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บทน ำ 
 เทคโนโลยีและสื่อสารเพ่ือการศึกษา ( Educational Technology and Communications ) เป็น

ศาสตร์และองค์ความรู้ส าคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่ย่ิงใหญ่ในสังคมแบบเปิดในยุค

ปัจจุบัน สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ือการจัดการศึกษาเรียนรู้ของมนุษย์ได้มีการสร้างและพัฒนาก้าว

รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในวิถีการด ารงชีพของมนุษย์ในสังคมต่างได้รับ

ผลกระทบจากพัฒนาการดังกล่าวอย่างทั่วถึงกัน และโดยเฉพาะอย่างย่ิงในโลกแห่งพัฒนาการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology ) น้ันนับได้ว่าเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงในเชิง

กระบวนทัศน์คร้ังย่ิงใหญ่ในวงการศึกษา เป็นก้าวกระโดดคร้ังส าคัญของมนุษย์ต่อการเรียนรู้ที่ได้รับ

อิทธิพลมาจากสื่อเทคโนโลยีการศึกษาที่ได้มีพัฒนาการอย่างก้าวไกลและทันสมัย เป็นยุคแห่งการใช้

เทคโนโลยีขั้นสูง ที่เรียกว่าเทคโนโลยียุคไฮ-เทค ( Hi-Tech : High Technology ) ที่น ามาปรับใช้ในวง

การศึกษาในหลากหลายรูปแบบและวิธกีาร 

 ในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่สังคมได้ รับอิทธิพลค่อนข้างสูงจากพัฒนาการของเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ ( Computer )ที่ส่งผลต่อการเรยีนรู้ มนุษยไ์ด้มกีารพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาจาก 
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สื่อประเภทคอมพิวเตอร์เป็นฐานส าคัญ ( Computer-based Technology ) พัฒนาระบบและ

ประสิทธิภาพเชิงกระบวนการที่เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างย่ิงอิทธิพลของคอมพิวเตอร์ในยุคที่

เรียกว่า Web 2.0 ที่มีประสทิธิภาพสูง เป็นระบบแห่งความทันสมัย ( Modernization ) ที่มีความรวดเร็ว

มีประสทิธิภาพสูงในการสื่อสารและครอบคลุมทั่วทุกแห่งของโลกแห่งสังคมระบบเปิดที่เรียกว่าสังคม

เครือข่าย ( Network Society ) ของวิวัฒนาการในโลกแห่งไซเบอร์ที่เรียกกันว่าโลกยุค WWW ( World 

Wide Web ) ซึ่งคุณลักษณะของสื่อที่กล่าวถึงเหลา่นี้ ในแวดวงวิชาการด้านเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา

และนิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน จะเรียกช่ือว่า “สื่อใหม่ ( New Media )”ซึ่งเป็นสื่อทางการศึกษาในยุค

ดิจิตอล ( Digital ) ที่ก าลังเข้ามามีบทบาทส าคัญแทนที่สื่อในยุคแอนาล็อก ( Analog )หรือสื่อแบบ

ดัง้เดมิ ( Traditional Media ) ในปัจจุบัน 

 ค าว่า “สื่อใหม่ ( New Media )” เป็นค าที่มคีวามหมายกว้างไกลได้มีการจ ากัดขอบข่ายของสื่อ

ใหม่ไว้ได ้2 ประการได้แก่ 1). เป็นสื่อที่ใช้ช่องทางเทคโนโลยีการสื่อสารหรืออินเทอร์เน็ต และ 2). เป็น

สื่อที่มีการสื่อสารสองทาง กล่าวกันว่า “สื่อใหม่”ที่พบในสังคมไทยปัจจุบันจะมีคุณลักษณะเฉพาะ 7 

ประเด็นดังต่อไปน้ีคือ ( มูลนิธสิื่อเพ่ือการศึกษาของชุมชน , 2554 : 147 ) 

 1. เป็นการสื่อสารสองทาง 

 2. ไมจ่ ากัดพ้ืนที่และเวลาในการสื่อสาร 

 3. เป็นส่ือไร้ตัวตนไมม่ีเจ้าของ ( Anonymous ) 

