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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อการสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการออกแบบการเรียนรู้บนสื่อ

สังคมตามแนวคิดทฤษฎีคอนเนคติวิสต์ที่ส่งเสริมการสื่อความหมายด้วยภาพของผู้เรียน ซึ่งเป็นการวิจัย
เอกสาร โดยทำาการศึกษากบันสิติสาขาเทคโนโลยแีละสือ่สารศึกษา ระดบัปรญิญาตรี คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิจัยในขั้นกระบวนการออกแบบ เพื่อสังเคราะห์ 
กรอบแนวคิดในการออกแบบ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หลักการ ทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวกับ 
การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนแนคติวิสต์ ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาขั้นกระบวนการออกแบบ 
สรุปได้ดังนี้ 

ผลการสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการออกแบบการเรียนรู้บนสื่อสังคมตามแนวคิดทฤษฎีคอน
เนคติวิสต์ที่ส่งเสริมการสื่อความหมายด้วยภาพของนิสิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พบว่ามี
องค์ประกอบที่สำาคัญ ได้แก่ 1) ปรากฏการณ์ใหม่ (New Phenomenon) 2) แหล่งความรู้ (Knowledge 
Resource) 3) กรณีที่เกี่ยวข้อง (Related Case) 4) สื่อสังคม (Social Media) 5) อภิปรายร่วมกัน 
(Debate) และ 6) ฐานความช่วยเหลือ (Scaffolding) 

คำ�สำ�คัญ: การเรียนรู้บนสื่อสังคม คอนเนคติวิสต์ การสื่อความหมายด้วยภาพ
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Abstract
The purpose of this research was to synthesize the conceptual framework for  

designing learning on social media based on the concept of Connectivism, which promotes 
the visual interpretation of learners. Study with students in technology and communication. 
Undergraduate Faculty of Education Mahasarakham University. The researcher has conducted 
3 phase of research as follows: 1) Design process to synthesize the concept of design.  
2) Development process to create and develop by integrating with Social media learning 
and 3) Evaluation process to assess the quality of social media. The learning environment 
on social media promotes visual communication of undergraduate students.

The Synthesis results of the conceptual framework for designing learning on social 
media based on the concept of Connectivism, which promotes student visual communication. 
Educational Technology and Communication 1) new phenomenon 2) knowledge resource 
3) case related 4) social media 5) debate 6) scaffolding.

Keywords: Social media learning, connectivism, connectivist theory, visual communication

บทนำา
บริบทการเรียนในศตวรรษที่21 ที่ผู้สอน 

ต้ อ งปรั บกา รสอนให้ สอดคล้ อ งกั บความ
เปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น โดยมีการใช้สื่อสังคม  
ในการเรยีนการสอน ซึง่สือ่สงัคมไดเ้ขา้มามบีทบาท
ที่สำาคัญอย่างยิ่งในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพราะ
เป็นส่ือที่เข้าถึงผู้เรียนได้รวดเร็วและทั่วถึง ด้วย
ความที่สื่อสังคมมีคุณลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น 
ซึ่งภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ได้ประสบ
ปัญหาในวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติอย่างเช่น วิชา 
0503212 การถ่ายภาพเบือ้งตน้ (Photography)  
นิสิตที่เรียนในวิชาน้ีแล้วมีทักษะในการใช้อุปกรณ์
ในการผลิตได้เป็นอย่างดี แต่สื่อภาพถ่ายที่ผลิต
ออกมาน้ันกลับยังขาดการสื่อความหมายสู่ผู้
ชมที่ชัดเจนตรงตามความต้องการที่จะสื่อความ
หมายได้ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวทางในการสอนที่ 
หลากหลายวธิทีีจ่ะทำาใหน้สิติเขา้ใจและเกดิทกัษะ

ในการสื่อความหมายได้ ซึ่งการฝึกทักษะการ
สื่อความหมายให้แก่นิสิตเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 
ในบริบทที่แท้จริงนั้น 

