
การพัฒนานิสิตครูยุคดิจิทัลให้ก้าวทันโลกไร้พรมแดน โดยใช้รูปแบบ CoMeSe
Developing student teachers in the digital era to keep pace with a 
borderless world by using the CoMeSe model

วรรณิษา หาคูณ¹
Vannisa Hakoon¹

บทคัดย่อ

ในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดเวลา การเรียนรู้ 
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไม่มีพื้นที่จ�ากัดเพือ่การเรียนรู้อีกต่อไปอีกทัง้ความต้องการเรียนรู้ที่ใช้ เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการท�ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันของผู้เรียนมีมากขึ้น การเรียนรู้ในยุคดิจิทัลนี้ เป็นการเรียนรู้ที่
มีการติดต่อสื่อสารกันโดยใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายเข้ามาช่วยในการจัดการศึกษา ครูในยุคใหม่จึงต้อง
ปรับตัวและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามไปด้วย ซึ่งรูปแบบ CoMeSe เป็รูปแบบการเรียนรู้
แบบร่วมมือครูได้เปลี่ยนบทบาทไปจากการสอนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลางไปเป็นการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง มีการพัฒนาทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้ขึ้น โดยมีแนวคิดการจัดการเรียน การสอนผ่านเครือ
ขา่ยอินเตอรเ์นต็ให้เลือกใช้งานผา่นแพลตฟอร์มต่างๆ มีการโตต้อบสื่อสารกนั ทีร่วดเรว็ สะดวกสบายใช้
งานได้ไม่ซับซ้อน สามารถบันทึกข้อมูลและกิจกรรมต่างๆ ไว้ได้ รวมไปถึง ผู้เรียนสามารถ เรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองตามความสนใจ เพื่อให้นิสิตครูในยุคดิจิทัลน�าความรู้ไปพัฒนา ตนเองในวิชาชีพต่อไป

คำ�สำ�คัญ: ทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้, CoMese โมเดล, การเรียนรู้ยุคดิจิทัล

Abstract 

In the 21st century, technology is changing rapidly all the time. Learning has changed 
from the original, there is no longer a limited space for learning and learning needs that are 
used. Modern technology in doing various activities together among students has become 
more Learning in this digital age It is a learning that communicates with each other by 
using a variety of technologies to help manage education. Teachers in the new era must 
adapt and develop teaching-learning processes as well. The CoMeSe model, a collaborative  
learning model, has shifted its role from teacher-centered teaching to student-centered 
learning. centered A theory of knowledge linking has been developed. with the concept of 
learning management Teaching through the Internet to choose from using various platforms 
is fast communication. Convenience and uncomplicated use can record information and 
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activities, including students can You can learn on your own according to your interests. To 
enable students and teachers in the digital era to use their knowledge to further develop 
themselves in their professions.

Keywords: connectivism theories, CoMese model, Digital age learning

บทนำา

การเรียนรู้ไม่ได้อยู่เพียงแค่ในห้องเรียน
สี่เหลี่ยมอีกต่อไปและความรู้ไม่ได้อยู่กับ ครูเพียง
คนใดคนหนึ่งอีกแล้ว แต่ความรู้อยู่ได้ ทั่วไปใน
สังคมออนไลน์ บนเครือข่าย อินเตอร์เน็ตที่เชื่อม
ทุกการเรียนรู้เข้าด้วยกัน เป็นโลกไร้พรมแดน 
สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้ เปล่ียนแปลงไป และเทคโนโลยีที่ทัน
สมยัใหม่ ทีม่าช่วยให้เกดิการเรยีนรูไ้ด้อย่างสะดวก
สบาย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน 
ข้อมลู ข่าวสาร ความรูต่้างๆ ทีเ่กดิขึน้กม็อีายสุัน้ลง  
เปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง และมีความเป็น พลวัตสูง  
ส่งผลให้การเรียนรู้ในปัจจุบัน สามารถเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิตได้ด้วยตนเอง 

กระแสโลกในศตวรรษที่ 21 ที่มี การ
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมอืงวัฒนธรรม วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่
แวดล้อม สภาวะของ ข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดน 
กลไกของ การแข่งขันสูงทุกรูปแบบ ตลอดจน 
แนวโน้มของการเปิดเสรีทางการศึกษา ศักยภาพ
ของ เทคโนโลยกีารส่ือสารโทรคมนาคม และสังคม 
แห่งความรู้ ส่งผลต่อสถาบันอุดมศึกษา ท�าให้เกิด
กระแสการปฏริปูอุดมศกึษาใน ประเทศต่างๆ ทัว่โลก 

ในภาวะปัจจุบัน อุดมศึกษาไทยได้รับ  
ผลกระทบดังกล่าว นอกจากนี้ยังเผชิญกับ กระแส
กดดันภายในประเทศอัน ได้แก่ การขยายตัวของ
ปริมาณนักศึกษา ความคาดหวังของสังคมท่ีมีต่อ
อุดมศึกษา ปัญหาคุณภาพบัณฑิต การขาดแคลน 
อาจารย์ท่ีมคุีณภาพ หลกัสตูรท่ีขาดความ หลากหลาย 

กระบวนการเรียนการสอนไม่เอื้อต่อการแสวงหา
ความรู้ สภาพความจ�ากัดด้าน ก�าลังคนและงบ
ประมาณประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 
และคุณภาพของการจัดการศึกษา เป็นต้น (กิตติ
พงษ์ พุ่มพวง, 2558) การที่ มนุษย์จะมีชีวิตอยู่
ในโลกปัจจุบันนั้น ย่อมต้องมีทักษะความสามารถ
ทีจ่ะสามารถศกึษาเรยีนรูป้ฏบิตังิาน และประกอบ
อาชีพ ซึ่งต้องมีลักษณะพื้นฐานของมนุษย์ที่จะอยู่
ในโลกดจิทิลั เป็นพลเมอืงดจิทิลั 8 ประการ (อนชุา  
โสมาบุตร, 2560) ได้แก่