 4. มีต้นทุนในการเข้าถงึสูง 

 5. ไมส่ามารถปิดกั้นได้ 

 6. เป็นกระแสที่จะไหลไม่หยุดย้ัง สื่อหลัก รัฐและผู้มีอ านาจต้องปรับตัวให้ทัน 

 7. ไมไ่ด้รับการยอมรับในฐานะสื่อ 

 สื่อทางสังคม ( Social Media ) ก็จะเป็นส่ือในคุณลักษณะดังที่ไดก้ล่าวมาในเบือ้งต้น น่ันคือเป็น

สื่อประเภทสื่อใหม่ที่มีพัฒนาการรุดหน้าก้าวไกลภายใต้อิทธิพลของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยุค Web 

2.0 และส่งผลต่อกระทบต่อสังคมมนุษย์ในทุกด้าน ซึ่งบทความนี้จะน าเสนอสาระเกี่ยวกับสื่อใหม่ที่

เรียกว่า “โซเชียลมีเดีย ( Social Media )” กับการศึกษาเรียนรู้พอสังเขป 

 

Social Media : ควำมหมำยและขอบข่ำย 

 ในการนิยามความหมายของค าว่าสื่อสังคมหรือ Social Media น้ันนับได้ว่าเป็นเร่ืองที่ยุ่งยาก

พอสมควรเนื่องจากเป็นศัพท์ซึ่งมีความหมายที่กว้างและมีความหลากหลายในเชิงคุณลักษณะของสื่อ

ประเภทน้ี อย่างไรก็ตามได้มีการให้ค านิยามและความหมายที่น่าสนใจไว้ว่า 
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 Social Media หมายถึงเคร่ืองมือหรือรูปแบบจากเว็บ 2.0 ที่น ามาใช้ในเชิงบูรณาการของเนื้อหา

ผ่านการถ่ายทอดจากการเขียนและการส่งผ่านข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์หรือเว็บเพ็จ และสื่อประเภท

ดังกล่าวสามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอนของครูได้ในหลากหลายรูปแบบเช่น discussion , forum , 

blogs , wikis และ 3d virtual worlds เป็นต้น ( The Social Media Advisory Group , 2012 : online ) 

และในขณะเดียวกันกับที่ Joosten ( 2012 : 6 ) ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้แห่ง The 

University of Wisconsin – Milwaukee ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวอย่างน่าสนใจเกี่ยวกับสื่อสังคม

หรือ Social Media ว่าเป็นส่ือที่ทุกๆคนหรือแต่ละบุคคลสามารถที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ในทุก

สิ่งทุกอย่าง ทุกสถานที่และทุกเวลาที่จะสามารถสื่อสารได้ถึงกัน ( Everybody and anybody can share 

anything anywhere anytime.) 

 ความหลากหลายจากนิยามความหมายของสื่อสังคมหรือ Social media ที่กล่าวถึงนี้ ได้ถูก

ก าหนดไว้เป็นรูปแบบของสื่อเชิงทัศนะ ( Visualization Tool ) ที่เรียกว่า “Wordle” ซึ่งแสดงถึงกลุม่ค าที่

เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับสื่อประเภท Social Media ดังตัวอย่างจากภาพ ( Joosten , 2012 : 7 ) 

 

 ภำพที่ 1. ส่ือเชิงทัศนะชื่อ Wordle แสดงกลุ่มค ำที่เก่ียวข้องกับ Social Media 

  Source : http://www.socialmedia1.ipg  

 
 

http://www.social/
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 สื่อโซเชียลมีเดียในเชิงสัญลักษณ์ที่ เ รียกว่า Wordle นี้  เป็นกลุ่มค าที่แสดงให้เห็นถึง

ความสัมพันธ์ที่มคีวามหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคมที่กล่าวถึง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสื่อประเภทนี้จะ

มีบทบาทส าคัญที่จะท าหน้าที่ในหลายประการที่เป็นคุณประโยชน์และคุณลักษณะของการใช้ในเชิง

บูรณาการที่น ามาใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน รวมทั้งในดา้นการศึกษาเรียนรู้ที่จะกล่าวถึงต่อไป 

 