ดว้ยความทีส่ือ่สงัคมมคีณุลกัษณะเฉพาะ
ทีโ่ดดเดน่ ซึง่การนำาสือ่สงัคมมาใชใ้นการเรียนการ
สอนได้นั้น ต้องมีหลักการทฤษฎีที่เหมาะสมกับ
บรบิทของการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยดว้ย ซึง่หลักการ
ทฤษฎทีีเ่หมาะสมกบัการเรยีนรูก้บัสือ่สงัคม และมี
ความสอด คล้องกนัอยา่งยิง่ ไดแ้กก่ารจดัการเรยีนรู ้
ตามแนวทฤษฎีคอนเนคติวิสต์ (Connectivism) 
ที่อธิบายถึงวิธีเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ช่วยสร้าง
โอกาสใหม่ๆ สำาหรับการเรียนรู้และแชร์ข้อมูล
ร่วมกันในเวิลด์ไวด์เว็บและของตัวเอง เทคโนโลยี 
เหล่านี้รวมถึงเว็บเบราเซอร์ อีเมล์ วิกิกระดาน
สนทนาออนไลน์ เครือข่ายทางสังคม YouTube 
และเครื่องมืออ่ืนๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ในการเรียนรู้ 
และใช้ข้อมูลร่วมกันกับคนอื่นๆ มีการขยาย
ความคิดรวบยอดให้กว้างขวางขึ้น เกิดจากการ 
แลกเปลี่ยนแนวคิดที่หลากหลาย และในขณะ
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เดียวกันก็มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความรู้ของ
ตนเองด้วย และสร้างความหมายของตนเองขึ้น
มาใหม่ เพื่อสื่อความหมายออกไปได้อย่างชัดเจน
มากยิ่งขึ้น (Downes, 2010: 27-33) และการ
เรียนรู้ด้วยทฤษฎี Connectivism เกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจของผู้เรียนที่จะเลือกสรรทรัพยากรการ
เรียนรู้ต่างๆ ที่อยู่รอบตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่
ในโลกออนไลน์มาคัดกรอง และทำาให้ทรัพยากร
การเรียนรู้ต่างๆ เหล่านั้น มีความหมายสำาหรับ 
ตัวเอง การเรียนรู้จำาเป็นต้องเกิดจากการเช่ือม
โยงกับสังคมรอบตัวและการสร้างเครือข่าย เมื่อ
ใดท่ีข้อมูล สารสนเทศ ความคิดเห็น ความรู้สึก 
ภาพ การมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดูเหมือนจะไม่ชัดเจนใน
ความสัมพันธ์หากเมื่อ ผู้เรียนสามารถที่จะนำามา
ร้อยเรียงให้เกิดเป็นการเชื่อมโยง ท่ีมีความหมาย
สำาหรับการเรียนรู้ของตนเองและนำาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการเรียนรู้ได้นั้น เมื่อนั้นก็จะเกิด
การเรียนรู้ขึ้น (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2556: 
24-26) 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความ
จำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการสังเคราะห์กรอบแนวคิด
ในการออกแบบการเรยีนรูบ้นสือ่สังคมตามแนวคดิ
ทฤษฎีคอนเนคติวิสต์ ท่ีส่งเสริมการสื่อความ
หมายด้วยภาพของนิสิต สาขาเทคโนโลยีและ
สือ่สารการศึกษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม เพือ่นำากรอบแนวคิดในการออกแบบ
การเรียนรู้บนสื่อสังคมตามแนวคิดทฤษฎีคอนเน
คติวิสต์ ไปพัฒนานิสิตให้มีทักษะการสื่อความ
หมายได้ดียิ่งขึ้น อันเป็นคุณสมบัติท่ีพ่ึงประสงค์
สำาคัญของนิสิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการ
ศึกษา

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการ

ออกแบบการเรยีนรูบ้นสือ่สังคมตามแนวคดิทฤษฎี

คอนเนคติวิสต์ที่ส่งเสริมการสื่อความหมายด้วย
ภาพของผู้เรียน

วิธีดำาเนินการวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หลักการ ทฤษฎี 

และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวคิดคอนเนคติวิสต์

ตัวแปรที่ศึกษ� 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี และหลักการของศาสตร์ที่หลากหลายใน
หัวข้อเร่ืองที่เก่ียวข้องกับสื่อสังคม ทฤษฎีคอนเน
คติวิสต์ และการสื่อความหมายด้วยภาพ

ตัวแปรตาม ได้แก่ กรอบแนวคิดในการ
ออกแบบการเรยีนรูบ้นสือ่สังคมตามแนวคดิทฤษฎี
คอนเนคติวิสต์ที่ส่งเสริมการสื่อความหมายด้วย
ภาพของผู้เรียน

