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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยทฤษฎีเช่ือมโยงความรู้¬ 
(Connectivism) ผ่านส่ือสังคมออนไลน์

กิตติพงษ์  พุ่มพวง*

บทคัดย่อ
 ทฤษฎีเชื่อมโยงความรู้ ¬(Connectivism) เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการสร้างและการ

เชื่อมโยงความรู้เพื่อการพัฒนาเป็นเครือข่าย (Network) โดยการเรยีนรูเ้กดิขึน้จากการตดัสนิใจ 

ของผูเ้รยีนท่ีจะเลอืกสรรทรพัยากรการเรยีนรูต่้าง ๆ  ซึง่อยูร่อบตวั โดยเฉพาะข้อมลูบนเครอืข่าย

ออนไลน์ แล้วน�ามาคัดกรองจนท�าให้ทรัพยากรการเรียนรู้ต่าง ๆ เหล่านั้นมีความหมายส�าหรับ

ตวัเอง ซึง่เกดิจากการเชือ่มโยงกบัสงัคมรอบตวัและการสร้างเครอืข่ายการเรยีนรูท่ี้มีปฏิสมัพันธ์

ระหว่างผู้ สอ น  ผู้เรียน และสื่อ ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีเชื่อมโยงความรู้¬ 

(Connectivism) ผ่านสือ่สงัคมออนไลน์จงึเป็นการพฒันาผูเ้รยีนให้เป็นผูส้ามารถเชือ่มโยงความ

รูค้วามคดิและแลกเปลีย่นประสบการณ์ระหว่างผูท้ีเ่รยีนรูร่้วมกนับนสือ่สงัคมออนไลน์ จนผูเ้รยีน

เกิดการเรียนรู้จนสามารถน�าการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงระหว่างกันเหล่านั้นมาพัฒนาทักษะการเรียน

รู้ การท�างานเป็นกลุ่ม การสืบเสาะแสวงหาความรู้ และการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

ค�าส�าคัญ : ทฤษฎีเชื่อมโยงความรู้¬  การเรียนรู้  สื่อสังคมออนไลน์

* อาจารย์ประจ�าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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Creating learning activities with connectivism through 
social media

Kittipong  Phumpuang

Abstract

 Connectivism is the learning by creating and linking the knowledge for network 

development. It is initiated from decision making of learners who choose the learning 

resources around themselves, especially information from online networking. Then 

the learners will filter the learning resources for themselves by linking to their own 

society and create the learning network of interaction between teachers, learners, 

and media. Therefore, creating the learning activities with connectivism through 

social media will enable the learner to be able to link their knowledge and exchange 

their experience between co-learners on social media so that the learners are able to 

link the learning and develop their learning skill, work as a team, seek the knowledge, 

and create their own knowledge with more efficiency.

Keywords : Connectivism, Learning, Social Media
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ความน�า
กระแสโลกในศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมือง

วฒันธรรม วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่แวดลอ้ม สภาวะของขอ้มลูขา่วสารทีไ่ร้พรมแดน กลไกของการ
แขง่ขันสงูทุกรปูแบบ ตลอดจนแนวโนม้ของการเปดิเสรทีางการศกึษา ศกัยภาพของเทคโนโลยกีารสือ่สาร
โทรคมนาคม และสังคมแห่งความรู้ ส่งผลต่อสถาบันอุดมศึกษาท�าให้เกิดกระแสการปฏิรูปอุดมศึกษาใน
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ในภาวะปัจจุบันอุดมศึกษาไทยได้รับผลกระทบดังกล่าว นอกจากน้ียังเผชิญกับ
กระแสกดดันภายในประเทศอันได้แก่ การขยายตัวของปริมาณนักศึกษา ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อ
อุดมศึกษา ปัญหาคุณภาพบัณฑิต การขาดแคลนอาจารย์ที่มีคุณภาพ หลักสูตรที่ขาดความหลากหลาย 
กระบวนการเรียนการสอนไม่เอื้อต่อการแสวงหาความรู้ สภาพความจ�ากัดด้านก�าลังคนและงบประมาณ 
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และคุณภาพของการจัดการศึกษา เป็นต้น 
 การพฒันาคณุภาพคนไทยยุคใหมจ่งึจ�าเปน็ตอ้งมเีครือ่งมอืและวธิกีารทีเ่หมาะสมตอ่การประยกุต์
ใช ้เพือ่ใหด้�าเนนิไปสูเ่ปา้หมายได้อย่างเปน็ผล โดยเฉพาะเทคโนโลยใีนยคุศตวรรษที ่21เทคโนโลยแีละสภาพ
แวดล้อมในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลต่อการด�ารงชีวิตในสังคมที่
ต้องมีทักษะที่เหมาะสมกับยุคสมัย เยาวชนไทยในโลกยุคดิจิทัลเติบโตและมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศมากกว่าผู้คนในยุคก่อน ๆ ท�าให้การเรียนรู้ของเยาวชนเปิดกว้างไปยังสื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ
ในบริบทของสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์กับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 
2555 : 6)

