ที่เกิดขึ้นในโลกปจจุบันนี้
ทางเลือกใหมของการเรียนรูในยุคดิจิตอล (Digital
Age)
การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเกิดการ
เชื่อมตอระหว างมนุษยในโลก อยางสะดวกและรวดเร็ ว
นํ ามาซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบของการเรี ยนรู ในยุ ค
ดิจิตอล ในโลกที่เต็มไปดวยขาวสารและขอมูล ทําใหเรา
ไมสามารถที่จะใชกระบวนการเรียนรู ในรูปแบบเดิมเพียง
อยางเดียว “ประสบการณเคยถูกยกใหเปนครูที่ดีที่สุดของ
การเรียนรู แตเนื่องจากเราไมสามารถหาประสบการณกับ
ทุกเรื่องหรือทุกสิ่งทุกอยาง ดังนั้นเราสามารถเรียนรูไดจาก
ประสบการณ ที่ เก็ บไว กั บผู คนรอบ ๆ ตั วเรา” (Karen
Stephenson) Siemens นําเสนอแนวความคิด ในเรื่องของ
ความวุนวายยุงเหยิง (Chaos) ความวุนวายคือความจริงที่
ถูกทํ าให ขาดเป นส วน ๆ องค ความรู ในป จจุ บั นเกิ ดขึ้ น
อยางมากมาย มีลักษณะที่เปน Chaos ถาสามารถเชื่อมตอ
ความวุ นวายได เราก็ จะได องค ความรู ที่ เป นประโยชน
ทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคกลาววา มนุษยจะกระตุน
ความเขาใจโดยการสรางงานที่มีคุณคา แต Chaos มี
ความหมายวา งานที่มีความหมายมีอยูแลว ผูเรียนเพียง
ถูกทาทายใหตระหนักถึงรูปแบบการเชื่อมตอที่ถูกปดบัง
อยูเทานั้น การสรางงานที่มีคุณคาและสรางการเชื่อมตอ
กับชุมชนที่มีประสบการณ คือหัวใจที่สําคัญของการเรียนรู
ความสามารถในการเชื่อมตอแหลงของขอมูลและการสราง
รูปแบบการแปรขอมูลที่เปนประโยชนควรไดรับการฝกฝน
ในสังคมแหงการเรียนรู
ทฤษฎีการเรียนรูแบบเชื่อมตอ (Connectivism)
เกิดจากการหลอมรวมของ 3 แนวคิด คือ แนวคิดของ
ความยุงเหยิง (Chaos) เครือขาย(Network) และ การ
จัดระบบดวยตนเอง (Self-organization) [6] การเรียนรูคือ
กระบวนการที่ เกิ ดขึ้น ในสิ่ งแวดล อมที่ยุ งเหยิงของการ
เปลี่ยนแปลงขององคประกอบหลัก ที่ไมสามารถควบคุมได
ด ว ยใครคนใดคนหนึ่ ง ความรู อ ยู ภ ายนอกตั ว เรา ใน

_12-1640(001-142).indd 134

ฐานข อมู ลหรื อในองค กรและถ าสามารถเชื่ อมต อด วย
เครื อข ายที่ เหมาะสม จะทํ าให เราเรี ยนรู ได มากขึ้ นกว า
ความรูที่เรามีอยูแลว การเชื่อมตอจะนํามาซึ่งขอมูลที่ทัน
สมัยใหมตลอดเวลา ความ สามารถในการในการแยกแยะ
ขอมูล ที่สําคัญและไมสําคัญออกจากกันมีความสําคัญมาก
โดย มีหลักคิดดังนี้
 การเรียนรูและความรูเกิดจากความ
หลากหลายของความคิดเห็น
 การเรียนรูเปนกระบวนการที่เชื่อมโยงจุดของ
แหลงความรูตาง ๆ
 ความรูสามารถถูกจัดเก็บไวในสิ่งที่ไมใชมนุษย
ได
 ความสามารถในการเรียนรูเพิ่มมากขึ้นมี
ความสําคัญมากกวาปริมาณความรูที่มีอยูใน
ปจจุบัน
 การดูแลและคงไวซึ่งการเชื่อมโยงเปนสิ่งที่
จําเปนในการอํานวยใหเกิดการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง
 ทักษะหลักที่สําคัญในการเรียนรูคือ
ความสามารถที่จะเห็นความเชื่อมตอโดยรวม
ขององคความรูในเรื่องตาง ๆ
 ความรูที่มีความถูกตองและทันสมัย
เปน
จุดมุงหมายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตาม
ทฤษฎีคอนเนคทิวิซึม
 ในการเรียนรู การเลือกที่จะเรียนรูและการ
เลือกความหมายของสารสนเทศ ดวยการเห็น
ความเปนจริงที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเวลา
เปลี่ยนแปลงไป ทําใหความถูกตองของความรู
เปลี่ยนไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
บริบทสารสนเทศ ซึ่งมีผลตอการตัดสิน เมื่อ
เทคโนโลยีการและ Internet ติดตามเราไปได
ทุกหนทุกแหง [6]
การหลอมรวมของอุ ป กรณ ส ารสนเทศและการ
สื่ อสาร ทํ า ให เ ราได เห็น อุ ป กรณ พ กพาแบบใหม ๆ ที่
สะดวกตอการพกพาและใชงานและโครงขาย Broadband ความเร็วสูง 3G, 4G และ ระบบ Cloud
Computing หลอมรวมกันกอใหเกิดเปนนวัตกรรมใหม
ลาสุดที่ทําใหการใชงาน Internet เปนไปอยางสะดวก
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รวดเร็ ว และได ป ระโยชน สู ง สุ ด มนุ ษ ย มั ก เคลื่ อ นที่
ตลอดเวลา การถือกําเนิดของ Mobile-device: Cell
Phones, Smart Phone, Palmtops, Handheld,
Laptops, Tablet PCs, สามารถตอบโจทยความ
ตองการในการติดตอสื่อสารและการไดรับความบันเทิง
ทั้ ง ในรู ป แบบต า ง ๆ อย า งไร ขี ด จํ า กั ด ตลอดจนการ
นํามาใชใหเกิดประโยชนในแวดวงธุรกิจ การเคลื่อนที่
(Mobility) นั้นหมายถึงการเคลื่อนที่ใน 3 ลักษณะ คือ
การเคลื่อนที่ของผูใช, การเคลื่อนที่ของอุปกรณ และการ
เคลื่อนที่ของการใหบริการ [7] ซึ่งนับเปนกาวกระโดด
ในปจจุบันที่เราเรียกวา Mobile technology
การเรียนรูตามแนวทฤษฎีการเรียนรูแบบเชื่อมตอ
และเทคโนโลยีแบบเคลื่อนที่ (Mobile Technology)
เนื่องจากความลงตัวของเทคโนโลยีของการติด ตอ
สื่อสารระหวางผูคน การแสวงหาความบันเทิงในรูปแบบ
ตาง ๆ แบบเคลื่อนที่ (Mobile Technology) และการ
นําเสนอแนวความคิด การเรียนรูตามทฤษฎีการเรียนรู
แบบเชื่อมตอ (Connectivism) ทําใหเกิดการเรียนรูใน
รูปแบบใหมที่เปนไปไดทุกสถานที่ทุกเวลาและกลมกลืน
กับบริบทของผูเรียนในยุคดิจิตอล (n-gen) การเรียนรู
ไมจําเปนตองอยูในสถานศึกษาการเรียนรูไมจําเปนตอง
มาจากครู หรือผูสอน การเรียนรูเกิดขึ้นที่ไหนก็ได
จากใครก็ไดใน Social Network เราสามารถเรียนรูขาม
กาลเวลาและขามชองวางระหวางแหลงเรียนรูกับผูเรียน
การเรียนรูแบบนี้คือ การเรียนรูแบบเคลื่อนที่ (mLearning) มีตัวเลขที่นาสนใจในการใชเวลาเพื่อการ
เรียนรูในยุคแรก ๆ ของ M-Learning เวลาการเรียนรู
ของผูใหญแตละคนโดยเฉลี่ยมีดังนี้ [8]
51%  เรียนอยูที่บานหรือในสํานักงานที่ที่
ทํางาน
21%  เรียนในบริเวณที่ทํางานนอกสํานักงาน
แตอยูในบริเวณที่ทํางาน
5%  เรียนนอกสถานที่
2%  เรียนที่บานเพื่อน
6%  เรียนที่สถานที่พักผอนหยอนใจ
14%  เรียนที่อื่น ๆ ทั่ว ๆ ไป เชน รานหมอ,
รานกาแฟ, ในรถสวนตัว ฯลฯ
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1%  เรียนระหวางการเดินทางติดตอธุระ
ตาง ๆ
ในความเปนจริงแลว ผูคนตางหากที่เคลื่อนที่ไมใช
เทคโนโลยี อุปสรรคที่เกิดขึ้นในยุคแรก ๆ ไมวาจะเปน
ความเร็วของ Internet คุณภาพของ Hardware และ
Software บน Mobile Device ทําใหการนําเอามา
ประยุกตใชกับการเรียน ยังไมไดประสิทธิผลสูงสุดแตก็
ถือว า ประสบผลสํ าเร็ จ ในระดับหนึ่ ง ตัว อยางเช น การ
เปดคอรสในระดับปริญญาตรี 3 ปสําหรับ 5 สาขาวิชา
ของมหาวิทยาลัย Unitec ในประเทศนิวซีแลนด [9]
แต ใ นป จ จุ บั น นั บ ตั้ ง แต ก ารถื อ กํ า เนิ ด ของเครื่ อ ง
Smartphone i-Phone และอุปกรณที่เรียกวา Tablet