รูปแบบก�รวิจัย การวิจัยครั้งนี้ได้แก่

การวิจัยเอกสาร (Documentary re-
search) ในการสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการ
ออกแบบการเรยีนรูบ้นสือ่สังคมตามแนวคดิทฤษฎี
คอนเนคติวิสต์ที่ส่งเสริมการสื่อความหมายด้วย
ภาพของผู้เรียน

วิธีดำ�เนินก�รสังเคร�ะห์ง�นวิจัย

การวิจัย “การสังเคราะห์กรอบแนวคิดใน
การออกแบบการเรียนรู้บนสื่อสังคมตามแนวคิด
ทฤษฎคีอนเนคตวิสิตท์ีส่ง่เสรมิการสือ่ความหมาย
ด้วยภาพของผู้เรียน” เป็นการวิจัยเอกสารจาก 
การศึกษา หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนเนคติวิสต์ 
ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นที่ 1 รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนเนคติวิสต์ที่
เก่ียวข้องในแหล่งข้อมูลหรือผู้ให้ข้อมูลเป็นทั้งใน
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เอกสาร ตำารา และในระบบเครือข่าย มีขอบเขต
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง อย่างทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ทฤษฎีคอน
เนคติวิสต์ และหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
สือ่ความหมาย อยา่งการออกแบบสาร ทฤษฎีการ
สื่อสาร โดยทำาการค้นคว้าทั้งแหล่งข้อมูลที่เป็น
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ แล้วพิจารณาว่าแหล่งข้อมูล
นั้นๆ สามารถที่จะให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนหรือ
ไม่ต่อไป

ขั้นที่ 2 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ของหลักการ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งตัง้แต ่
ความเปน็มา แนวคดิพืน้ฐาน บทนำา วรรณกรรมที่
เกีย่วขอ้งวธิดีำาเนิน การศกึษา การวเิคราะหข์อ้มลู 
และผลการวิจัยของงานวิจัยการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวคิดคอนเนคติวิสต์ ทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสต์ และหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อ
ความหมาย อย่างการออกแบบสาร และทฤษฎี
การสื่อสาร

ขั้นท่ี 3 สังเคราะห์องค์ความรู้จากการ
ศึกษาวิเคราะห์ด้วยการสรุป และเชื่อมโยงความ
สัมพันธ์ระหว่างองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น จำาแนกตาม
ระเบียบวิธีวิจัยและรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน ดังที่ได้แสดงในสรุปผลการวิจัยต่อไป

ซ่ึ ง ขั้ น ก ร ะบวนกา รออกแบบ เพื่ อ
สังเคราะห์กรอบแนวคิดในการออกแบบการเรียน
รู้บนสื่อสังคมตามแนวคิดทฤษฎีคอนเนคติวิสต์
ท่ีส่งเสริมการสื่อความหมายด้วยภาพของผู้เรียน  
ผู้วจิยัไดศ้กึษาคน้ควา้กรอบแนวคดิเชงิทฤษฎ ีโดย
ใช้พื้นฐานทฤษฎีคอนเนคติวิสต์เป็นทฤษฎีที่เกี่ยว
กับสร้างความรู้และการเรียนรู้ (Fosnot, 1996) 
ซึ่งความรู้จะถูกสร้างขึ้นมาจากความรู้เดิมหรือ
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน การเรียนรู้ด้วยการ
มีปฏิสัมพันธ์และเช่ือมโยงกับสิ่งแวดล้อม หรือ
ผู้เรียนอื่นๆ บนสื่อสังคม ซึ่งจะทำาให้ผู้เรียนได้มี
การขยายความคิดและเกิดการเช่ือมโยงความรู้

จากโหนด (Node) ต่อโหนดเข้าด้วยกัน ดังนั้น
การเรียนรู้ตามแนวคอนเนคติวิสต์จึงไม่เพียงแต่
เป็นการสร้างความรู้ของผู้เรียนแต่ละคนท่ีต้องมี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในชุมชนการเรียนรู้
ของผู้เรียน (Dershem, 1996) 