การเตรียมเยาวชนในศตวรรษท่ี 21 ปรากฏเป็นรูปธรรมเม่ือมีการก่อต้ังองค์กรระดับชาติ The 
Partnership for the 21st Century ของประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ ค.ศ. 2002 เพื่อสนับสนุนการเตรียม
ความพร้อมส�าหรับผู้เรียนทุกคน เนื่องจากเศรษฐกิจโลกต้องการนวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน ทั้งนี้ องค์กรนี้
และสมาชิกได้ร่วมกันจัดหาเคร่ืองมือและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา
บูรณาการ 3Rs และ 4Cs ซึ่งประกอบด้วยความคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking 
and Problem Solving) การสื่อสาร (Communication) การท�างานร่วมกัน (Collaboration) และความ
คิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) เพิ่มเติมจากการอ่านออก เขียนได้ และคิด
เลขได้ (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์. 2555 : 4)

ปัญหาส�าคัญประการหนึ่งในการเตรียมเยาวชนเพื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 คือ ปัญหาที่ผู้สอนท�า
หน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้และถ่ายทอดความรู้เท่านั้น ผู้เรียนจึงเป็นเพียงผู้รับความรู้แต่เพียงอย่างเดียว ท�าให้
เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน (ทิศนา แขมมณี. 2551 : 54) 
ท�าใหเ้หน็วา่ผู้สอนน้ันไม่สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรูแ้ละพฒันาความรูข้องตนเองตอ่เนือ่งไดต้ลอด
ชีวิต จึงได้มีการพัฒนาแนวคิดที่ต้องการให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและสร้างข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ซึ่งผู้เรียนเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางปัญญาและพัฒนาโครงสร้างนั้นให้งอกงามข้ึนไปได้เรื่อย ๆ 
โดยเป็นกระบวนการพัฒนาโครงสร้างทางปัญญาภายในของบุคคล มีการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญัตกิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทีเ่นน้บทบาทใหผู้เ้รียนเปน็ศนูยก์ลางและสรา้ง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง ผสมผสานกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีการเชื่อมโยงระหว่าง
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ประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ ท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ค้นคิด สร้างและสรุปความรู้ขึ้นด้วย
ตนเองและสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้จริง เรียกว่า ทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้ (Connectivism)
 ทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้ เริ่มต้นแนวคิดโดยสอดคล้องกับปรัชญาการเรียนรู้สร้างสรรค์นิยมท่ี
ไดร้บัการยอมรบั และกลายเปน็แนวทางการจัดการศกึษาทีม่อิีทธพิลทีส่ดุในชว่งทศวรรษทีผ่่านมาส่งผลต่อ
การออกแบบการเรียนรู้การพฒันารูปแบบการเรยีนรูต้ามแนวคดิสรา้งสรรคน์ยิมทีม่กีารผสมผสานระหวา่ง
เทคโนโลยีสื่อสารและคอมพิวเตอร์ถือเป็นจุดเร่ิมต้นของการเรียนแบบเครือข่าย การขยายตัวของ
อินเทอร์เน็ตทั้งที่บ้านและท่ีท�างานการเช่ือมต่อแบบไร้สายความเร็วสูงและคอมพิวเตอร์ช่วยสื่อสาร 
(Computer-mediated Communication หรือ CMC) ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เครือข่ายการเรียนรู้เกิดขึ้นยัง
ชว่ยในดา้นการเรยีนการสอนทางไกลการผสมผสานของเทคโนโลยีการสือ่สารในการศกึษา ท�าให้ผูเ้รยีนทาง
ไกลจะได้รบัประสบการณท์ีค่ลา้ยคลงึกบัการมาเรยีนทีส่ถานศกึษารปูแบบการผสมผสานแบบนีเ้ปน็มติใิหม่
ทางการจัดการเรยีนท่ีไดจ้ากเครอืข่ายการเรยีนรู ้ซึง่เชือ่มโยงและสมัพนัธก์บัการจดัการเรยีนการสอนตาม
ทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้ 

ทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้  (Connectivism)
Thorndike, Edward L. (1966 : 28-29) นักการศึกษาและจิตวิทยาชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงได้เป็น

ผู้ให้ก�าเนิดทฤษฎีแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีชื่อว่า ทฤษฎีสัมพันธ์เช่ือมโยง 
(Connectionism Theory) จากการที่ธอร์นไดค์ ได้ศึกษาเรื่อง การเรียนรู้ของสัตว์ และต่อมาได้กลายมา
เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ทั่วไปโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์นั้น เป็นที่รู้จักกันดีในนามทฤษฎีความสัมพันธ์
เชื่อมโยง ในเรื่องนี้ นอกจากธอร์นไดค์จะได้ย้�าในเรื่องการฝึกหัดหรือการกระท�าซ้�าแล้ว เขายังให้ความ
ส�าคัญของการให้รางวัลหรือการลงโทษ ความส�าเร็จหรือความผิดหวังและความพอใจหรือความไม่พอใจ
แก่ผู้เรียนอย่างทัดเทียมกันด้วย 

