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การสรางความรูดวยตนเองจากการเช่ือมตอ (Connectivism) 

ดร.อนุศร  หงษขุนทด 

 

บทนํา 

  การจัดการเรียนการสอนในยุคแหงการเรียนรูไรพรมแดน ผูสอนและผูเรียนมีความพยายามท่ีจะกาว

ผานขอจํากัดในการเรียนรูของผูเรียน ดวยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในแบบตางๆ ท้ังในดานวิธีการเรียน 

วิธีการสอน วิธีการใชเครื่องมือตางๆ ท่ีมีอยูอยางมากมายรอบๆ ตัวของผูเรียน เชน โทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบ

สมารทโฟน (Smart Phone) แท็บเล็ต (Tablet) หรือเครื่องคอมพิวเตอรพกพา(Notebook) มาประยุกตใชให

เกิดประโยชนกับการเรียนการสอน เอ้ืออํานวยใหผูเรียนสามารถนํามาใชเรียนรูไดดวยตนเองไดอยางอิสระ  

มีความสะดวกในชีวิตประจําวันของพวกเขา ไมวาจะในดานการเรียน การติดตอสื่อสาร หรือเพ่ือความบันเทิง 

ผานเครือขายอิเล็กโทรนิคและโทรคมนาคมทุกรูปแบบของการสื่อสารและสามารถปฏิสัมพันธกันในรูปแบบ

วิธีการเรียนการสอนไดตลอดเวลา ทุกสถานท่ี เวลาและโอกาส 

  ดังนั้นแนวทางของทฤษฎีการเชื่อมตอ (Connectivism) จึงเปนแนวคิดพ้ืนฐานท่ีมีพัฒนาการในการ

เรียนรูท่ีมีความตอเนื่องกันมากจากแนวทางการสอนแบบถายทอดความรู (Instructivism) แนวทางการสราง

ความรูดวยตนเอง (Constructivism) และแนวทางการสรางความรูดวยตนเองจากการเชื่อมตอ (Connectivism)  

ท่ีนักวิชาการไดกลาวถึงและใหความสําคัญในปจจุบัน อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนอยางรวดเร็วและ

ตลอดเวลาสงผลใหมนุษยจําเปนจะตองมีการเรียนรูตลอดชีวิต ผูสอนจึงควรตองทําความเขาใจถึงธรรมชาติของ

การดําเนินชีวิตและวิธีการเรียนรูของผูเรียนในยุคท่ีโลกมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็วและ

เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนรูเพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียนรู (Learning Skill) ใหกับผูเรียน 

สําหรับใชดํารงชีวิตในโลกแหงการเรียนรู ตลอดจนเปนการเตรียมความพรอมดานตางๆ เพ่ือเปนปจจัย

สนับสนุนท่ีจะทําใหเกิดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของผูเรียนตอไป 

ความหมายของทฤษฎีการเช่ือมตอ  

Siemens (2004) ไดกลาวถึงแนวทางของ 

ทฤษฎีการเรียนรู ในโลกยุคดิจิตอล (Learning 

Theory for digital age) โดยมีใจความสําคัญวา 

เม่ือมนุษยมีการเชื่อมโยงถึงกันและสามารถคนหา

ความรูจากแหลงของขอมูลไดอยางรวดเร็วทําให

ความรู ท่ี มีอยูนั้นอายุสั้นลง ความรู ท่ี ทันสมัยใน

ปจจุบันกลายเปนความรูท่ีลาสมัยในเวลาอันรวดเร็ว 

อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีไดมีการเปลี่ยนไปอยาง

รวดเร็วอยูตลอดเวลา สงผลใหมนุษยมีความจําเปนท่ี

จะตองมีการเรียนรูตลอดชีวิตอยางหยุดนิ่งเสียไมได 

แนวคิดทฤษฎีการเชื่อมตอจึงไดมีการใหคําจํากัด

ความและวางกรอบแนวคิดข้ึนมาเพ่ือเปนแนวทาง

สําหรับการเรียนรูในโลกดิจิตอล ท่ีไดรับอิทธิพลมา

จากพัฒนาการของสื่อดิจิตอลและอินเทอรเน็ตท่ีมี

การเปลียนแปลงไปอยางรวดเร็ว สงผลใหสิ่งตางๆ 

เหลานี้เขามามีบทบาทสําคัญตอการเขาถึงขอมูล

ขาวสารของมนุษยในปจจุบัน ซ่ึงสื่อดิจิตอลและ

อินเทอรเน็ตมีสวนสําคัญเปนอยางมากในการพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรูระหวางมนุษยดวยกันเอง 

อิทธิพลจากการใชสื่อดิจิตอลและอินเทอรเน็ต

ดังกลาวจะสงผลตอการนําความรู ท่ี ไดจากการ

เชื่อมตอเพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรูและสังคมตอไป 
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ทฤษฎีการเชื่อมตอเปนทฤษฎีท่ีมุงเนนไปท่ีความรู

รอบตั วมากกว าความรู ท่ี อยู ในตั วบุคคล ซ่ึ ง 

Stephen Downes (2013) มองการจัดการเรียนรูโดย

แยกการเรียนการสอนออกเปนสวนดังนี้ การสอน คือ 

การทําเปนแบบอยางและการสาธิตแสดงใหเห็น 

สวนการเรียน คือการฝกปฏิบัติและการสะทอน

ความคิด ดังนั้นท้ัง George Siemens และ Stephen 

Downes จึงสรุปและใหความหมายของคําวา

ทฤษฎีการเชื่อมตอ (Connectivism) คือ ทฤษฏี

การเรียนรูในยุคดิจิตอล ท่ีมีการเชื่อมตอแตละจุด

ของแหลงความรู ทําใหเกิดรูปแบบการเชื่อมโยง

ความรูจากการแบงปน (Shared) ทําใหผูเรียนเกิด

ความรูจากการไดรับขอมูลจากแหลงความรู

ภายนอก แลวนํามาประมวลผลกับความรูเดิมของ

ตนเองเพ่ือเปนความรูใหมไดดวยตนเอง ซ่ึงมีสวน

คลายๆ กับทฤษฏีการสรางความรู ดวยตนเอง 

(Constructivism) ท่ีเนนกระบวนสรางองคความรู

ดวยตนเอง 

ความเปนมาของทฤษฎีการเช่ือมตอ 

  ทฤษฎีการเชื่อมโยง หรือบางตําราเรียกวา

ทฤษฎีการเชื่อมตอ (DeWitte, 2010) กลาววา

ทฤษฎีการเชื่อมตอเปนสิ่งสําคัญในการจัดการศึกษา 

แนวทางดังกลาวมุงเนนถึงความจําเปนสําหรับ

ผูเรียนท่ีจะใชวิธีการและเครื่องมือตางๆ ในการ

เขาถึงชองทางของขอมูลเพ่ือรับขอมูลและสามารถ

เชื่อมตอความรูผานอุปกรณมือถือไดสะดวกมาก

ยิ่งข้ึน โดยเฉพาะสมารทโฟน ท่ีมีความสามารถใน

การอํานวยความสะดวกในการเรียนรูดังกลาว 

ดังนั้นการเรียนรูของผูเรียนจึงมีความจําเปนตอง

เขาถึงขอมูลและใชในการเชื่อมตอความรูระหวาง

โหนด (Nod) ภายใตสภาพแวดลอมการเรียนรูของ

ตนเอง โดยใชเทคโนโลยีอุปกรณอัจฉริยะ (Smart 

Device) เชน โทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบสมารทโฟน 

(Smart Phone) แท็บเล็ต (Tablet) หรือเครื่อง

คอมพิวเตอรพกพา (Notebook) เปนเครื่องมือใน

การเรียน 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ความเชื่อมโยงพัฒนาการของทฤษฎีการเชื่อมตอ  

ท่ีมา: Tracey (2009) 

  Tracey (2009) ไดอธิบายถึงพัฒนาการ
ความเชื่อมโยงของ 3 ทฤษฏี ท่ีไดรับการยอมรับอยาง
แพรหลายในดานตางๆ โดยท้ัง 3 ทฤษฏีมีความ
เก่ียวของกับการเรียนรูและกระบวนการสอนของ
ผูสอน ซ่ึงในแตละยุคมีวิวัฒนาการท่ีแตกตางกันไป 
จากภาพท่ี 1 ทฤษฎีการเชื่อมตอมีความสัมพันธ
และพัฒนาการมาจากทฤษฏีการสรางความรูดวย
ตนเองซ่ึงแนวทางการสรางความรูดวยตนเองจาก