แนวคิดของทฤษฎี Connectivism เป็น
ทฤษฎทีีเ่กดิมาจากความกา้วหน้าของอนิเทอรเ์น็ต
ซึ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นทฤษฎีการเรียน
รู้ในยุคดิจิทัลช่วยตอบสนองและเสริมทฤษฎีการ
เรียนรู้ที่มีก่อนนี้ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่การเรียนรู้นั้น
ยังไม่เกิดผลกระทบจากเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
ทฤษฎีนี้ได้อธิบายว่าการเรียนรู้มีการเลื่อนไหลไม่
หยุดน่ิงความรู้ต่างๆ เกิดขึ้นทุกเวลานาที่นำามา
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ อย่างรวดเร็วที่ล้วน
กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนเรา อีกทั้งยัง
เปลี่ยน แปลงทิศทางของการเรียนรู้ด้วย เช่น จาก
การเรียนรู้ว่าอย่างไร และรู้อะไรเป็นการเรียนรู้ว่า
จะหาความรู้ได้ที่ใดการเรียนรู้นอกระบบมีความ
สำาคัญต่อประสบการณ์การเรียนรู้ การเรียนรู้ 
เกิดขึ้นจากวิธีการหลากหลาย เช่น จากชุมชน 
จากเครือข่ายบุคคล และจากการทำางานให้สำาเร็จ 
การเรียนรู้ ยังเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ทฤษฎีคอนเนคติวิสต์จะเน้นเกี่ยวกับบริบทการ 
เรียนรู้ทางสื่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมี 
ปฏิสัมพันธ์ทางสื่อสังคม และบริบทในการ
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นช่วยทำาให้
เกิดการเรียนรู้ได้ดี เพราะการสนทนาระหว่าง 
ผู้เรียนด้วยกันจะช่วยให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบและ
เชื่อมโยงเป็นความเข้าใจของตนเองรวมถึงการ
แนะ นำาให้เกิดมุมมองที่หลากหลายและเกิดการ
ขยายทางความคิด ที่เป็นส่วน ประกอบสำาคัญใน
การสร้าง ความรู้ จากหลักการนี้ ในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสในการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์แนวคิด มุมมองจากผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญในสื่อสังคม ก็สามารถช่วยในการพัฒนา
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ให้เกิดการสื่อความหมายได้ เพราะในระหว่างที่
มีร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางปัญญากับส่ือสังคม  
ผู้เรียนจะได้รับการฝึกทั้งกระบวนการคิด ความรู้ 
ที่มีความ เฉพาะของแต่ละคน ด้วยเหตุนี้ ทฤษฎี
คอนเนคติวิสต์เป็นส่วนสำาคัญที่จะนำามาใช้เป็น 
พืน้ฐานในการออกแบบการ สอน เช่น การรว่มมอื
กันเรียนรู้ (Collaborative learning) ฐานความ 
ช่วยเหลือ (Scaffolding) เป็นต้น

อภิปรายผล
ผลการสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการ

ออกแบบการเรยีนรูบ้นสือ่สังคมตามแนวคดิทฤษฎี
คอนเนคติวิสต์ที่ส่งเสริมการสื่อความหมายด้วย
ภาพของผู้เรียน พบว่ามีองค์ประกอบตามหลัก
การสำาคัญดังนี้ 1) การกระตุ้นผู้เรียนโดยพื้นฐาน
จากการนำาเข้าสู่บริบท (Hanafin, 1999) โดย
ออกแบบเป็นภารกิจ 2) การสนับสนุนการสื่อ
ความหมาย โดยการจัดเตรยีมแหลง่ความรูท้ีอ่าศยั