ทฤษฎีสัมพันธ์เช่ือมโยงของธอร์นไดค์ ได้เน้นที่ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่าง สิ่งเร้า (Stimulus) 
กับการตอบสนอง (Response) เขาเชื่อว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ด้วยการที่มนุษย์หรือสัตว์ได้เลือกเอา
ปฏกิริยิาตอบสนองทีถ่กูตอ้งนัน้มาเชือ่มตอ่ (Connect) เขา้กบัสิง่เรา้อยา่งเหมาะสม หรอืการเรยีนรูจ้ะเกดิ
ขึน้ไดก้โ็ดยการสรา้งสิง่เชือ่มโยง (Bond) ระหวา่งส่ิงเรา้กบัการตอบสนองใหเ้กดิขึน้ ดงันัน้เราจงึเรยีกทฤษฎี
การเรียนรู้ของธอร์นไดค์ว่า ทฤษฎีเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับตอบสนอง (S-R Bond Theory) หรือทฤษฎี
สัมพันธ์เชื่อมโยง (Conectionism Theory) 

จากการทดลองและแนวความคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ ดังกล่าวข้างต้น เขา
ได้เสนอกฎการเรียนรู้ที่ส�าคัญขึ้นมา 3 กฎ ซึ่งถือว่าเป็นหลักการเบื้องต้นที่น�าไปสู่เทคโนโลยีทางการศึกษา
และการสอน กฎทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ 

1. กฎแห่งการฝึกหัดหรือการกระท�าซ้�า (The Law of Exercise or Repetition) ซึ่งเขาได้ชี้ให้เห็น
ว่า การกระท�าซ้�าหรือการฝึกหัดนี้ หากได้ท�าบ่อย ๆ และซ้�าเดิมจะท�าให้การกระท�านั้น ๆ ถูกต้องสมบูรณ์
และมั่นคง
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2. กฎแหง่ผล (The Law of Effect) เปน็กฎทีม่ชีือ่เสียงและไดร้บัความสนใจมากทีส่ดุ ใจความส�าคญั
ของกฎนี้ก็คือรางวัลหรือความสมหวัง จะช่วยส่งเสริมการแสดงพฤติกรรมนั้นมากขึ้น แต่การท�าโทษหรือ
ความผิดหวังจะลดอาการแสดงพฤติกรรมนั้นลง

3. กฎแห่งความพร้อม (The Law of Readiness) กฎนี้หมายถึงความพร้อมของร่างกายในอันที่จะ
แสดงพฤติกรรมใด ๆ ออกมา

 บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ (2555 : 9) ได้อธิบายว่า Connectivism เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลอัน
เกิดจากความก้าวหน้าของอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ช่วยตอบสนองและเสริมทฤษฎีการ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นในช่วงท่ีการเรียนรู้น้ันยังไม่เกิดผลกระทบจากเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ทฤษฎีนี้มีความเชื่อ
วา่การเรยีนรูม้กีารเลือ่นไหลไมห่ยุดน่ิง ความรู้ตา่ง ๆ  เกดิขึน้ทุกเวลานาทนี�ามาซึง่การเปลีย่นแปลงสิง่ตา่ง ๆ  
อย่างรวดเร็วที่ล้วนกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของคนเรา อีกทั้งยังเปลี่ยนแปลงทิศทางการเรียนรู้
ด้วย เช่น เปลี่ยนจากการเรียนรู้ว่าอย่างไร และรู้อะไร เป็นการเรียนรู้ว่าจะหาความรู้ได้ที่ใด ฯลฯ การเรียน
รู้นอกระบบมีความส�าคัญต่อประสบการณ์การเรียนรู้ การเรียนรู้เกิดขึ้นจากวิธีการหลากหลาย เช่น จาก
ชมุชน จากเครอืขา่ยบคุคล และจากการท�างานใหส้�าเร็จ การเรียนรูยั้งเป็นกระบวนการต่อเนือ่งตลอดชวิีต 
อีกทั้งการเรียนรู้และการท�างานเป็นกิจกรรมท่ีสัมพันธ์กัน แยกจากกันไม่ได้ และกล่าวถึงนิเวศวิทยาการ
เรยีนรู ้(กลุ่มคนทีส่นใจเรยีนรูเ้รือ่งใดเร่ืองหนึง่เปน็แกนและเชือ่มโยงสมัพันธก์บักลุม่อืน่ท่ีเกีย่วขอ้งกบัเรือ่ง
ที่ตนสนใจเป็นแกน) ว่าประกอบด้วยเนื้อท่ีส�าหรับผู้ที่รู้มากกว่าและผู้ที่เพิ่งจะเริ่มต้นให้มาเชื่อมโยงถึงกัน 
เนือ้ทีส่�าหรบัแสดงความรูส้กึนึกคดิของตนเอง เนือ้ทีส่�าหรบัการโตแ้ยง้และแสดงความคดิเหน็ เนือ้ทีส่�าหรบั
การสืบค้นจากคลังความรู้ เนื้อที่เพื่อเรียนรู้ตามโครงสร้างของเนื้อหา เนื้อที่เพื่อการติดต่อสื่อสารและรับ
ทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวของความรู้ในสาขานั้น ๆ 
 Siemens, George (2005 : 4) ได้อธิบายว่า Connectivism เป็นทฤษฎีที่รองรับความรู้ที่มีการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงจากการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกวัน ท�าให้ความรู้ท่ีมีอยู่นั้นมีอายุ
การใช้งานที่ส้ันลง ความรู้ท่ีทันสมัยในปัจจุบันกลายเป็นความรู้ที่ล้าสมัยในเวลาอันรวดเร็ว เนื่องจาก
เทคโนโลยมีกีารพฒันาเปลีย่นแปลงตลอดเวลา จงึท�าใหค้นเรามคีวามจ�าเปน็ทีจ่ะตอ้งเรยีนรูต้ลอดชวีติ องค์
ความรู้ที่มีวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลา ข้อมูลข่าวสารที่มีจ�านวนมหาศาลท�าให้ไม่สามารถจะเรียนรู้เฉพาะใน
ห้องเรียนได้ตลอดไป มนุษย์จ�าเป็นต้องปรับตัวในการด�ารงชีวิตให้มีความสอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนไป 
และมีความรู้ที่ทันกับกาลเวลาและยุคสมัย