 ขอบข่ำยของสื่อโซเชียลมีเดีย ( Scope of Social Media ) 

 Kommers ( 2011 : online ) ได้กล่าวถึงขอบข่ายของสื่อโซเชียลมีเดีย ( Social Media ) ไว้อย่าง

น่าสนใจดังน้ี 

 1. เป็นสื่อสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม ( Media for Social Interaction ) สื่อ Social Media 

ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ของสังคมมนุษย์ผ่านสื่อเทคโนโลยี ที่เห็นได้ชัดเจนในปัจจุบันได้แก่ การสร้าง

สัมพันธภาพความเป็นมติรของกลุ่มเยาวชนวัยรุ่น และการสร้างเครือข่ายดา้นอาชีพหรือการค้าพาณิชย์ 

ซึ่งปฏิสัมพันธ์ของสื่อ Social Media ดังกล่าวได้มีพัฒนาการรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง

ภายใต้อิทธิพลของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยุคเว็บ 2.0 ( Web 2.0 ) ในปัจจุบัน 

 2. เป็นสื่อแห่งสังคมเครือข่าย ( Networked Communities ) ความนิยมของการใช้สื่อ Social 

Media น้ันคงสบืเน่ืองมาจากประสทิธิภาพของผู้ใช้เว็บทางคอมพิวเตอร์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพที่ดีกว่า 

รวดเร็วกว่า และสร้างความเช่ือมั่นได้มากของสังคม ไม่ว่าจะเป็นผู้เรียน ผู้เล่นเกม นักวิชาชีพ หรือ

แม้แต่ผู้ใช้ทั่วๆไป ที่พวกเขาสามารถที่จะสร้างความเช่ือมโยงเครือข่ายไปได้ทุกหนทุกแห่งทั้งกลุ่มเพ่ือน

สนิท กลุ่มเพื่อนบา้น คณะท างาน หรือเพ่ือนร่วมช้ันเรียน/โรงเรียน ก่อให้เกิดสัมพันธภาพแห่งความเป็น

มิตรที่แนบแน่นทางสื่อ Social Media ดังกล่าว 

 3. เป็นสื่อแห่งการสร้างสัมพันธภาพข้ามมิติ ( Intercrossing Relationships ) สภาพการณ์ทาง

สังคมในยุคปัจจุบันมีความแตกต่างหลากหลายในมิติต่างๆทั้งเชิงสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต คุณธรรม

จริยธรรม โดยเฉพาะผลที่เกิดกับการศึกษาเรียนรู้ที่ต้องสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมในทักษะ

ความรูท้ี่พึงประสงค์ให้เกิดกับผู้เรียน ซึ่งส่ือ Social Media จะช่วยเสริมสร้างทักษะความรู้และโอกาสที่ดี

เหลา่น้ันได้ 

 หากกล่าวในเชิงโครงสร้างของความสัมพันธ์ของสื่อ Social media ภายใต้อิทธิพลของ

เทคโนโลยีในยุค Web 2.0 แล้ว อาจกล่าวได้ว่าสื่อสังคมหรือ Social Media เป็นสื่อที่มีแหล่งก าเนิดของ

การใช้ประโยชน์ในเบือ้งต้นที่เกิดจากจุดมุ่งหมายของการสร้างเพ่ือความบันเทิง การสื่อสารและการมี

สว่นร่วมในสังคมในรูปแบบของสื่อดิจิตอลประเภทต่างๆเช่น การถ่ายภาพ วิดีโอ การส่งข้อความ ฯลฯ 

ซึ่งปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่าน้ีได้ขยายวงกว้างในการสร้างประโยชน์ใช้สอย โดยผ่านทาง

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในยุค Web 2.0 ในปัจจุบัน จนกลายเป็นการสร้างสังคม 
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แห่งเครือข่าย ( Networking ) ซึ่งพัฒนาการเหล่านี้ได้เร่ิมวิวัฒน์ก้าวรุดหน้ามาต้ังแต่ปี ค.ศ. 1990 เป็น

ต้นมาจนถึงปัจจุบัน ( Joosten , 2012 : 8-9 ) 