1. Digital citizen identity: 

ความสามารถในการสร้างและจัดการใน
การระบุตัวตนด้วยความซือ่สตัย์ทัง้ในโลกออนไลน์
และ ออฟไลน์

2. Screen time 

management: ความสามารถในการจดัก
ารเวลาในโลกออนไลน์ การจดัการเวลาเพือ่ภารกจิ 
ที่หลากหลาย และการจัดการเวลาและก�ากับ  
ตัวเองในการท�ากิจกรรมในสื่อสังคมออนไลน์

3. Cyberbullying management:

ความสามารถในการตรวจจบัสถานการณ์
การกลั่นแกล้งบนอินเทอร์เน็ตและจัดการกับ
สถานการณ์อย่างชาญฉลาด

4. Cybersecurity management:

ความสามารถในการปกป้องข้อมลูโดยการ
สร้างความปลอดภัยของรหัสผ่านและการจัดการ
การคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความหลากหลาย
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5. Privacy management: 

ความสามารถในการจดัการข้อมลูส่วนบคุคล 

ทีเ่ผยแพร่ในโลกออนไลน์อย่างมวีจิารณญาณ 
เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของทั้งของตนเอง
และของผู้อื่น

6. Critical thinking: 

ความสามารถในการจ�าแนกข้อมูลท่ีเป็น
จริงและข้อมูลที่เป็นเท็จ เน้ือหาที่ดีและเน้ือหาที่
เป็น อันตราย และการติดต่อออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ 
และน่าสงสัย

7. Digital footprints: 

ความสามารถในการท�าความเข้าใจธรรมชาติ
ของร่องรอยทางดิจิทัลผลกระทบของร่องรอยทาง
ดิจิทัลที่มีต่อชีวิตจริง และจัดการร่องรอย ทาง
ดิจิทัลด้วยความรับผิดชอบ

8. Digital empathy: 

ความสามารถในการแสดงออกถึงความ
ใส่ใจ ในความรูส้กึและความต้องการในโลกออนไลน์ 
ทั้งของตนเองและของผู้อื่น

การเรียนรู้ในยุคดิจัทัลตามแนวคิดของ
ทฤษฎเีชือ่มโยงการเรียนรู้ (Connectivism) ผู้เรียน
จะมีพื้นที่ของตนเองโดยใช้แอปพิเคชัน ต่างๆ เช่น 
ทวิตเตอร์ (twitter) ยูทูป (Youtube) เป็นต้น เพื่อ
บันทึกข้อมูลต่างๆ บนพื้นที่ ของตนเอง สามารถ
ออกแบบ และคิด สร้างสรรค์เนื้อหาต่างๆ ได้ด้วย
ตนเอง แล้วมีการเผยแพร่ด้วยการแชร์ข้อมูลออกไป
ยงัผู้อืน่ ทีเ่รยีกว่า โหนด (Node) ผ่าน แอปพลเิคชัน
ต่างๆ เหล่านัน้ ท�าให้ตนเอง และผูอ้ืน่เกดิการเรยีนรู้ 
และสร้างความรู้ ได้ด้วยตนเอง จากการคอมเม้น 
และการ โต้ตอบกันนั่นเอง (Downes, 2012) 

 
 

 

(ทีม่า: อนุชา โสมาบุตร, 2560)

1. Digital citizen identity:  
ความสามารถในการสรา้งและจดัการในการระบุ

ตวัตนด้วยความซื่อสตัยท์ัง้ในโลกออนไลน์และ 

ออฟไลน์ 

2. Screen time  
management: ความสามารถในการจดัการเวลา

ในโลกออนไลน์ การจัดการเวลาเพื่อภารกิจ                

ที่หลากหลาย และการจดัการเวลาและกํากับ 

ตวัเองในการทาํกจิกรรมในสื่อสงัคมออนไลน์ 

3. Cyberbullying management: 
ความสามารถในการตรวจจบัสถานการณ์การก

ลัน่แกลง้บนอนิเทอรเ์น็ตและจดัการกบัสถานกา

รณ์อยา่งชาญฉลาด 

4. Cybersecurity management: 
ความสามารถในการปกป้องขอ้มลูโดยการสรา้ง

ความปลอดภยัของรหสัผ่านและการจดัการการ

คุกคามทางไซเบอรท์ีม่คีวามหลากหลาย 

5. Privacy management:  
ความสามารถในการจดัการขอ้มลูส่วนบุคคล  

ที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์อย่างมวีิจารณญาณ 

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตวัของทัง้ของตนเอง

และของผูอ้ื่น 

6. Critical thinking:  
ความสามารถในการจาํแนกขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิและ

ข้อมูลที่เป็นเท็จ เน้ือหาที่ดีและเน้ือหาที่เป็น 

อันตราย และการติดต่อออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ 

และน่าสงสยั 

7. Digital footprints:  
ความสามารถในการทําความเขา้ใจธรรมชาตขิอ

งรอ่งรอยทางดจิทิลัผลกระทบของรอ่งรอยทางดิ

จิทัลที่มี ต่ อชีวิตจริง  และจัดการร่อ ง รอย 

ทางดจิทิลัดว้ยความรบัผดิชอบ 

8. Digital empathy:  
ความสามารถในการแสดงออกถึงความใส่ใจ            

ในความรูส้กึและความต้องการในโลกออนไลน์ 

ทัง้ของตนเองและของผูอ้ื่น 

การเรยีนรูใ้นยุคดจิทัลัตามแนวคดิของ

ทฤษฎีเชื่อมโยงการเรียนรู้ (Connectivism) 