Boitshwarelo, Bopelo (2011 : 162) กล่าวถึงหลักการและคุณลักษณะที่ส�าคัญของทฤษฎีเชื่อม
โยงความรู้ ดังนี้

1. จุดศูนย์กลางของทฤษฎีเช่ือมโยงความรู้เป็นการเรียนในรูปแบบการเชื่อมต่อการเรียนรู้ชุมชน
และผลประโยชนจ์ากการคน้ควา้ขอ้มลู การเรยีนรูชุ้มชน คอืการศกึษากลุม่ประชาชนรว่มกนั ผา่นการหารอื
แลกเปลี่ยนความรู้ที่น่าสนใจ

2. ชมุชนไดรั้บความส�าคญัวา่เปน็สว่นหนึง่ของเครอืขา่ยทีก่ว้างขึน้ เครอืขา่ยซึง่มคีวามหลากหลาย 
แต่สามารถเชื่อมต่อการสนับสนุนบนพื้นฐานความหลากหลายและการพัฒนาความรู้ในเชิงสร้างสรรค์
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3. ความรูไ้มไ่ดจ้�ากดัอยูท่ีบ่คุคลใด บคุคลหนึง่ แตส่ามารถกระจายเผยแพรค่วามรูข้อ้มลูเครอืขา่ย 
หรอืบุคคลทัว่ไป ดังนัน้ การเรียนรูแ้ละการสร้างความรูจ้ะตอ้งขึน้อยู่กบัความหลากหลายของมมุมองและ
ความคิดเห็นและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่าง

4. ขอ้มลูจะมกีารเปลีย่นแปลงและมีความจ�าเป็นตอ้งถกูประเมนิอย่างตอ่เนือ่ง เพ่ือใหไ้ด้องคค์วาม
รู้และข้อมูลอย่างแท้จริง

5. มีการเชื่อมต่อระหว่างทางวินัยในกระบวนการสร้างองค์ความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง
ระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง internet- environment กับการกระจายข้อมูลผ่านระบบ
  ยืน ภู่วรวรรณ (2556 : 38-40) กล่าวถึงหลักการของทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้ ดังนี้

1. ทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่มีพื้นฐานมาจากความรู้ที่มีอยู่บนโลกมากกว่า
ความรู้ที่มีอยู่ในตัวของแต่ละคน

2. ทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้เชื่อว่าการเรียนรู้และองค์ความรู้มาจากความคิดที่หลากหลาย
3. การเรียนรู้ตามทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้เป็นกระบวนการเชื่อมโยงแหล่งสารสนเทศ
4. ทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้เชื่อว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากเครื่องมือเครื่องจักรที่ไม่ใช่มนุษย์
5. ทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้เชื่อว่าการเรียนรู้มีอะไรมากกว่าการรู้
6. ทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้เชื่อว่าการท�าให้มีการเชื่อมโยงท�าให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
7. ทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้เชื่อว่าการรับรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยงการหาข้อมูล ความคิด และ

แนวคิดส�าคัญ คือแก่นของทักษะการเรียนรู้
8. ทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรม

หลักการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบการเชื่อมโยงความรู้  
 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ (2557 : 15) กล่าวถึงปัญหาการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน และการ

แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ว่า ควรมีการลดจ�านวนชั่วโมงการเรียนในห้องเรียน 
และเพิ่มการใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เหมาะกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เช่น การเรียนรู้ผ่าน
โครงการและการแกป้ญัหา รวมถงึมกีารใชเ้ทคโนโลยนี�าเสนอเน้ือหาอยา่งทนัสมยั มปีฏสิมัพนัธ ์มสีว่นรว่ม 
และใช้สนับสนุนการเรียนรู้ในรูปการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (constructivism) และการเรียนรู้ผ่านเครือ
ข่าย (connectivism)
 Connectivism เป็นแนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบเครือข่ายเป็นฐาน (Network 
Based Pedagogy) ท่ีพฒันาข้ึนโดย Siemens, George (2005) ซึง่ถกูออกแบบมาส�าหรบัการเรยีนผา่นระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะ แนวคิด Connectivism ได้สร้างมาจากข้อจ�ากัดของทฤษฎี
การเรียนรู้แบบดั้งเดิมทั้ง 3 แบบ คือ พฤติกรรมนิยม (Behaviorism)  พุทธิปัญญา (Cognitivism) และ
การสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง (Constructivism) โดยสาระส�าคญัของทฤษฎี Connectivism ไดม้องว่า “ความ
รู้นั้นกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปบนเครือข่าย ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ขึ้นมาใหม่ได้ด้วยการเช่ือมต่อไปยัง
แหล่งความรู้ที่ต้องการ และหาทางบริหารจัดการความสัมพันธ์ในการเชื่อมต่อความรู้เหล่านั้นไว้” โดย
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แนวคิดของ George Siemens นั้นสอดคล้องกับงานวิจัยของนักวิชาการหลายคน ได้แก่ Latour, Bruno 
(2005) และ Law, John (1992) ที่กล่าวถึงทฤษฎี Actor Network ว่าด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการเชื่อมโยง
การปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ เข้ากับแนวคิด เพื่อสร้างการเรียนรู้ในรูปของระบบเครือข่าย ที่นิยมใช้ในการเรียน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงทฤษฎี Situated Learning ของ Lave, Jean and Wenger, Etienne 
(1991) ทีก่ลา่วถงึการเรียนรูด้ว้ยตนเอง นัน้ตอ้งอาศัยการเชือ่มโยงของระบบเครือขา่ยเพ่ือสงัคมออนไลน์
ขึ้น สามารถใช้ได้ดีกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-base Learning) และเป็นแนวทางที่จะ
สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) 

เครื่องมือการเรียนรู้ด้วยการเชื่อมโยงความรู้บนเครือข่าย 
(Networked Learning Tools)
 การน�าเทคโนโลยีการสื่อสารและอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการเรียนที่มีลักษณะของชุมชนการ
เรยีนรูน้ัน้จ�าเป็นอย่างย่ิงตอ่ความส�าเรจ็ของการเรยีนออนไลนก์ารสรา้งชมุชนการเรยีนรูอ้อนไลนน์ัน้เปน็การ
จัดสภาพแวดล้อมการเรยีนรูต้ามปรชัญาการเรยีนรูแ้บบการเชือ่มโยงความรูซ้ึง่เนน้กระบวนการทางสงัคม 
การสร้างความรู้จากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคม การร่วมมือกันเพ่ือค้นหาความหมายของสิ่ง 
ต่าง ๆ ร่วมกันด้วยเหตุนี้การส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์และสื่อสารของคนในชุมชนจึงมีความส�าคัญต่อการ
ออกแบบสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้นักออกแบบควรค�านงึการน�าเทคโนโลยกีารสือ่สารต่าง ๆ  มาชว่ยใหก้าร
ปฏิสัมพันธ์นั้นต่อเนื่องสมบูรณ์ และตอบสนองความต้องการของผู้สื่อสาร
 Ganesan, Edmomds and Spector (2002 : 93) ได้ให้ทัศนะในการออกแบบการเรียนเครือข่าย
ว่าเกี่ยวข้องกับการส่ือสารและการร่วมมือของสมาชิกในเครือข่ายรวมถึงบทบาทของข้อมูลและระบบ
บรหิารจัดการความรูท้ีน่�ามาใชเ้พือ่ออกแบบการเรยีนซึง่ตวัขอ้มลูและแนวทางในการบรหิารการจดัรปูแบบ
ขอ้มูลเป็นสว่นส�าคญัของเครอืข่ายการเรยีนท่ีมปีระสทิธภิาพโดยเฉพาะการออกแบบสถานการณท์ีซ่บัซอ้น
และโยงกับสังคม (Socially Situated) ยิ่งต้องอาศัยความร่วมมือและการประสานงานในการท�ากิจกรรม
ที่หลากหลายเครื่องมือสื่อสารที่น�ามาใช้ในการเรียนแบบเครือข่ายน้ันควรมีความหลากหลายและรองรับ
ความต้องการด้านสื่อสารของสมาชิกได้อย่างครบถ้วน ที่ส�าคัญต้องเอื้อต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือ เครื่อง
มอืสือ่สารและการท�างานรว่มกนัของการเรยีนแบบเครอืขา่ยออนไลน์นัน้สามารถจ�าแนกออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่คือ แบบประสานเวลา (Synchronous) และแบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous) ดังรายละเอียด
ที่แสดงไว้ในแผนภูมิที่ 1
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แผนภูมิที่ 1 เครื่องมือสื่อสารและท�างานร่วมกันส�าหรับการเรียนออนไลน์ 
(Ganesan, Edmomds and Spector. 2002 : 112)

 สรุป หลักการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบการเชื่อมโยงความรู้  คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายบุคคลที่มีองค์ความรู้หลากหลายเข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ตอ่ยอดองคค์วามรู ้และสร้างองคค์วามรูใ้หมร่่วมกนั ดงันัน้ เครือ่งมอืทีเ่หมาะสมจะน�ามาจดักจิกรรมการ
เรียนรู้ด้วยทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้ คือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
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รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบการเชื่อมโยงความรู้  
 องคป์ระกอบหลกัของทฤษฎกีารเชือ่มโยงความรูม้ ี3 องคป์ระกอบหลกั คอื 1) การฝกึปฏบิตัขิอง