พืน้ฐานจาก Hanafin (1999) และกรณทีีเ่ก่ียวขอ้ง 
(Jonassesn, 1999) ซึง่จะสนบัสนนุการเชือ่มโยง
ประสบการณ์และวิธีการสื่อความหมายที่คุ้นเคย 
หรือมีประสบการณ์มาก่อนไปสู่การสร้างวิธีการ
สือ่ความหมายในสถานการณใ์หม ่3) การสง่เสรมิ
การสื่อความหมายอาศัยพื้นฐานจากทฤษฎีคอน
เนคติวิสต์ ซึ่งเป็นการเช่ือมโยงความรู้เชิงสังคมที่
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผู้วิจัยได้นำา
หลักการดังกล่าวมาออกแบบเป็นองค์ประกอบ
ที่สำาคัญคือ การร่วมมือในการสร้างความรู้ และ
เครือ่งมอืสนบัสนนุการสรา้งความรู ้(Jonassesn, 
1999 ; Hanafin, 1999) โดยใช้เทคโนโลยีบน
สื่อสังคมและโปรแกรมประยุกต์ และ 4) การช่วย
เหลือโดยอาศัยพื้นฐานของ Hanafin (1999) ใน
การจัดเตรียมหน่วยสนับสนุนในกรณีที่ ผู้เรียน
ไม่สามารถคิดหาคำาตอบได้ด้วยตนเองโดยจะให้
คำาแนะนำาและบอกใบ้เกี่ยวกับวิธีการได้มาซึ่งคำา
ตอบ ซึ่งมีกรอบแนวคิดในการออกแบบแสดงราย
ละเอียดดังภาพที่ 1
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หนวยสนับสนุนในกรณีที่ผูเรียนไม สามารถคิดหาคําตอบไดดวยตนเองโดยจะใหคําแนะนําและ
บอกใบเก่ียวกับวิธีการไดมาซึ่งคําตอบ ซึ่งมีกรอบแนวคิดในการออกแบบแสดงรายละเอียดดัง
แผนภาพตอไปนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
  
 
 
 
 
 
แผนภาพ : แสดงการสังเคราะหกรอบแนวคิดในการออกแบบการเรียนรูบนสื่อสังคมที่สงเสริมการ
สื่อความหมายดวยภาพ 

 การเรยีนรูบนสื่อสังคมที่สงเสริมการสื่อความหมายดวยภาพของผูเรียนจากกรอบแนวคิด
ขางตนผูวิจัยไดนํามาสรางเปนสิ่งแวดลอมทางการเรียนรูตามองคประกอบทั้ง 6 องคประกอบ คือ 
ปรากฏการณใหม แหลงความรู กรณีที่เก่ียวของ สื่อสังคม อภิปรายรวมกัน และฐานการชวย 
เหลือดังรายละเอียดตอไปนี ้
 ปรากฏการณใหม (New Phenomenon) มีหลักการออก แบบที่มุงเนนใหผูเรียนเกิดการ
กระตุนโครงสรางทางปญญาดวยภารกิจจากบริบทจริงเพ่ือใหผูเรียนพยายามที่จะสื่อความหมาย 

Debate 

Knowledge 
Resource 

New 
Phenomenon 

Related Case 

Social Media 

Scaffolding 

กระตุน 
การเช่ือมโยง

ความรู 

การชวยเหลือบน
ส่ือสังคมในการ

ส่ือความหมาย 

สนับสนุนการส่ือ
ความหมายดวย

ภาพผานส่ือสังคม 

สงเสริมการ
เช่ือมโยงความรู
เพ่ือขยายการส่ือ

ความหมาย 

สนับสนุนการส่ือ
ความหมายดวย

ภาพผานส่ือสังคม 

สงเสริมการ
เช่ือมโยงความรู
เพ่ือขยายการส่ือ

ความหมาย 

Connectivism 

OLEs (Hanafin, 1999) 

SOI (Mayer, 2003) 

OLEs (Hanafin, 1999) 

CLEs (Jonassesn, 1999) 

Connectivism 

CLEs (Jonassesn, 1999) 

Connectivism 

OLEs (Hanafin, 1999) 