 อาจสรุปให้เห็นถึงโครงสร้างของขอบข่ายสื่อ Social Media ในยุค Web 2.0 ที่มีความเกี่ยวข้อง

สัมพันธ์กัน ดังแสดงให้เห็นจากภาพต่อไปนี้ 

 

 ภำพที่ 2. ควำมสัมพันธ์ของโครงสร้ำงเครือข่ำยส่ือโซเชียลมีเดียในยุค Web 2.0 

   Sources : http://www.wikimedia.org/socialmediaVennDiagram.ipg 

 
 

 

Connectivism : หลักปรัชญำกำรเรียนรู้ของสื่อ Social Media 

 Siemens ( 2004 cited in Mason and Rennie , 2008 : 18-19 ) กล่าวถึงหลักปรัชญาการ

เรียนรู้ที่เรียกว่า “Connectivism” ว่ามีหลักการส าคัญซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากเทคโนโลยีเว็บ 2.0 โดย

สง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงในขอบข่ายแห่งการเรียนรู้โดยเฉพาะในเชิงบูรณาการของปรัชญาการเรียนรู้

ใน 3 ปรัชญาส าคัญคือ ปรัชญาพฤติกรรมนิยม ( Behaviorism )ปรัชญาพุทธินิยม ( Cognitivism ) และ

ปรัชญาสรรคนิยม ( Constructivism ) ส่งผลต่อการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่เกิดการเช่ือมโยงข้อมูล

เครอืข่ายระหว่างกัน เพ่ือสร้างทักษะองค์ความรู้ที่เรยีกว่า “ปรัชญาการเช่ือมโยง ( Connectivism )” ซึ่ง

ปรัชญาดังกล่าวจะตัง้อยู่บนหลักแนวคิดพ้ืนฐานที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

 1. การเรียนรู้และองค์ความรูเ้กิดจากพลังทางความคิดของมนุษยท์ี่เกิดขึน้ต่อเน่ืองไมห่ยุดน่ิง 

Web 2.0 

Social Media 

Social Networking 
Sites 

 

http://www.wikimedia.org/socialmediaVennDiagram.ipg
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 2. การเรียนรู้เป็นกระบวนการเช่ือมโยงจากแหลง่ข้อมูลหรือคลังความรูท้ี่หลากหลาย 

 3. การเรียนรู้อาจมิใช่รูปแบบปกตินิยมที่มนุษยจ์ะใช้กันแบบทั่วๆไปก็เป็นได้ 

 4. ประสิทธิภาพของการสร้างองค์ความรู้น้ัน เกิดจากความรูท้ี่ได้มีพัฒนาการอยา่งต่อเน่ือง 

 5. การพัฒนาและสะสมองค์ความรู้ เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองของ

มวลมนุษย ์

 6. ความสามารถในการสร้างความเช่ือมโยงระหว่างประสบการณ์ ความคิด และมโนทัศน์ คือ

ปัจจัยหลักที่ส าคัญในการสร้างทักษะการเรยีนรู้ 

 7. องค์ความรู้ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เป็นจุดเน้นส าคัญของการสร้างกิจกรรมในการเช่ือมโยง

การเรียนรู้ให้บังเกิดขึน้ 

 8. การตัดสินใจ เป็นกระบวนการเรียนที่ส าคัญที่เกิดขึน้ ประเด็นส าคัญคือการเลือกที่จะเรียนรู้

อย่างมีความหมาย ผ่านข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับอย่างมีวิจารณญาณและมีความรอบคอบ เพ่ือส่งผล

ต่อการตัดสินใจในการเรียนรู้ที่เกิดขึน้น้ัน 

 

สื่อโซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมในหลักสูตรและกำรสอน ( Social Media in 

Curriculum and Instruction ) 
 เน่ืองจากวิวัฒนาการของสื่อใหม่หรือสื่อทางสังคมในปัจจุบันได้กา้วรุดหนา้ไปอย่างรวดเร็วและ

เป็นที่นิยมในการน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในสังคมทุกกลุ่ม ดังน้ันจึงได้มีการน ามาปรับใช้ในวง

การศึกษาเรียนรู้จากส่ือประเภทดังกล่าวนี้ ซึ่งเหตุผลประการส าคัญของการน าเอาสื่อสังคมหรือ Social 