ชุมชนนักปฏิบัติออนไลน์ 2) การออกแบบวิธีวิทยาการวิจัย 3) กิจกรรมและเครื่องมือ องค์ ประกอบทั้ง 3 
อยา่งนี ้ตอ้งด�าเนนิรว่มกนัอยา่งตอ่เนือ่ง จงึเปน็แนวทางในการพัฒนาการวิจยัของทฤษฎีการเชือ่มโยงความ
รู้ได้ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

แผนภูมิที่ 1 องค์ประกอบหลักของทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้
(Ganesan, Edmomds and Spector. 2002 : 115)

ทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้ (Connectivism) มีความเชื่อว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นจากการสร้างการ
เช่ือมโยงเพ่ือการพฒันาเปน็เครอืขา่ย (Network) โดยเหน็วา่ ทฤษฎกีารเรยีนรู้ในยคุเดมิ ๆ  ไมส่ามารถตอบ
สนองวธิกีารเรยีนรูข้องเยาวชนในยุคอเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้ท่ามกลางการพัฒนาของเทคโนโลยีตา่ง ๆ  ท่ีอยู่รอบ
ตัวเช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องดิจิทัล ไอพอด เครื่องเล่นดีวีดี คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก อินเทอร์เน็ต ฯลฯ ซึ่ง
เยาวชนใช้เวลาส่วนใหญ่เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านี้ การเรียนรู้ภายใต้ทฤษฎี Connectivism เกิด
ขึน้จากการตัดสนิใจของผูเ้รยีนท่ีจะเลอืกสรรทรพัยากรการเรยีนรูต่้าง ๆ  ซึง่อยูร่อบตวั โดยเฉพาะอย่างยิง่
ที่อยู่ในโลกออนไลน์นั้นมาคัดกรอง และท�าให้ทรัพยากรการเรียนรู้ต่าง ๆ  เหล่านั้น มีความหมายส�าหรับตัว
เอง การเรียนรู้จ�าเป็นต้องเกิดจากการเชื่อมโยงกับสังคม รอบตัวและการสร้างเครือข่าย เมื่อใดที่ข้อมูล
สารสนเทศ ความคิดเห็น ความรู้สึก ภาพ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์หากเมื่อ
ผูเ้รียนสามารถทีจ่ะน�ามาร้อยเรียงให้เกิดเป็นการเชือ่มโยง ท่ีมคีวามหมายส�าหรบัการเรียนรูข้องตนเองและ
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น�าไปใชใ้ห้เกดิประโยชนใ์นการเรยีนรูไ้ดน้ัน้ เมือ่นัน้การเรยีนรูไ้ดเ้กดิขึน้แลว้ (ถนอมพร เลาหจรสัแสง. 2556 
: 24-26)

กรณีตัวอย่าง : การน�าทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
 ในระดับอุดมศึกษา
 ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล (The Way of living in the 
Digital Age) ภาคเรียนที่ 1/2557 นิสิต 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จ�านวน 315 คน กลุ่มที่ 2 จ�านวน 134 คน  ใน
การจัดการเรียนการสอนมุ่งให้นิสิตมีทักษะการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในวิถีชีวิต    
ยุคดิจิทัลพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้สื่อ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารประเภท
ต่าง ๆ การสืบค้น วิเคราะห์ ประเมินค่า สิทธิและการสร้างสรรค์ ตระหนักรู้ถึงจริยธรรมและความรับผิด
ชอบของตนต่อสังคมจากพฤติกรรมการสื่อสาร โดยการจัดการเรียนการสอน มุ่งให้นิสิตได้คิดวิเคราะห์ 
เข้าใจทักษะที่จ�าเป็นในวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และด�าเนินการจัดท�าโครงงานกิจกรรมดีเพื่อสังคมโดยการ
ใช้การสื่อสารผ่านสื่อเครื่องมือดิจิตอล
 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
 1. ครูสอนให้นิสิต มีความรู้พื้นฐานการเข้าใจวิถีชีวิตและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมถึง 
มีทักษะการใช้เครื่องมือ ICT และเครื่องมือสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อาจารย์ และนิสิตเชื่อมโยง
ตดิต่อส่ือสารกนัไดต้ลอดเวลา  โดยผา่นส่ือและกจิกรรมทีใ่ชป้ระกอบการเรยีนและเชือ่มโยงความรูร้ว่มกนั
ผ่าน ระบบ NU e-Learning, Google Classroom ประจ�าวิชาและ Facebook  Group ประจ�าวิชา และ 
social online อื่น ๆ
 2. ครูจัดกิจกรรมการเรียน เชื่อมโยงความรู้และกิจกรรมผ่านสื่อ ให้นิสิตตั้งประเด็นโครงงาน
กิจกรรมและน�าเสนอสื่อผ่านสื่อดิจิทัล
  3. นิสิตน�าเสนอร่างโครงงานกิจกรรมดี ๆ ที่ส่งผลกระทบเพื่อสังคมโดยการใช้การสื่อสารผ่านสื่อ
เครื่องมือดิจิทัล
  4. นิสิตด�าเนินโครงงานกิจกรรม และเชื่อมโยงสื่อสารผ่านสื่อดิจิตอล 3 อาทิตย์ และน�าสื่อผ่าน
สื่อดิจิทัล นิสิตใช้สื่อ ทั้ง online ผ่าน Facebook Fanpage, Social network และ offline digital
 5. การน�าเสนอผลการด�าเนินงานผ่านการจัดแสดงนิทรรศการทั้งสิ้นกว่า 45 โครงการ 
 6. สรปุผลการด�าเนนิการจดัการเรยีนการสอน นสิติสามารถใชเ้ครือ่งมอืดจิทิลัได ้นสิติมีทกัษะการ
เชือ่มโยงความรูสู้โ่ครงงานและการปฏบิตัจิริงเปน็ประโยชนต์อ่สาธารณะมผีลกระทบตอ่สงัคมสรา้งใหน้สิติ
มีจิตสาธารณะและเชื่อมโยงการเรียนรู้วิถีชีวิตในยุคดิจิทัลได้
 การประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. วิเคราะห์พัฒนาการทางความคิดจากการน�าเสนอผลงานและความสนใจในการท�างานร่วมกับ
กลุ่มแบบวิธีกลุ่มคิด (Group thinking)
 2. ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
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 3.  Formative assessment การน�าเสนอรายงาน  การจัดท�ารายงาน ลักษณะรายงานกลุ่ม 
(Group report) 
 4. Supmative assessment การประเมินการจัดนิทรรศการน�าเสนอผลงาน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้ 
Boitshwarelo, Bopelo (2011) ศกึษาวจิยั เร่ือง Proposing an Integrated Research Framework 