(ที่ม�: อนุชา โสมาบุตร, 2560)
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ซเีมนส์ (Siemens, 2004) ผู้คดิค้น แนวคดิ
ของทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้ (Connectivism) 
ได้อธิบายว่า ทฤษฎีนี้ มีพื้นฐานการคิดมาจาก 3 
ทฤษฎ ีได้แก่ ทฤษฎพีฤตกิรรมนยิม (Behaviorism) 
ทฤษฎีพุทธิปัญญา (Cognitivism) และทฤษฎีการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง (Costructivism) ซึ่งเป็น
ทฤษฎีการ เรียนรู้ในยุคดิจิตทัล ความรู้ที่มีอยู่นั้น
อายุสั้นลง ความรู้ท่ีทันสมัยในปัจจุบันกลายเป็น
ความรู้ ที่ล้าสมัยในเวลาอันรวดเร็ว อันเน่ืองมา
จาก เทคโนโลยีมีการพัฒนาและได้มีการเปลี่ยน
ไป อย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา จากการค้นพบ 
สิ่งใหม่ๆ ข้อมูลข่าวสารมีจ�านวนมมาก ท�าให้ไม่
สามารถเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียน ได้ตลอดไป จึง
จ�าเป็นต้องมกีารเชือ่มโยงถงึกนั รวมไปถงึสามารถ
ค้นหาความรู ้จากแหล่งของ ข้อมลูได้อย่างรวดเรว็
โดยใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่บนเครอืข่าวอนิเตอร์เนต็ 
การเปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี

สมัยใหม่ ที่ทันสมัย เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้คนเปลี่ยนไปจากเดิม 
ซึง่ผูเ้รยีนจะเรยีนรูส้ิง่ใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยภีาย
ใต้สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยมีหลักการ ดังนี้ 

1. ให้ความส�าคญักบัการบริหารจดัการ และ
การเช่ือมโยง ชดุข้อมูลแต่ละชุดเข้าด้วยกนั เพือ่ท�าให้ 
บุคคลเลอืก ตัดสนิใจท่ีจะรบัข้อมลูเหล่านัน้ หรอืไม่ อนั
จะท�าให้เกดิ การเปลีย่นแปลง ของความรู ้และเกดิการ
เรียนรู้ขึ้น ในตัวบุคคล

2. ความรูม้อียูท่ัว่ไป ในเครือข่ายอนิเตอร์เนต็
ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในทุกที่ทุกเวลาด้วย
การเชื่อมต่อผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางอ่ืนๆ ที่ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในปัจจุบัน 

3. ทุกคนมีพื้นที่ของตนเองท่ีจะได้แชร์
ความรู้สึก ความรู้ และข้อมูลข่าวสาร

 
 

ผู้เรยีนจะมพีื้นที่ของตนเองโดยใช้แอปพเิคชนั 

ต่าง ๆ เช่น ทวติเตอร ์(twitter) ยทูปู (Youtube) 

เ ป็นต้น เพื่ อบันทึกข้อมูล ต่างๆ บนพื้นที่  

ข อ ง ต น เ อ ง  ส าม า รถ อ อ ก แ บ บ  แ ล ะ คิด 

สร้างสรรค์ เ น้ื อหา ต่ าง  ๆ  ได้ด้วยตนเอง 

แลว้มกีารเผยแพร่ดว้ยการแชรข์อ้มลูออกไปยงั

ผู้ อื่ น  ที่ เ รี ย ก ว่ า  โ ห น ด  ( N o d e )  ผ่ า น 

แอปพลิเคชันต่างๆ เหล่านั ้น ทําให้ตนเอง 

และผู้อื่ น เกิดการเรียนรู้  และสร้างความรู้ 

ได้ด้วยตนเอง จากการคอมเม้น และการ 

โตต้อบกนันัน่เอง (Downes, 2012) 

 

(ทีม่า: Downes, 2021) 

ซีเมนส์ (Siemens, 2004) ผู้คิดค้น 

แนวคิดของทฤษฎีก าร เชื่ อม โยงความรู้  

(Connec t i v i sm)  ได้อธิบายว่ า  ทฤษฎี น้ี  

มีพื้นฐานการคิดมาจาก 3 ทฤษฎี ได้แ ก่  

ทฤษฎีพฤติก ร รม นิยม  ( Behav i o r i sm ) 

ท ฤ ษ ฎี พุ ท ธิ ปั ญ ญ า  (Cognitivism) 

แล ะทฤษฎีก า รส ร้ า งคว ามรู้ ด้ ว ยตน เ อ ง 

( C o s t r u c t i v i s m )  ซึ่ ง เ ป็ น ท ฤ ษ ฎี ก า ร 

เรยีนรูใ้นยุคดจิติทลั ความรูท้ีม่อียูน่ัน้อายุสัน้ลง 

ความรู้ที่ทันสมยัในปัจจุบันกลายเป็นความรู้ 

ที่ล้าสมัยในเวลาอันรวดเร็ว อันเน่ืองมาจาก 

เทคโนโลยมีกีารพฒันาและได้มกีารเปลี่ยนไป 

อย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา จากการค้นพบ 

สิ่ง ใหม่  ๆ  ข้อมูลข่ าวสารมีจํ านวนมมาก 

ทําให้ไม่สามารถเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียน 

ไดต้ลอดไป  จงึจาํเป็นต้องมกีารเชื่อมโยงถงึกนั 

รวมไปถงึสามารถค้นหาความรู ้จากแหล่งของ 

ขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเรว็โดยใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่

บนเครือข่าวอินเตอร์เน็ต การเปลี่ยนแปลง           

ของสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีสมัยใหม่  

ที่ ทั น ส มัย  เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว 

พฤตกิรรมการเรยีนรูข้องผูค้นเปลีย่นไปจากเดมิ 

ซึง่ผูเ้รยีนจะเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยี

ภายใต้สภาพแวดลอ้มทางการเรยีนรูท้ีเ่ปลี่ยนแ

ปลงไป โดยมหีลกัการ ดงัน้ี  

1. ใหค้วามสาํคญักบั 
ก า ร บ ริห า ร จัด ก า ร  แ ล ะ ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง 