การเชื่อมตอ หรือทฤษฎีการเชื่อมตอจะเพ่ิมเติมใน
สวนท่ีขาดหายไปของกระบวนการเรียนรูในโลก
ดิจิตอล ซ่ึงเกิดจากพัฒนาการของผูเรียนท่ีมีความ
ตองการในการเรียนรูท่ีมากข้ึน ในยุคความกาวหนา
ของอินเตอรเน็ตและเทคโนโลยี George Siemens มี
ความเชื่อวา 
  1. การเรียนรูมีการเลื่อนไหลไมหยุดนิ่ง  
 2. ความรูตางๆ เกิดข้ึนทุกเวลา ดังนั้นสิ่ง

CONNECTIVISM CONSTRUCTIVISM INSTRUCTIVISM 
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ตางๆ ท่ีอยูรอบตัวจึงมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
สงผลให ความคิด หรือการรับรูในการตัดสินใจ
กระทําการใดๆ จากขอมูลตางๆ ท่ีไดรับจึงมี
ผลกระทบตอความเปนอยูของคนเรา 

  3. เปลี่ยนแปลงทิศทางการเรียนรูของผูเรียน 
จากการเรียนรูวา“อยางไร” ไปเปน “อะไร” ซ่ึงวิธีการ

ดังกลาว เปนวิธีการเรียนรู ในแบบท่ีผู เรียนจะ
สามารถหาความรูไดจากท่ีใด    
  4. การเรียนรูเกิดจากวิธีการหลากหลาย เชน 
จากชุมชน จากเครือขายและจากการทํางานกลุมเพ่ือให
เกิดความสําเร็จ 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบลกัษณะของ 3 ทฤษฎี 

การสอนแบบถายทอด
ความรู (Instructivism) 

 

การสรางความรูดวยตนเอง 
(Constructivism) 

การสรางความรูดวยตนเอง 
จากการเช่ือมตอ 
(Connectivism) 

     การสอนแบบทองจํา
หรือการสอนแบบถายทอด
ความรูมีครูเปนศูนยกลาง 

     การสรางความรู(Constructing) 
ดวยตนเองและสังคมรอบขาง 

   การสรางความรู (Constructing) 
ดวยตนเองและสังคมโดยใช
เทคโนโลยี 

     กระบวนการทางปญญา
หรือความคิดเกิดจากการ
ทองจํา 

     เนนกระบวนการภายใน (Mind 
process) ท่ีสรางความหมายจากสิ่งท่ี
ปอนจากภายนอก 

     เนนการบูรณาการท้ัง
กระบวนการ แนวคิด  
และการประยุกตใชเทคโนโลยี 
เพ่ือพัฒนาผูเรียน 

     การเปลี่ยนแปลงเกิด
จากการจดจําจากการทําซํ้า 

     การเปลี่ยนแปลงเกิดจากการ
เรียนรูเปนกระบวนการจนสามารถ
สรางองคความรูได 

    การบูรณาการเปนวัฏจักรท่ีมี 
การเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ  
ทําใหเกิดการเรียนรูและมีองค
ความรูท่ีใหมเสมอ 

     การเรียนรูมีโครงสราง
สามารถคิดคํานวณได
รวมถึงการใชหลักเหตุผล
เพ่ือการสรุปผล  
- การสอนโดยตรง (Direct    
  Instruction)  
- การเรียนรูแบบคนเกง  
  (Mastery Learning)  
- การสอนแบบชัดแจง  
  (Explicit Teaching)  
- การสอนแบบแนนอน    
  (Precision Teaching) 
 

     การเรียนรูเกิดจากสังคมและ 
การตีความหมายจะแตกตางกัน
ออกไปตามบริบทปจจบุัน  
- การสอนแบบนักเรยีนเปน   
  ศูนยกลาง (Student Centered)  
- เด็กเปนศูนยกลาง(ChildCentered)  
- ผูเรียนเปนศูนยกลาง (Learner    
  Centered)  
- การสอนแบบการคนพบเปนฐาน      
  (Discovery-based)  
- การสอนแบบนําตัวเอง (Self-    
  Directed) 
- การเรียนรูรวมกัน (Collaborative    
  Learning) 