for connectivism : Utilising Theoretical Synergies (การน�าเสนอการบูรณาการกรอบแนวคิดการวิจัย
ส�าหรับทฤษฎีการเช่ือมโยงความรู้ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ทฤษฎี)ผลการวิจัยพบว่า ทฤษฎี
การเช่ือมโยงความรู้เป็นวิธีการท่ีใหม่ส�าหรับการเรียนรู้ในสังคมยุคดิจิทัล ซ่ึงมีการผสมผสานการใช้เครือข่าย 
ออนไลน์ ในลักษณะความสัมพันธ์ในการท�างานร่วมกันระหว่างผู้ใช้จนสามารถสร้างเป็นชุมชนนักปฏิบัติ
ออนไลน์ องค์ประกอบหลักของทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้มี   3 องค์ประกอบหลัก คือ 1) การฝึกปฏิบัติ
ของชุมชนนักปฏิบัติออนไลน์ 2) การออกแบบวิธีวิทยาการวิจัย 3) กิจกรรมและเครื่องมือ องค์ประกอบ
ทั้ง 3 อย่างนี้ ต้องด�าเนินร่วมกันอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาการวิจัยของทฤษฎีการเชื่อม
โยงความรู้ได้ 
 Bell, France (2011) ศึกษาวิจัยเรื่อง Dialogue and Connectivism : A New Approach to 
Understanding and Promoting Dialogue-Rich Networked Learning (การสนทนากับทฤษฎีการเชื่อม
โยงความรู้ : แนวคิดใหม่เพื่อการสร้างความเข้าใจและการส่งเสรมิการสนทนาและสื่อสารผ่านเครือข่ายใน
หลายรปูแบบ) มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ประยกุต์ใชท้ฤษฎีการเชือ่มโยงความรูก้บัการสรา้งบทสนทนาการเรยีนรู้
เครือข่ายอย่างหลากหลายวิธี เช่น การสนทนากลุ่มบนเกมออนไลน์ การสนทนากลุ่มบนเครือข่ายสังคม 
ฯลฯ ผลการวิจัยพบว่า เมื่อผู้เรียนได้สร้างบทสนทนาผ่านเกมออนไลน์แล้ว ผู้เรียนสามารถพัฒนาความคิด 
ความมีเหตุผล และการวิเคราะห์ได้ดีขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก กระบวนการสร้างบทสนทนานบเครือข่ายนั้นท�าให้
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นบนเครือข่ายด้วยความสนใจของตนเอง ได้ผ่อนคลาย ได้เรียนรู้ประสบการณ์
ระหว่างกัน และแลกเปลี่ยนทรัพยากรเรียนรู้ระหว่างกันแบบเปิดเผยจึงท�าให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้เพิ่ม
ขึ้นและมีทักษะทางสังคมที่ดีขึ้น 