เชน iPad ทําใหเกิดจุดลงตัวที่ดีที่สุดของระบบการเรียน
การสอนแบบเคลื่อนที่ (Mobile Learning)
บั ญ ญั ติ 8
ประการ เพื่ อ เตรี ย มพร อ มกั บ การ
เปลี่ยนแปลงในยุคการเรียนแบบเคลื่อนที่ (Mobile
Learning) ผานโลกไซเบอร [10]
ทฤษฎีการเชื่อมตอ เปนทฤษฎีที่เหมาะสมกับการ
เรี ย นรู ใ นยุ ค ดิ จิ ต อลที่ ทุ ก คนเรี ย น ทํา งานและใช ชี วิ ต
สื่อสารในระบบเครือขา ย Internet ความเร็วสูง เราไม
สามารถควบคุมองคความรูตาง ๆ ได เพราะทุกคนใน
เครือขายสามารถปรับเปลี่ยนองคความรูไดตลอดเวลา
แตผูเรียนและผูสอนตอง
1. รูจักการแสวงหาความรูดวยตนเองผานเครือขาย
ทามกลางองคความรูใหม ๆ ที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
2. การเพิ่ ม ขึ้ นอย างมากมายมหาศาล ของข อมู ล
หมายความวา มีขอมูลจํานวนมากที่เปนขอมูลที่
ดอยคุณภาพไมถูกตองหรือไมสําคัญ ตองมีทักษะ
ในการแยกแยะขอมูลเหลานั้น ออกจากกัน
3. ตองทําตัวใหเปนพลเมืองของโลก และตองรูจักการ
สรางเครือขายของผูที่สนใจในเรื่องคลาย ๆ กัน
ผาน Social network เพื่อแลกเปลี่ยนทวนสอบ
ความรูวาถูกตองหรือไม
4. ภาษาอังกฤษ คือเครื่องมือสื่อสารในสังคมออนไลน
ผูเรียนตองเตรียมพรอมทางดานภาษาอังกฤษเพื่อ
เปนพลเมืองของโลก
5. ตองเทาทันการเปลี่ยนแปลงของความรูตาง ๆ ที่
อาจล า สมั ย นั่ น คื อ ต อ งทั น สมั ย และศึ ก ษาหา
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ความรูตาง ๆ ในสาขาของตนเองตลอดเวลาผาน
เครือขาย Social network ขอมูลที่ถูกตองใน
วันนี้อาจผิดพลาดไดในวันรุงขึ้น
6. องคความรูไมหยุดนิ่งแตเคลื่อนยายอยางรวดเร็ว
ผานเครือขาย Internet กระแสของการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารทั่วทุกมุมโลก และเปดโอกาสให มี
โอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูรูทั้งโลก
7. โลกเชื่ อมโยงด วยระบบข อมู ลข าวสารที่ รวดเร็ ว
ทันสมัย ขอมู ลข าวสารที่ ใชในการเรียนรู ควรมา
จากหลาย ๆ แห ง และหลาย ๆ ช องทาง (Multi
channel system) อยาผูกติดความรูอยูที่สาขาใด
สาขาหนึ่ ง ตองเชื่ อมโยงบู รณาการขอมูลความรู
เพื่อใหไดองคความรูที่ดีที่สุด
8. ซอฟท แ วร ฮ าร ต แวร ใ หม ๆ ที่ มี คุ ณ ภาพดี ขึ้ น
เกิดขึ้นตลอดเวลา ตองเทาทันและศึกษาหาความรู
และมี ความเชี่ ยวชาญในการใช เครื่ องมื อใหม ๆ
เหลานี้เสมอ
บทสรุป
การเรียนรูเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ชวงเวลาแหงการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ การเรียนการสอนไดเกิดขึ้นแลว
การเรี ย นรู แ บบเชื่ อ มต อ ผ า นระบบเครื อ ข า ยสั ง คม
ออนไลน คือความรวมสมัยของวัฒนธรรมการเรียนรูที่
ไดเกิดขึ้นกับคนรุนใหม ดวยบริบทที่การติดตอสื่อสาร
เปนไปอยางสะดวกฉับไว ในการใชประโยชนบนเครือ
ข า ยสั ง คมในทุ ก มิ ติ จนเป น ส ว นหนึ่ ง ของการใช ชี วิ ต
ประจําวัน การประยุกตใชขอดีจากความสะดวกสบาย
ดั ง กล า วกั บ การเรี ย นการสอน จึ ง เป น สิ่ ง ที่ ค วรจะทํ า
และตองทําอยางแนนอน เพื่อกาวสูยุคแหงการเรียนรู
ใหมที่สังคมไทยจําเปนตองตระหนักตอการเปลี่ยนแปลง
เหลานี้ดวยความเทาทันและการตระเตรียมความพรอม
สําหรับเยาวชนของเราในอนาคตอันใกล
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