    การเรียนรูมีการเปลี่ยนแปลง 
ไปตามสภาพปจจุบัน มีการ
เชื่อมโยงโหนดตางๆ เขาดวยกัน 
- การเรียนการสอนแบบ 
  ผสมผสาน (Blended Learning)  
- การเรียนรูออนไลนแบบเปด    
  (MOOC) 
-  การทํางานรวมกัน 
  (Collaboration) 
- ระบบท่ีชวยผูเรียนควบคุมจัดการ   
  การเรียนรูของตนเอง (Personal    
  Learning Environment: PLE)  
- การใช ไอซีทีเพ่ือการเรียนรู  
  (The use of ICT for learning) 

 
ท่ีมา: อนุศร  หงษขุนทด (2558) 
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หลักการท่ีสําคัญของทฤษฎีการเช่ือมตอ 
  หลักการท่ีสําคัญของทฤษฎีการเชื่อมตอ 

(Siemens, 2005) มีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

1. การเรียนรูและความรูจะเกิดข้ึนควบคู
ไปพรอมๆ กับความหลากหลายของความคิดเห็นท่ี
เขามามีสวนรวมในกิจกรรมนั้นๆ  

2. การเรียนรูเปนกระบวนการของการ
เชื่อมตอระหวางโหนด (Node) ท่ีหมายถึง กลุม
ของขอมูลท่ีมีความสัมพันธกันหรือเนื้อหาเดียวกัน 
โดยถูกจัดไวเปนกลุมเดียวกัน ภายในโหนดอาจมี
จุดเชื่อมโยงไปท่ีเนื้อหาอ่ืนมากกวาหนึ่งจุดก็ได 
ดังนั้น การเรียนรูจะสามารถเกิดข้ึนไดเม่ือผูเรียน
สามารถมองเห็นความสัมพันธระหวางโหนดท่ี
กระจัดกระจายอยางสับสนวุนวาย เม่ือผู เรียน
มองเห็นความสัมพันธ การเรียนรูก็จะเกิดข้ึนทันที 

3. การเรียนรูอาจอยูในเครื่องมือหรือ
อุปกรณตางๆ ท่ีไมใชมนุษยเปนผูถายทอด อาทิ
เชน การใชหุนยนตในโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือ
ถายทอดการเรียนรู หรือสภาพแวดลอมจําลองตางๆ 
(Virtual Environment) 

4. ความสามารถในการรับรูขอมูลเพ่ิมเติม
ท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากแหลงเรียนรูตางๆ ขอมูลท่ีใหม
กวาถือเปนสิ่งท่ีสําคัญกวาขอมูลท่ีมีอยูในปจจบุัน 

5. การปรับปรุงและการดูแลเชื่อมตอ
สําหรับการเขาถึงขอมูลอยูเปนประจําเปนสิ่งท่ี
จําเปนสําหรับผูเรียน เพ่ืออํานวยความสะดวกใน
การเรียนรูอยางตอเนื่อง 

6. ความสามารถในการดูและสังเกตการณ
เชื่อมตอของขอมูลท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถือเปน
ทักษะหลักสําคัญใหเกิดการเรียนรู 

7. การเผยแพรขอมูลและนําขอมูลมาใช
กันท่ัวไป (ความถูกตอง ความรูท่ีทันตอเหตุการณ) 
รวมไปถึงความสามารถในการรับทราบขอมูลท่ีเปน
ปจจุบันและทันตอเหตุการณถือเปนสิ่งท่ีสําคัญ 
 8. การตัดสินใจไดดวยตนเองถือไดวาเปน
กระบวนการเรียนรูท่ีโดดเดนของผูเรียน ท่ีจะสามารถ
เลือกรับ หรือปฏิเสธสิ่งท่ีจะเรียนรูและสามารถ
เขาใจความหมายของขอมูลท่ีรับเขามาผานหนาจอ
ของเครื่องมือท่ีตนเองมี โดยท่ีผู เรียนสามารถ
ตัดสินใจไดวาสิ่งใดคือขอมูลท่ีเปนจริง หรือสิ่งใดเปน
ขอมูลท่ีคลาดเคลื่อน จากท่ีกลาวหมายความวา
คําตอบท่ีถูกในชวงเวลาหนึ่ง ในวันถัดไปอาจเปน
คําตอบท่ีผิด อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดลอมตางๆ หรือจากแหลงท่ีมาของ
ขอมูล สิ่งตรางๆ เหลานี้ลวนแลวแตมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกคําตอบของผูเรียน 
 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบลักษณะของทฤษฎี ConstructivismและConnectivism 