Mackey, Julie and Evans, Terry (2011) ศึกษาวิจัย เรื่อง Interconnecting Networks of 
Practice for Professional Learning (การเชื่อมโยงเครือข่ายของครูมืออาชีพ) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
การใช้เทคนิคการสร้างความรู้ผ่านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมออนไลน์ของครูระดับอุดมศึกษาในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศนิวซีแลนด์ ผลการวิจัยพบว่า ครูที่ใช้ระบบออนไลน์ในการ
เรียนการสอน จะมีวิธีการปฏิบัติที่ผสมผสานระหว่างสื่อออนไลน์ และการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน 
โดยที่ครูสามารถออกแบบ แบบฝึกหัด การก�าหนดบทบาทของผู้เรียนต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายในการ
ออกแบบการเรียนรู้ออนไลน์เป็นอย่างมาก การเรียนรู้นี้เกิดขึ้นบนกิจกรรมเครือข่ายสังคมออนไลน์ และ
สถานที่ท�างานนอกเหนือจากระบบการเรียนการสอนหรือฝึกอบรมนั้น จะท�าให้เกิดการท�างานร่วมกัน การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์สังคม การเชื่อมต่อกันและกันจะสนับสนุนให้การแลกเปล่ียนประสบการณ์ที่
หลากหลายและความสมัพนัธท่ี์ตอ่เนือ่ง และเชือ่มโยงไปถงึทฤษฎกีารเรยีนรูท้างสงัคมออนไลนอ์ยา่งแทจ้รงิ 
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การออกแบบการเรียนรู้ทางสังคมออนไลน์จึงจ�าเป็นท่ีจะต้องมีการเรียนรู้เน้นท่ีสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้เรียน
ดว้ย ดงันัน้การออกแบบการเรียนรู้ในระบบออนไลนจ์งึจ�าเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งมีการส�ารวจสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ เพื่อให้เกิดชุมชนนักปฏิบัติอย่างแท้จริง

Kop, Rita (2011) ศึกษาวิจัยเรื่อง The Challenge to Connectivist Learning on Open Online 
Networks : Learning Experiences During a Massive Open Online Course (ความ ท้าทายของการ
ใชท้ฤษฎกีารเชือ่มโยงความรู้บนระบบเครือข่ายออนไลนแ์บบเปดิ : กรณีศกึษาประสบการณก์ารเรยีนรู้ผา่น
หลักสูตรบนระบบเครอืขา่ยส�าหรบัมวลชน) มวีตัถปุระสงคเ์พือ่น�าเสนอวธิกีารใช้งานสือ่ทีเ่หมาะสมกบัการ
เรียนรู้รูปแบบ Connectivist ผลการวิจัยพบว่า การเรียนรู้บนเครือข่ายจะประสบความส�าเร็จได้ ผู้เรียน
ตอ้งมคีวามสนใจทีจ่ะเขา้เรียนดว้ยตนเอง และต้องมีความม่ันใจท่ีจะเจรจาต่อรองกนัในระบบเครอืขา่ยเพ่ือ
ให้เกิดการมีส่วนร่วม ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งจะมีผลต่อความมั่นใจและพลังที่แตกต่างกัน ผู้เรียนต้อง
ได้รับการสนับสนุนของผู้สอนและเพื่อนร่วมช้ันเรียนบนเครือข่าย การเรียนรู้ด้วยทฤษฎีเชื่อมโยงความรู้นี้
เน้นการมีส่วนร่วมและการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันบนเครือข่าย และให้ความส�าคัญกับที่ผู้เรียนปรากฏตัวทาง
สังคมผา่นเครอืข่ายก่อให้เกิดเปน็ชมุชนการเรยีนรูแ้ละสรา้งความรู้สกึเปน็เจา้ของหลกัสตูรทีพ่วกเขาสรา้ง
ขึ้นร่วมกัน ความเชื่อมั่นในตัวผู้เรียนและกระตุ้นให้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ในระหว่างขั้นตอนการวิจัยท่ี 4 
กิจกรรมที่ผู้เรียนท�าร่วมกัน คือ การแนะน�าตัว การสร้างความสัมพันธ์ การสร้างเนื้อหา และการเข้าร่วม
กิจกรรม ซึ่งผู้เรียนบางคนไม่ประสบความส�าเร็จในการท�ากิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากเป็นผู้มีลักษณะเก็บ
ตัวและไม่อยากปรากฏตัวบนเครือข่ายออนไลน์ จึงมีผู้เรียนเพียง 40 – 60 % เท่านั้น ที่เข้าร่วมสร้างสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การสร้างบล็อก การเผยแพร่วิดีโอ ฯลฯ 

 กล่าวโดยสรุป จากหลักการของแนวคิด Connectivism ที่กล่าวในข้างต้น แสดงให้เห็นถึงรูปแบบ
การเรียนรู้บนเครือข่ายไว้ว่า ในโลกดิจิทัลน้ีเต็มไปด้วยข้อมูลต่าง ๆ  มากมาย ท่ีกระจัดกระจายอยู่ตามเครือข่าย 
ซึง่อาจจะเปน็ในรปูแบบของข้อความ สญัลกัษณ ์รปูภาพ เสยีง ขอ้มูลเหลา่นีจ้ะเรยีกแทนดว้ยค�าว่า “โหนด” 
(Node) โดยโหนดเหลา่นีอ้าจมกีารเชือ่มโยงกัน โดยทีค่วามสมัพันธใ์นการเชือ่มโยงมทีัง้แขง็แรง หรอืเบาบาง 
และบางอย่างอาจสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งอื่น ๆ  ได้อีกมหาศาล การเรียนรู้ตามแนวคิด Connectivism คือ
การที่เราเห็นการเชื่อมโยงเหล่านี้ว่าอะไรสัมพันธ์กับอะไร และอย่างไร รวมไปถึงการสังเกตเห็นถึงรูปแบบ 
(Patterns) ของการเชื่อมโยงต่าง ๆ จนท�าให้เกิดความรู้ (Knowledge) ความรู้จึงเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง
และตลอดเวลา
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