ชุดข้อมูลแ ต่ละ ชุดเข้าด้วยกัน เพื่ อทํา ให้ 

บุคคลเลือก ตัดสินใจที่จะรับข้อมูลเหล่านั ้น 

หรือไม่ อันจะทําให้เกิด การเปลี่ยนแปลง 

ขอ งคว ามรู้  แ ล ะ เ กิดก า รการ เ รีย น รู้ ขึ้ น 

ในตวับุคคล 

(ที่ม�: Downes, 2021)
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4. ความเป็นโลกที่ไร้พรมแดน สามารถ
เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

5. การจัดการกับการเชื่อมโยงความรู้เข้า
ด้วยกนัเป็นกระบวนการ ทีส่�าคัญทีจ่ะท�าให้ผู้เรยีน
เกิดการเรียนรู้ ในยุคดิจิทัล

6. การเรียนรู้ของผู้เรียน ไม่จ�าเป็นต้อง
มีประสบการณ์ตรงเองแต่สามารถเรียนรู้ได้จาก

ประสบการณ์ของผู้อื่น

7. สร้างการเรยีนรูใ้นโลกยคุดจิิทลัทีเ่ป็นการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (long life learning)

8. ให้ความส�าคญักบัการตดิต่อสือ่สารกนั
และการได้ท�ากจิกรรมร่วมกันเพือ่ให้เกดิการเรยีนรู้
ซึ่งกันและกัน เป็นการ เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

 
 

2. ความรูม้อียูท่ ัว่ไป 
ในเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตทีทุ่กคนสามารถเขา้ถงึ

ไดใ้นทุกทีทุ่กเวลาดว้ยการเชื่อมต่อผ่านเวบ็ไซต์

หรือช่องทางอื่น ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่             

ในปัจจบุนั  

3. ทุกคนมพีืน้ทีข่องตนเอง 
ทีจ่ะไดแ้ชรค์วามรูส้กึ ความรู ้และขอ้มลูขา่วสาร 

4. ความเป็นโลกทีไ่รพ้รมแดน 
สามารถเรยีนรูไ้ดทุ้กทีทุ่กเวลา 

5. การจดัการกบัการ 
เชื่อมโยงความรู้เข้าด้วยกันเป็นกระบวนการ          

ที่ สํ าคัญที่ จ ะทํ า ให้ผู้ เ รียน เกิดการ เ รียนรู้  

ในยคุดจิทิลั 

6. การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
ไมจ่าํเป็นตอ้งมปีระสบการณ์ตรงเองแต่สามารถ 

เรยีนรูไ้ดจ้ากประสบการณ์ของผูอ้ื่น 

7. สรา้งการเรยีนรูใ้นโลก 
ยุคดจิทิลัที่เป็นการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (long life 

learning) 

8. ใหค้วามสาํคญักบั 
การตดิต่อสื่อสารกนัและการได้ทํากจิกรรมร่วม

กนัเพื่อให้เกดิการเรยีนรูซ้ึ่งกนัและกนั เป็นการ 

เรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม

 

 

(ทีม่า: Siemens, 2004) 

การเรยีนรูข้องผู้เรยีนในยุคปัจจุบนัใช้เ

ทคโนโลยเีป็นเครื่องมอืสื่อสารและเชื่อมโยงการ

เรยีนรูข้องตนเอง การเรยีนรูส้ามารถเกดิขึน้ได ้

โดยไม่จาํเป็นต้องไปปฏบิตัเิองแต่สามารถเรยีน

รู้ ไ ด้ จ า ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ข อ ง ผู้ อื่ น 

และได้มกีารแลกเปลี่ยนกันบนสงัคมออนไลน์ 

ทํ า ใ ห้ ผู้ เ รี ย น เ กิ ด ก า ร เ รี ย น รู้  

และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ทําให้ผู้ เ รียนเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

จึงเป็นสิ่งที่ผู้สอนจะต้องปรบัตัว ปรบัเปลี่ยน 

และทําความเข้าใจ เพื่อจะได้นําไปออกแบบ 

การจดัการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิา

(ที่ม�: Siemens, 2004)

การเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคปัจจุบันใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสื่อสารและเช่ือมโยงการ
เรยีนรูข้องตนเอง การเรียนรูส้ามารถเกดิขึน้ได้ โดย
ไม่จ�าเป็นต้องไปปฏิบตัเิองแต่สามารถเรยีนรูไ้ด้จาก
ประสบการณ์ของผู้อ่ืน และได้มกีารแลกเปลีย่นกัน
บนสังคมออนไลน์ ท�าให้ผูเ้รียนเกดิการเรยีนรู ้และ
สามารถสร้างองค์ความรูไ้ด้ด้วยตนเอง ท�าให้ผูเ้รยีน
เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา จึงเป็นสิ่งที่ผู้สอนจะ
ต้องปรับตัว ปรับเปลี่ยน และท�าความเข้าใจ เพื่อ
จะได้น�าไปออกแบบ การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากความเชื่อ