ภ�พที่ 1 แสดงการสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการออกแบบการเรียนรู้บนสื่อสังคม 
ที่ส่งเสริมการสื่อความหมายด้วยภาพ
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การเรียนรู้บนสื่อสังคมท่ีส่งเสริมการสื่อ
ความหมายด้วยภาพของผู้เรียนจากกรอบแนวคิด
ขา้งตน้ผูว้จัิยไดน้ำามาสรา้งเปน็สิง่แวดลอ้มทางการ
เรียนรู้ตามองค์ประกอบท้ัง 6 องค์ประกอบ คือ 
ปรากฏการณ์ใหม่ แหล่งความรู้ กรณีที่เกี่ยวข้อง 
สื่อสงัคม อภิปรายร่วมกัน และฐานการช่วย เหลือ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ปร�กฏก�รณใ์หม ่(New Phenomenon)  
มีหลักการออก แบบที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการก
ระตุ้นโครงสร้างทางปัญญาด้วยภารกิจจากบริบท
จริงเพื่อให้ผู้เรียนพยายามที่จะสื่อความหมาย 
ซ่ึงถือเป็นเป้าหมายในการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
การรู้จักนำาไปใช้หรือปรับใช้ น่ันคือการใช้การสื่อ
ความ หมายในการขับเคลื่อนการเรียนรู้มากกว่า
การแสดงเพยีงแคต่วัอยา่งทีเ่ปน็ความคดิรวบยอด
และหลักการในการสอนที่มีมาก่อนหน้านี้ ผู้เรียน
จะเรียนรู้จากส่ือสังคมที่มีการเช่ือมโยงแหล่งการ
เรยีนรูเ้พือ่นำามาประยกุตใ์ช้ในการเรยีนโดยมหีลกั
สำาคัญในการออก แบบภารกิจดังนี้ 1) วิเคราะห์
ความคิดรวบยอดของเนื้อหาวิชา 2) สร้างภารกิจ
ท่ีสอดคล้องกับบรบิทจรงิภายใตค้วามคดิรวบยอด
ของเนื้อหาวิชา และ 3) กำาหนดภารกิจที่ส่งเสริม
การสื่อความหมายด้วยภาพ

แหล่งคว�มรู้ (Knowledge Resource) 
มีหลักการออกแบบที่สนับสนุนการปรับสมดุล
ทางปัญญาภายหลัง เมื่อได้รับการกระตุ้นความ
สงสัยจากภารกิจที่ได้รับ โดยภายในแหล่งความ
รู้จะจัดเตรียมข้อมูลที่รวม เนื้อหา และสามารถ
แยกประเภทและหมวดหมู่ของเนื้อหาได้โดยมี
ส่วนประกอบ ย่อยที่นำามาเพ่ิมเติมเพ่ือให้แหล่ง
ขอ้มลูมคีวามนา่สนใจมากยิง่ขึน้ คอื ลิงค์ไฟลห์รอื 
เว็บไซต์ (Link to file or web site) คือเครื่องมือที่
ใช้ในการนำาเสนอเว็บไซต์หรือ ไฟล์มัลติมีเดียจาก
ภายนอก โดยลิงค์เพิ่มเติมนำามาจากเว็บไซต์ ที่ให้
บริการแลกเปลี่ยนภาพระหว่างผู้ใช้อื่น

กรณทีีเ่กีย่วข้อง (Related Case) มหีลัก
การออกแบบ ตามพืน้ฐานของ Jonassen (1999) 
ได้เสนอแนะไว้ว่า ความเข้าใจในแต่ละภารกิจ 
นั้นเป็นการกระตุ้นประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหา
นั้นๆ และสร้างรูปแบบความคิดเกี่ยวกับภารกิจ 
กรณีที่เก่ียวข้องมีส่วนช่วยสนับสนุนการเรียนรู้
ของผู้เรียนใน 2 ทางคือ 1) ช่วยให้ผู้เรียนจดจำาได้
อย่างมีความหมาย โดยการจัดให้มีการนำาเสนอ 
ประสบการณ์ที่ผู้เรียนไม่เคยมี เพื่อใช้เป็นแหล่ง
อ้างอิงที่สำาคัญที่ให้ผู้เรียนสามารถ เปรียบเทียบ
กับประสบการณ์ที่ตนเองเคยผ่านมาหรือที่เคย
แก้ไขมาแล้ว ดังนั้น ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์
ความรู้ไปใช้ได้และ 2) กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ 
ยืดหยุ่นทางปัญญา โดยจัดให้มีแนวความคิดที่
หลากหลาย หรือการตคีวามหมายของภารกจิหรอื
ประเดน็ทีเ่กดิจากผูเ้รยีนเอง ในการตคีวามเพือ่สือ่
ความหมาย จะเป็นได้หลายแง่มุม การตีความ จะ
เปน็การพัฒนากระบวนการทางปญัญาของผูเ้รยีน
เพราะจะตอ้งเชือ่มโยงทัง้ความรูแ้ละประสบการณ์
ตา่งๆ รวมทัง้บรบิททีก่ำาลงัเผชิญอยูเ่พือ่สรา้งความ
หมายใหม่ สำาหรับตนเอง (Meaningful) และยัง
กระตุน้ใหผู้เ้รยีนใชค้วามสามารถทางสตปิญัญาใน
หลายลักษณะเพื่อการสื่อความหมายในสิ่งต่างๆ 