ลักษณะ Constructivism Connectivism 
วิธีการเรียนรู 1. การเรียนรูเกิดจากสังคม 

2. การตีความหมายจะ   
    แตกตางกันออกไปตาม 
    บริบทท่ีถูกสรางข้ึนโดย   
    ผูเรียนแตละคน 

1. การกระจายภายในเครือขายสังคม 
2. ความหลากหลายทางเทคโนโลยี  
3. การรับรูและการแปลความหมายของรปูแบบ 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพล 1. การประสานงาน 
2. การมีสวนรวม 
3. สังคม 
4. วัฒนธรรม 

1. ความหลากหลายของเครือขาย 
2. ความแข็งแกรงของความสัมพันธ 
3. บริบทท่ีเกิดข้ึน 

บทบาทท่ีมีตอการจํา     ความรูเดิมผสานกับบริบท
ปจจุบัน 

   รูปแบบการปรับตัว (Adaptive patterns) เปน
ตัวแทนของสถานะปจจุบัน  
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 
 

ลักษณะ Constructivism Connectivism 
วิธีการถายทอด     การแลกเปลี่ยนเรียนรู    การเชื่อมตอกับ (เพ่ิม) โหนดและการ

เจริญเติบโตของเครือขาย 
ประเภทของการ
เรียนรูท่ีดีท่ีสุด

สําหรับการอธิบาย 

1. สังคม 
2. สรางความคลุมเครือ  

1. การเรียนรูท่ีซับซอน 
2. แกนกลางท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
3. แหลงความรูท่ีหลากหลาย 

 
ท่ีมา: Siemens (2009) 
  
สรุปหลักการของการสรางความรูดวยตนเองจาก

การเช่ือมตอ  

โ ลกดิ จิ ตอล เต็ ม ไปด วยข อ มูลต า งๆ 

มากมาย ซ่ึงขอมูลตางๆ อาจจะอยูในรูปแบบของ

รูปภาพ เสียง สัญลักษณ ขอความ วีดิโอ เพลง หรือ

ทุกสิ่งทุกอยางท่ีเปนสื่อดิจิตอลท้ังหมดถูกเรียกวา

โหนด (node) ท่ีกระจัดกระจายอยู ท่ัวๆ ไปและ

โหนดตางๆ เหลานี้ก็อาจสามารถเชื่อมโยงกับสิ่ง

อ่ืนๆ ไดมากมาย จึงทําใหเกิดการเชื่อมโยงสัมพันธ

กันระหวางโหนดกับผูเรียน ซ่ึงการเชื่อมตอเปน

สิ่งจําเปนเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเรียนรู

อยางตอเนื่อง การถกเถียงในประเด็นตางๆ โดยทุก

ครั้ง ผูเรียนก็จะเพ่ิมโหนดโดยท่ีความรูนั้นจะเกิด

ข้ึนมาไดนั้นก็ตองอาศัยการแสดงความคิดเห็นของคน

ท่ีหลากหลาย เชน การโพสต (Post) ขอความลงบน

บล็อก (Blog) ของตนเอง จากนั้นก็มีผูใชงานอ่ืนๆ มา

แสดงความเห็นตอทาย ยิ่งมีผูมาแสดงความเห็นใน

บล็อก หรือโพสตขอความ รูปภาพตอทายไปเรื่อยๆ 

มากเทาใด การเกิดข้ึนขององคความรูก็จะมากข้ึน

และมีความสมบูรณชัดเจนในประเด็นนั้นๆมากข้ึน 

 

ภาพท่ี 2 การเชื่อมโยงสัมพันธกันระหวางโหนดกับผูเรียน 

ต้ังกระทูหรือขอความ 

ผูเรียน 

ผูใชงานอ่ืนๆ มาแสดงความเห็นตอทาย 

โหนด (node) 

องค

ความรู 
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ดังนั้นสิ่งท่ีหลงเหลือจากการเรียนรูบน