ของทฤษฎี การเชื่อมโยงความรู้ (Connectivism) 
ผูเ้ขยีนจงึได้น�าไปทดลองออกแบบและจดัการ สงัคม
แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่าง ผู้สอนและ
ผูเ้รียน ในการพฒันาสมรรถนะ ครปูฐมวยัของนสิติ
ฝึกปฏิบตักิารสอนในสถานพฒันาเดก็ปฐมวัย เป็น
นิสิตหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5 คณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ภาคเรยีน
ที ่1 ปีการศกึษา 2564 เพศหญงิ จ�านวน 6 คน ที่
ก�าลังฝึกปฏิบัติการสอนอยู่ ซึ่งประสบปัญหา การ
แพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19) 
ในวงกว้าง รวดเรว็ และยงัไม่ม ีแนวโน้มทีด่ขีึน้ของ
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ประเทศไทยเป็นปัญหาและอปุสรรคในการจดัการ
เรียนการสอนหลัก ในปัจจุบัน การเรียนการสอน
ด้วยรูปแบบเดิม ไม่สามารถน�ามาใช้ได้อีกต่อไป
ด้วยข้อจ�ากดั ของสภาวการณ์ดังกล่าวท่ีต้องรกัษา
ระยะห่าง ทางสังคม และไม่ให้เดินทางมาพบกับ 
ผูอ้ืน่โดย ไม่จ�าเป็น อกีทัง้ความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ 
ไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้ ส่งผลให้ นสิติ
และผู้สอนไม่สามารถเดนิทางมาเพือ่ปรกึษาปัญหา
ในการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึง การเขียน
แผนการจดัประสบการณ์และการจดัท�าวิจยั ในช้ัน
เรียนของนิสิตด้วย ผู้เขียนจึงได้พัฒนา CoMeSe 
model โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู ้
(Connectivism) เพื่อใช้ในการจัดการเรียน การ
สอนและดูแลนิสิตในปรึกษาขึ้น 

ในการใช้ CoMeSe model ในการพฒันา
นสิิตน้ีได้มีการศกึษาข้อมลูพืน้ฐานของกลุม่ตัวอย่าง
โดยใช้แบบสอบถาม ซึง่มข้ีอมลูในการสอบถามเกีย่ว
กบั ความพร้อมในการเรียนออนไลน์ (อปุกรณ์และ 
สญัญาณอนิเตอร์เน็ต) ของนิสิตและผูป้กครอง เดก็
ปฐมวัยที่บ้าน สภาพแวดล้อม บริบทของ เด็กที่
บ้านโดยภาพรวม สภาพแวดล้อมและ บริบทของ
โรงเรียนโดยภาพรวม สภาพแวดล้อม และบริบท
ของห้องเรยีนรวมถงึครพูีเ่ลีย้งโดยภาพรวม ปัญหา
ทีพ่บจากประสบการณ์ฝึกสอน ทีผ่่านมา (ข้อดี ข้อ
เสีย) สิ่งที่อยาก พัฒนาเพิ่มเติม การจัดการเรียน
การสอน ในปัจจุบันตามนโยบายของโรงเรียน/
ระดับชั้น และแนวโน้มการจัดการเรียนการสอน
ตามนโยบายของโรงเรียน/ระดับชั้น แล้วน�าไปใช้
ใน การพัฒนานิสิต โดยมีระบบการดูแลนิสิต ดังนี้ 

1. การดแูลนิสิตในการให้ค�าปรกึษา ในวนั
ศุกร์ เวลา 13.00 น. 2 สัปดาห์ 1 ครั้ง ผ่านการ
ประชมุออนไลน์ Google Meet ซึง่เป็นนโยบายของ

ทางสาขาทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากคณะให้นสิติทีฝึ่กปฏบิตัิ
การสอนสาขาการศึกษาปฐมวัยไม่ไปปฏิบัติงานที่
โรงเรียนในวันศุกร์ แต่จะเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
ในประเด็นที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอน 
และการค้นคว้างานวิจัย ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1.1 ให้นิสิตสะท้อนผลการฝึกปฏิบัติงาน
ของตนเองทลีะคน เพือ่น และผูส้อน ร่วมแลกเปลีย่น
เรียนรู้ หาแนวทาง แก้ไข และแสดงความคิดเห็น 

1.2 ผู้สอนสะท้อนผลการตรวจแผนการ
จัดประสบการณ์รายสัปดาห์ บันทึกหลังการสอน 
และวิดีโอการสอน ประจ�าเดือนของนิสิตในภาพ
รวม รับฟัง ข้อเสนอแนะ การแสดงความคิดเห็น
อื่นๆ เพิ่มเติม 

2. การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ 
แผนการจัดประสบการณ์รายสัปดาห์ บันทึกหลัง
การสอนภายในวันอาทิตย์ และวิดีโอการสอน
ประจ�าเดือนทุกๆ สิ้นเดือน ซึ่งนิสิตจะเก็บข้อมูล
ใน Google Drive และส่งลงิก์ให้ผูส้อนในกลุ่มของ
เฟซบุ๊ก (Facebook)

3. การด�าเนินการท�าวิจัยในชั้นเรียนโดย
ส่งงานใน Google Drive และส่งลิงก์ ให้ผู้สอนใน
กลุ่มของเฟซบุ๊ก (Facebook)

3.1 รับข้อเสนอแนะ แก้ไขงานโดยการ
ส่งงานกลับให้นิสิตภายใน 3 วัน ใน Google 
Driveการนดัหมาย แจ้งก�าหนดการ หรอืแจ้งเตอืน
การส่งงาน รวมไปถึงการ ตรวจงานของผู้สอนใช้
การส่งข้อความในกลุ่ม ของเฟซบุ๊ก (Messenger 
Facebook)

จากการทดลองใช้รูปแบบ CoMeSe  
ในการพัฒนานิสิต สามารถสรุปเป็นแผนภาพ  
ได้ดังนี้



13วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		ปที่	13	ฉบับที่	2	พฤษภาคม	-	สิงหาคม	2565

จากแผนภาพในการศึกษาเรื่องนี้ ผู้สอน
เลือกใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการด�าเนินการดังนี้

1. กลุ่มของเฟซบุ๊ก (Facebook) ข้อความ
ในกลุ่มของเฟซบุ๊ก (Messenger Facebook) 
เนือ่งจากนสิติเข้าถึงได้ง่าย ใช้อยูแ่ล้วในชีวติประจ�า
วนั และเมือ่มคีวามเคล่ือนไหวเก่ียวกับกลุ่มจะมกีาร 
แจ้งเตือน สามารถส่งข้อมูล ข่าวสาร และการ นัด
หมายต่างๆ ถึงนิสิตและผู้สอนได้ง่ายขึ้น