Media มาใช้ร่วมกันในหลักสูตรและการเรียนการสอนน้ันมีหลายประการ แต่มีเหตุผล 2 ประการ

ส าคัญที่ Kommers ( 2011 : online ) ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า 

 1. สื่อโซเชียลมีเดีย ( เช่น Blog , Wikis , Facebook , Twitter , MSN , Linkedln , Flicker , etc )

เป็นสื่อที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท าให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้มากย่ิงขึ้น ซึ่งการน าเอาสื่อ

ประเภทเหลา่นีเ้ข้ามาใช้ในโรงเรียน จะสนองต่อจุดประสงค์ส าคัญและเป้าหมายที่เกิดขึน้กับผู้เรียนได้ 

 2. การน าเอาสื่อโซเชียลมเีดียมาใช้ในโรงเรียน ยังเป็นการจ ากัดช่องทางและมีความเหมาะสม

ส าหรับผู้ใช้ ( นักเรยีน ) ที่จะสามารถพัฒนารูปแบบการสื่อสารได้ด้วยตนเองโดยเฉพาะการสื่อสารจาก

การใช้เว็บไซต์ และยังเป็นระบบการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนระดับต้นได้อีกด้วย 

 

 ประเภทของสื่อโซเชียลมีเดีย ( Social Media ) ที่น ามาใช้ในในวงการศึกษาหรือการเรียนการ

สอนในปัจจุบันมีหลายประเภท ที่ส าคัญไดแ้ก่ ( Mason and Rennie , 2008 : 61 ) 
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 1. Blogs / Weblogs    11. e-Books 

 2. Wikis      12. Instant Messaging 

 3. Podcasts     13. Skype 

 4. e-Portfolios     14. Games 

 5. Social Networking    15. Mashups 

 6. Social Bookmarking    16. Mobile Learning 

 7. Photo Sharing    17. RSS Feeds 

 8. Second Life     18. You Tube 

 9. Online Forums    19. Audio Graphics 

 10. Video Messaging 

 

 ในประเภทของสื่อโซเชยีลมเีดยี ( Social Media ) ที่กล่าวมาน้ัน ในสว่นของการเรียนการสอนได้

มีการน าเอาสื่อโซเชียลมีเดียมาใช้กันอย่างกว้างขวาง และโดยเฉพาะอย่างย่ิงมีสื่อโซเชียลมีเดียบาง

ประเภทเป็นที่นิยมน ามาใช้กันแพร่หลาย ซึ่ง Poore ( 2013 : 40 ) รองศาสตราจารย์ด้านการเรียนการ

สอนแห่งมหาวิทยาลัยแคนเบอร์ร่า ( The University of Canberra ) ประเทศออสเตรเลีย ได้จัดจ าแนก

กลุ่มของสื่อโซเชียลมเีดยีที่มีอิทธิพลค่อนข้างสูงเป็นที่นิยมต่อการน ามาใช้ในเรียนการสอนในปัจจุบันว่า 

กลุ่ม “The Big Four” ประกอบไปด้วย Blogs , Wikis , Social Networking และ Podcasting ซึ่งผู้สนใจ

ควรจะได้ศึกษาในรายละเอียดของการใช้ส่ือโซเชยีลมเีดียที่กล่าวถึงนี้ในคู่มือการใช้หรือเอกสารต าราที่

กล่าวไว้ให้เกิดความรอบรู้ในเชิงลึกต่อไป 

 สื่อโซเชียลมเีดยีที่กล่าวถึงเหลา่นี ้เป็นส่ือที่ก าลังมีบทบาทส าคัญต่อผู้ใช้ในการสื่อสารและเพ่ือ

น ามาใช้ในการศึกษาเรียนรู้ในรูปแบบหรือลักษณะต่างๆในปัจจุบัน ซึ่งสื่อแต่ละประเภทต่างก็มีจุดอ่อน

จุดแข็งในตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่ผูใ้ช้ต้องพิจารณาใช้ให้เหมาะสม 

 อย่างไรก็ตามสื่อโซเชียลมีเดียเหล่านี้ หากจ าแนกหรือจัดประเภทของลักษณะการใช้หรือการ