สื่อสังคม (Social Media) มีหลักการ 
ออกแบบสำาหรับการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนผู้เรียน
จำาเปน็ต้องไดร้บัการสนบัสนนุใน การปฏบิตัภิารกิจ
ทีไ่ดร้บัเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่วถิทีางในการสือ่ความหมาย
อันเป็นที่มาของเครื่องมือทางปัญญา เครื่องมือ
ทางปัญญาเป็นการนำาสมรรถนะของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยเอื้ออำานวยกระบวนการ
ประมวลสารสนเทศของผู้ เ รี ยน  พื้ นฐาน 
ที่สำาคัญของการออกแบบเครื่องมือทางปัญญา 
มาจากการศึกษาของ Hanafin (1999) 

อภิปร�ยร่วมกัน (Debate) มีหลักการ
ออกแบบที่เน้นการแลกเปลี่ยนแนวคิดที่หลาก
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หลายในการเรียนรู้เป็นการพัฒนา ความคิดรวบ
ยอดของตนเอง ซึ่งได้มาจากการแบ่งปันแนวคิด
การอภิปราย ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
ผู้เรียนจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญา
ของตนเองด้วยและสร้างความหมายของตนเอง
ขึ้นมาใหม่ ในปัจจุบันสื่อสังคมได้รับการพัฒนา
เพ่ือที่จะสนับสนุนชุมชนการสนทนาผ่านรูปแบบ
ที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
กระดานสนทนา บริการผ่านเครือข่าย และการ
สนทนาบนเครือข่ายเทคโนโลยี เหล่านี้สนับสนุน
การสนทนาอย่างกว้างขวางในหัวเรื่องหน่ึงๆ ที่
ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างชุมชนของผู้เรียน 
(Communities of learners: COLs) ซึง่เปน็สงัคม
ของผู้เรียนที่มาร่วมแบ่งปันความรู้ คุณค่าและจุด
มุ่งหมายปรากฏขึ้นเมื่อผู้เรียนได้ แบ่งปันความรู้
เกี่ยวกับความสนใจทางการเรียนรู้ทั่วๆ ไป ในสื่อ
สังคมทางการเรียนรู้ท่ีมากมายน้ี ช่วยสนับสนุน
การสะท้อนของการสร้างความรู้และกระบวนการ
ที่สร้างชุมชนโดยผู้เรียนเอง

ฐ�นก�รช่วยเหลือ (Scaffolding) เป็น
แนวทางหรือให้ ความช่วยเหลือแกผู้เรียน เมื่อพบ
กับภารกจิการเรยีนรูท้ีก่ำาหนดใหใ้นภารกจิ และคิด
หาคำาตอบ มีการนำาเสนอข้อมูลที่หลากหลายและ
ช่วยขยายแนวคิดของผู้เรียนให้สามารถประยุกต์
ใช้ความรู้ที่มี ไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยทำาให้

ผู้เรียนได้เกิดการขยายแนวคิดเมื่อเผชิญกับแต่ละ
ภารกิจ ฐานความช่วยเหลือจะเป็นสิ่งที่ ช่วยให้ผู้
เรยีนมคีวามคดิหลากหลายขึน้สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนได้
ใช้กระบวนการคิดในการทำาภารกิจการเรียนรู้จาก
การพิจารณาฐานการช่วยเหลือ

ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาเกีย่วกบัการปจัจยัด้านอืน่ๆ 

เช่น เชิงสังคม บรรยากาศ สถานศึกษา ฯลฯ เพื่อ
พัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนสื่อ
สังคมที่สอดคล้องกับสภาพบริบทไทย

2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
เปลี่ยนระดับสมรรถนะของผู้เรียนที่แตกต่างกัน
เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้
เรียนต่อไป

3. ควรศึกษาเก่ียวกับกระบวน การทาง
ปัญญา (Cognitive Process) ของผู้เรียน เช่น 
การปรับเปลี่ยนมโนมติ การเชื่อมโยงความรู้ของผู้
เรียนที่เรียนจากรูปแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียน
รู้เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้
เรียนต่อไป

4. ควรศึกษาเกี่ยวกับกลไกของการเชื่อม
โยงความรู้ที่จะนำามาเป็นพื้นฐานออกแบบการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
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