2. การเกบ็ข้อมลูงานนสิติใน Google Drive 
เนื่องจากสามารถจดัการ ขอ้มลูไดอ้ย่างเปน็ระบบ 
มีปริมาณไม่จ�ากัด ทั้งภาพและวิดีโอ และมีความ
สะดวกสบาย ในการเข้าถงึข้อมลูทัง้ผูส้อนและนสิติ

3. เลือกใช้ Google Meet ในการประชุม 
เน่ืองจากนิสิตมีความคุ้นเคย สามารถใช้งานได้

ง่าย บันทึกวิดีโอ ขณะประชุมเพื่อน�าไปเป็นข้อมูล
ในการวิเคราะห์ผลได้ 

จากการทดลองใช้ CoMeSe model 
ในการพฒันานสิติ สิง่ทีต้่องการพฒันา คอื สมรถถ
นะครปูฐมวยั 3 ด้าน ได้แก่ เจตคต ิ(Attitude) ความ
รู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) ดังนี้

1. เจตคติ (Attitude)

เมื่อต้องปรับตัวกับครูและ บุคลากรใน
โรงเรียน เด็กปฐมวัย และผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย
ในสถานการณ์และสถานทีใ่หม่ การดแูลนสิติอย่าง
ใกล้ชิดจะช่วยลดปัญหา ความเครียด และแรง
กดดนัของนสิิต ฝึกปฏบิตักิารสอนได้ ส่งผลให้นสิิต
เกิด เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู

 
 

และวดิโีอการสอนประจําเดอืนทุก ๆ สิ้นเดอืน 

ซึ่ ง นิ สิต จะ เก็บข้อมูล ใน  Goog l e  D r i ve 

และส่ ง ลิงก์ ให้ผู้ ส อนในกลุ่ มของ เฟซ บุ๊ก 

(Facebook) 

3. การดาํเนินการทาํวจิยัในชัน้เรยีน 

โดยส่งงานใน Google Drive และส่งลงิก ์    

ใหผู้ส้อนในกลุ่มของเฟซบุ๊ก (Facebook) 

3.1 รบัขอ้เสนอแนะ แกไ้ขงาน 

โดยการส่งงานกลับให้ นิสิตภายใน 3 วัน                

ใน Google Driveการนดัหมาย แจง้กําหนดการ  

หรือแจ้ง เตือนการส่ ง งาน รวมไปถึงการ 

ตรวจงานของผู้สอนใช้การส่งข้อความในกลุ่ม 

ของเฟซบุ๊ก (Messenger Facebook)

 จากการทดลองใชร้ปูแบบ CoMeSe ในการพฒันานิสติ สามารถสรปุเป็นแผนภาพ ไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     โหนด (Node) และการแลกเปลีย่น (Shared) 
 

  สะทอ้นผล (Self Reflection) 

  นิสติ 

Co = ชีแ้นะ (Coaching) 

Me = ทีป่รกึษา (Mentor) 

Se = สะทอ้นผล (Self Reflection) 

 อาจารย ์

เลอืก ตดัสนิใจ 

ทาํความเขา้ใจ 
 สมรรถนะครปูฐมวยั 

 

 

 

 

       CoMeSe Model 
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2. ความรู้ (Knowledge)

การลงไปปฏบิตัจิรงิกบัความรู ้ท่ีได้เรยีนมา
ในห้องเรียนตลอดระยะเวลา 4 ปี ยังไม่เพียงพอ 
เมือ่ต้องไปแก้ไขปัญหาการจดัประสบการณ์ส�าหรบั
เดก็ปฐมวยัภายใต้ข้อจ�ากดัของการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยใช้วิธีการ
ชีแ้นะ (Coaching) การให้ค�าปรึกษา (Mentor) และ
การสะท้อน ตนเอง (Self reflection) จงึช่วยให้นสิติ
สามารถ พัฒนาองค์ความรู้เพื่อน�าไปสู่การเป็นครู
ปฐมวัยได้ ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว ผู้เขียน ได้
แนะน�าแนวทางการจัดประสบการณ์ส�าหรับ เด็ก
ปฐมวัยตามความแตกต่างของแต่ละโรงเรียนที่ได้
มาจากการส�ารวจในแบบสอบถามแล้วนั้น จึงได้ 
3 แนวทาง ดังนี้

แนวทางการสอนที่ 1

1. แบ่งเดก็เกลุ่มย่อย ไม่เกนิ 10 คนต่อกลุม่

2. ครูสอนออนไลน์โดยใช้เวลากลุ่มละ 
30 นาที 

ขั้นน�า เพลง/ค�าคล้องจอง/เกม (5 นาที)

ขั้นสอน เล่านิทาน

ขั้นสรุป ท�ากิจกรรมต่อจากนิทาน โดย
บูรณาการกับงานวิจัยที่ท�าอยู่ ครูปล่อยให้เด็กท�า
กิจกรรม แล้วออกจากห้องออนไลน์

3. ครูกลับเข้าไปสรุปบทเรียนในวันน้ี 
หลังจากปล่อยให้เด็กท�า กิจกรรม 30 นาที

แนวทางการสอนที่ 1 แสดงดังตารางที่ 

ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3

สอน 30 นาที แล้วไปต่อห้อง 2 สอน 30 นาที แล้วไปต่อห้อง 3 สอน 30 นาที แล้วไปต่อห้อง 1