โหนด เชน บล็อก หรือตามโซเชียลมีเดียตางๆ คือ

ขอ มูล ท่ี ได รั บจากการแสดงความ คิด เห็ น ท่ี

หลากหลายเขาสูระบบอินเทอรเน็ตและเกิดการ

เชื่อมโยง ทําใหเกิดรูปแบบการเรียนรูจากการ

เชื่อมโยงท่ีทําใหเกิดความรูเพ่ิมข้ึนในตัวของผูท่ีเขา

มาอ านบล็อก  หรือตามโซ เชี ยล มี เดี ยต า งๆ  

สิ่งเหลานี้ลวนเปนทักษะท่ีสําคัญของผูเรียนจะตอง

มีความสามารถในการคนหาขอมูลเพ่ิมเติม อาจ

เปนทักษะการใชงาน Google Search Engine 

สําหรับใชในการคนหาสิ่งท่ีตองการ ทักษะการคนหา

สถานท่ีเพ่ือใชในการเรียนรูตามท่ีตองการ หรือทักษะ

การคนหาและคัดเลือกแหลงเรียนรูท่ีเปนประโยชน

ตอการเรียนรูของตนเอง ซ่ึงในการรับทราบขอมูลท่ี

เปนปจจุบันและทันสมัยอยูตลอดเวลา รวมไปถึง

ความสามารถในการตัดสินใจดวยตนเองเพ่ือเลือก

สิ่ ง ท่ี จ ะ เ รี ย น รู แ ล ะ รั บ ข อ มู ล ท่ี เ ข า ม า จ า ก

แหลงขอมูลตางๆ ในขณะท่ีขอมูลนั้นเปนปจจุบัน 

ดังภาพที่ 3 เปนการตั้งกระทูถามขอสงสัยบนเฟซบุก

ระหวางผู เ ร ียนก ับผู สอนเ กี ่ยวก ับการปฏ ิบ ัติ

เครื่องดนตรี โดยผูเรียนตั้งกระทูถาม ผูสอนเขา

มาตอบหรือแสดงความคิดเห็นสงผลใหผู เรียน

เขาใจในสิ่งสงสัยและนําคําตอบที่ไดไปปรับปรุง

ความรูเดิมท่ีผูเรียนมีอยู 

ภาพท่ี 3 ตัวอยางการสนทนาระหวางผูเรียนกับ

ผูสอนในเฟซบุก 

 ทฤษฎีการเชื่อมตอในภาพรวมหมายถึงการ

เชื่อมโยงเอาโหนด (node) ในลักษณะตางๆ มาเชื่อม

กันผานเครือขายความรู (Knowledge Network) 

ซ่ึงความรูดังกลาวเปนสิ่งท่ีถูกเชื่อมโยงกันเทานั้น 

ดังนั้นโหนดจึงไมจําเปนตองถูกสรางข้ึนมาใหม 

เพราะเครือขายความรูอาจถูกสรางข้ึนมานานแลว

จากโหนดอ่ืนๆ หรืออาจเกิดข้ึนใหมทุกวัน อาจมี

การนําขอมูลเดิมมาตั้งกระทูถามใหม หรือนํา

แนวคิดใหม องคความรูใหมจากระทูเกา มาตอ

ยอดเพ่ือใหเกิดประเด็นข้ึนใหมสงผลใหขอมูลเดิม

ไดถูกพัฒนาแตงเติมขอมูลจากแหลงเรียนรูใหมท่ี

เกิดข้ึนอยูท่ัวโลก (โหนด: node) มาเปนขอมูลใน

การยืนยันตามแนวคิดของกลุมสมาชิกท่ีเขามา

รวมกันอภิปรายในโหนด หรือกระทู สงผลใหเปน

องคความรูใหมข้ึนมาจากขอมูลเดิม ดังนั้นการรับ

ขอมูลใหมของผู เรียนจากการท่ีได เขารวมกร

อภิปรายในโหนดตางๆ ตามท่ีผูเรียนสนใจ จะ

สงผลใหความรูของผูเรียนถูกจัดระเบียบข้ึนมาใหม 

ผู เรียนอาจไมสามารถสรางความรู ข้ึนมาใหมได 

เพียงแตผู เรียนมีการเชื่อมโยงกับขอมูลใหมก ับ

ขอมูลเดิมท่ีผูเรียนมีอยู และเกิดเปนองคความรู

ใหมที่ผู เรียนสามารถรู และเขาใจ ณ เวลาใด

เวลาหนึ่งเทานั้น ในวันถัดไปองคความรูใหมที่

ไดมา อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามหลักฐาน

และแหลงความรู ใหมที่กลุ มสามาชิกในโหนด

นั้นๆ ไดนํามาโพสตตอไปเรื ่อยๆ อยางไมม ีที่

สิ้นสุด 
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