ผ่านไป 60 นาที ครูกลับมาออนไลน์ 
10 นาที ไปต่อห้อง 2

ผ่านไป 40 นาที ครูกลับมาออนไลน์ 
10 นาที ไปต่อห้อง 3

ผ่านไป 60 นาที ครูกลับมาออนไลน์ 
10 นาที 

ในห้องต้องมีครูผู้ช่วย 1 คน คุมเด็กระหว่างรอครูกลับมา

ครูใช้เวลาออนไลน์ทั้งหมด 120 นาที (2 ชั่วโมง) x 2=240 นาที

แนวทางการสอนที่ 2

1. แบ่งเดก็เกลุ่มย่อย ไม่เกนิ 10 คนต่อกลุม่

2. ครูสอนออนไลน์โดยใช้เวลากลุ่มละ 
30 นาที 

ขั้นน�า เพลง/ค�าคล้องจอง/เกม (5 นาที)

ขั้นสอน เล่านิทาน

ขั้นสรุป ท�ากิจกรรมต่อจากนิทาน โดย
บูรณาการกับงานวิจัยที่ท�าอยู่ ครูปล่อยให้เด็กท�า
กิจกรรม แล้วออกจาก ห้องออนไลน์

3. ครูให้เด็กน�าผลงานมาส่งทีโ่รงเรียน หรือ
ถ่ายภาพ หรอืถ่ายวดีิโอ ส่งครทูางกลุม่ไลน์ (Line)

แนวทางการสอนที่ 2 แสดงดังตารางที่ 

ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3

สอน 30 นาที สอน 30 นาที สอน 30 นาที

ครูใช้เวลาออนไลน์ทั้งหมด 90 นาที (2 ชั่วโมง)x3=270 นาที
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แนวทางการสอนที่ 3

1. ครูอัดคลิปการสอนประจ�าหน่วยการ
เรียนรู้ เป็นนิทานและแนะน�า การใช้อุปกรณ์ในถุง
ที่ครูแจกให้ จ�านวน 4 คลิป ความยาวไม่เกิน 10 
นาที ส่งทางกลุ่มไลน์ (Line)

2. ให้ท�าใบงานจากโรงเรียน และให้ท�า
กิจกรรมที่นิสิตจัดให้ แพ็คใส่ซอง โดยท�าเป็นงาน
วจิยั ในชัน้เรยีนของตนเอง จ�านวน 4 ห่อ/กจิกรรม 
หากจิกรรมทีส่ามารถ ใช้อปุกรณ์ร่วมกนัได้ หรอืหา
อีกส่วนหนึ่งได้จาก ที่บ้าน เป็นอุปกรณ์ปลายเปิด 
เช่น ใบไม้ ก้านกล้วย ก้อนหิน เป็นต้น

3. น�าผลงานกลับมาส่งสัปดาห์ถัดไป

3. ทักษะ (Skill) จากการดูแลและให้ค�า
ปรึกษานิสิตด้วย CoMeSe Model ท�าให้นิสิต
ได้พัฒนา อย่างเป็นองค์รวม (holistic learning) 
เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายผ่านเนื้อหาความรู้ 
ด้วยการพฒันาผูเ้รยีนจากปัญญาภายในออกมาสู่การ
พฒันาปัญญาภายนอก กล่าว คอื ปัญญาภายใน คอื 
ความรูส้กึ นกึคดิของตนเอง ความเข้าใจต่อตนเอง 
ภาพลกัษณ์ทีม่ต่ีอตนเอง และปัญญาภายนอก คอื 
ความรู้ ความเข้าใจ ต่อโลกภายนอกที่ปรากฏเกิด
ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้คน เหตุการณ์ และสิ่งแวดล้อม 
โดยนิสิตจะน�าวิธีการจัดประสบการณ์ส�าหรับเด็ก
ปฐมวยัทีไ่ด้รบัจากผูเ้ขยีนไปใช้ในห้องเรยีนปฐมวยั
ของตนเอง โดยปรบัให้เหมาะสม ตามสภาพบรบิท
ของโรงเรียนและรูปแบบการสอนทั้งในห้องเรียน 
(On site) และการ สอบแบบออนไลน์ (Online) 
มีขั้นตอนดังนี้ 

1. กิจกรรมปลุกปัญญาในตนให้รู ้ตื่น 
(Warm up) เป็นกิจกรรมก่อน น�าเข้าสู่บทเรียน 
โดยบูรณาการกิจกรรมที่สนุก น่าสนใจ เร้าความ
สนใจของผู้เรียน เช่น กิจกรรมการบริหารสมอง 
(Brain Gym) การเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทาน 
การเล่าไป วาดไป การเล่าไปพับกระดาษไปด้วย 
เพลง ค�าคล้องจอง เกมง่ายๆ (ปริศนาค�าทาย  

จับคู่ค�าศัพท์ จับผิดภาพ) โดยใช้สื่อประกอบ การ
สอนที่น่าสนใจ เช่น ภาพ 3 มิติ (Pop up) หุ่นมือ  
หุ่นนิ้วมือ เครื่องเคาะจังหวะ กระดิ่ง เป็นต้น

2. กิจกรรมเข ้าใจไม่ต ้องท่องจ�า  
(Understanding) ให้เดก็ได้เล่นผ่านสือ่ และกจิกรรม
ที่หลากหลายที่มีความหมาย ต่อตัวเด็ก

3. กิจกรรมสะท้อนผลที่ตนเองรู้สึก (Self 
reflection) ทัง้ครแูละผูเ้รยีน เป็นการสรปุกจิกรรม 
สุดท้าย ทบทวน ความเข้าใจของผู้เรียน โดยแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและครูใน
บรรยากาศที ่ผ่อนคลาย เป็นกนัเอง เป็นการสือ่สาร
เชิงบวก ต่อกันทั้งค�าชมเชย และข้อเสนอแนะ ซึ่ง
ในสถานการณ์ที่ได้จัดประสบการณ์ที่หลากหลาย
ทั้งในห้องเรียน (On site) และการสอบ แบบ
ออนไลน์ (Online) ให้ปรบัให้เหมาะสม บางครัง้การ
สะท้อนผลทีจ่ดัประสบการณ์อาจจะต้องสอบถาม 
สมัภาษณ์จากเดก็ปฐมวยั ผู้ปกครอง ครปูระจ�าชัน้ 
เพื่อให้ได้ข้อมูล ตามสภาพจริงและเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนา การออกแบบและจัดประสบการณ์
ของตนเอง ต่อไป 

4. กิจกรรมน�าพัฒนา (Development) 
น�าข้อค้นพบที่ได้จาก การสะท้อนความรู้สึก (Self 
reflection) และผลการจัดการเรียนการสอนใน
ครั้งนั้นๆ เพื่อน�าผลที่เกิดขึ้นไปพัฒนาตนเองและ
การจัดประสบการณ์ส�าหรับเด็กปฐมวัยครั้งต่อไป

5. กิจกรรมการวัด  (Measurement) และ
ประเมินผล (Assessment) มีการวดัประเมินผล ท้ัง
ตนเองทีเ่ป็นคร ูและเดก็ทีไ่ด้รับการจดัประสบการณ์
ในขณะที่สอนแต่ละครั้ง และมีการบันทึกผลหลัง
การสอน ของตนเอง รวมไปถึงการประเมินผล ใน
ภาพรวมของการกจิกรรมประจ�าวนั/สปัดาห์/ เดอืน 

การใช้ CoMeSe Model โดยบูรณาการ
แนวคดิของทฤษฎเีชือ่มโยง ความรู ้(Connectivism) 
ในการดูแลและ ให้ค�าปรึกษานิสิตในสถานการณ์
ภายใต้ข้อจ�ากัดของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
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โคโรนา 2019 (Covid-19) นี้ ท�าให้เห็นว่านิสิต
ได้รับ การพัฒนาและดูแลอย่างใกล้ชิด การใช้ 
เทคโนโลยีสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทาง รวมไปถึงสามารถท�าให้เกิดการเรียนรู้ 
ได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งนอกจากการเรียนรู้ ที่ได้
จากผู้สอนแล้วยังสามารถมีแหล่งเรียนรู้และช่อง
ทางในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในเรื่องที่ ตนเอง
สนใจเป็นพิเศษ และสามารถน�าสิ่งที่ได้ เรียนรู้ทั้ง
จากประสบการณ์เดมิ จากการอ่าน จากการลงมอื
ปฏิบัติของตนเองนั้นมา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
เพือ่นได้เป็นอย่างด ีท�าให้บรรยากาศแห่งการเรยีนรู้
เป็นการเรียน แบบร่วมมอื มากกว่าการรอรับข้อมลู
ข่าวสาร จากผู้สอน และผู้สอนเอกนอกจากจะได้
เป็น ผู้ให้ความรู้ที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญแล้ว ยัง
ได้รบัความรูใ้หม่ๆ จากผูเ้รยีนได้ ถอืได้ว่า เป็นการ
เรียนรู้ทั้งผู้เรียนและผู้สอน ความรู้ไม่ได้ มีเพียง 
ค�าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค�าตอบเดียว อีกต่อไป 
แต่ความรู้น้ันมีหลากหลายตอบสนองให้ได้ค้นหา
ทุกแง่ทุกมุม จากทุกสถานที่ไม่ว่า จะเป็นในหรือ
ต่างประเทศ ก็ตาม เกิดเป็นการ เรียนรู้ได้ตลอด
ชีวิต บนโลกไร้พรมแดน ได้อย่างยั่งยืน

บทสรุป

หากแต่ว่าข้อมูลที่หลากหลายบนโลก 

ไร้พรมแดน สามารถเข้าถึงได้ง่ายบนเครือข่าย 
อนิเตอร์เนต็นัน้ ผูเ้รยีนจ�าเป็นจะต้อง คดิวเิคราะห์ 
ก่อนที่จะเชื่อหรือน�าสิ่งที่ได้อ่าน ได้ฟังได้ดูไป เป็น
ความเชื่อแล้ว ต้องรู้เท่าทันสื่อ ในสถานการณ์ที่ 
ทกุคนสามารถเป็นได้ทัง้ผูใ้ห้และผูร้บัข้อมลู ข่าวสาร 
และความรู้ หากแต่ว่า การรู้เท่าทันมีน้อยเกินไป 
ก็อาจจะท�าให้เกิดการเรียนรู้ที่คลาดเคลื่อนและ
น�าไปสู่การเข้าใจ รู้สึก มีทัศนคติที่ผิดไป น�าไปสู่
การน�าไปปฏบิตัทิี ่ไม่ถกูตองและเหมาะสมในบริบท
ที่ตนเองอาศัยอยู่นั่นเอง

ในทั่วทุกมุม ในทุกทิศทางที่มีข้อดี และ
ประโยชน์มหาศาลย่อมมีข้อเสียท่ีเป็นจุดบกพร่อง
อยู่เสมอ เราผู้เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับข้อมูล ข่าวสาร 
ความรูต่้างๆ จึงต้องตะหนกัถึง ข้อนีด้้วย การทีจ่ะ
น�าวธิกีารใดมาใช้ในบรบิท ทีม่คีวามแตกต่างกนัทัง้ 
เวลา สถานที่ บุคคล สังคม วัฒนธรรมและความ
เป็นเอกลักษณ์ เฉพาะถิ่นนั้น จะต้องอาศัยการน�า
มาปรับ น�ามาประยุกต์ เพื่อใช้อย่างบูรณาการให้
เกิด ประโยชน์สูงสุด

“ในทุกส่วนดี ย่อมมีส่วยเสียซ่อนเร้นอยู่  
เราผูเ้ป็นคนทีต้่องรู้และตามหาให้เจอแล้วจะสามารถ
น�าทุกแนวคิด ทฤษฎีใหม่ๆ มาใช้ในการสร้าง 
องค์ความรูไ้ด้อย่างคุม้ค่าต่อการเรยีนรูโ้ลกไร้พรมแดน
ตลอดชีวิตของการเป็นมนุษยชาติ”
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