ให้บรกิารแล้ว สามารถจ าแนกได้ดังน้ี 

 1. การตีพิมพ์ : เช่น บล็อก , วิกิพีเดยี , เว็บรวมที่ให้ทุกคนโพสต์ขา่วหรือข้อความ 

 2. การแบ่งปัน : เช่น วิดโีอ , รูปภาพ , ดนตรี , ลงิก ์

 3. การอภิปราย : เช่น การเสวนา , โปรแกรมการสนทนาออนไลน์ 

 4. เครอืข่ายสังคม : เครอืข่ายสังคมโดยทั่วไป และเครอืข่ายสังคมเฉพาะดา้น 

 5. การตีพิมพ์แบบไมโคร : เช่น ไมโครบล็อก 
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 6. เคร่ืองมือที่รวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่งโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกัน ( Social Aggregation 

Tools ) 

 
 

คุณประโยชน์ของกำรใช้สื่อโซเชียลมีเดียในกำรศึกษำ ( Benefits of Using 

Social Medial in Education ) 
 สื่อสังคมหรือโซเชียลมีเดีย เป็นสื่อใหม่ที่ก าลังมีบทบาทและมีอิทธิพลค่อนข้างสูงในสังคม

ปัจจุบัน ซึ่งในส่วนของวงการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้มีการน าเอาสื่อเหล่านี้มาใช้กันอย่าง

แพร่หลายทั้งน้ีเน่ืองจากสื่อสังคมจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์หลายประการดังที่มีผู้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจ

เช่น กลุ่ม The Social Media Advisory Group แห่ง Victoria University ประเทศออสเตรเลียกล่าวถึง

ประโยชน์ของโซเชียลมเีดยีต่อการเรยีนรู้ไว้ว่า 

 1. เป็นการสร้างศักยภาพของการสื่อสาร/สื่อความหมาย สนองต่อความต้องการของการสื่อ

ความหมายในการเรียนการสอนของผู้เรียนและท าให้ผู้เรียนได้รู้ถึงรูปแบบและระดับในการสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเรียนรู้ รวมถึงการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้

กระบวนการสื่อสารจากสื่อโซเชยีลมเีดยีเป็นตัวเช่ือมโยงประสบการณ์ดังกล่าว 

 2. เป็นสื่อที่ประหยัดเหมาะสมต่อการใช้ สื่อประเภทนี้เป็นสื่อที่ปรับใช้ให้เหมาะสมตาม

สภาพแวดล้อม ดังน้ันประสิทธิภาพและความส าเร็จจงึขึ้นอยู่กับปัจจัยที่หลากหลายทั้งด้านสถานะทาง

สังคม และทัศนคต ิการยอมรับ ดังน้ันจึงเป็นสื่อที่มีความเหมาะสมต่อการเสริมสร้างโอกาสและความ

รับผิดชอบของผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน 

 3. เป็นส่ือที่ใช้ส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมประสบการณ์ระหว่างกลุ่มด้วยกัน ซึ่งสื่อ

โซเชียลมเีดียจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ส าคัญที่ผู้เรียนสามารถเลือกหรือสร้างช่องทางทางการเรียนรู้

จากสือ่สังคมดังกล่าวที่กระท าได้ในหลากหลายกิจกรรมในการสื่อสาร 
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 4. เป็นสื่อช่วยเสริมสร้างทักษะความรู้ได้อย่างมีวิจารณญาณ สื่อจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียน

สามารถสร้างทักษะองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเสริมสร้างทักษะการคิด

วิเคราะห์ และทักษะในการพัฒนาการใช้ส่ือประเภทดจิิตอลไดอ้ย่างมีประสทิธิผล 

 นอกจากน้ี Poore ( 2013 : 6-9 ) ยังได้กล่าวถึงคุณประโยชน์ของสื่อโซเชีลมีเดียต่อการเรียน

การสอนไว้ในประเด็นต่างๆที่น่าสนใจดังต่อไปนี ้

 (ก.) คุณประโยชน์ด้ำนกำรเสริมสร้ำงสติปัญญำควำมรู้ ( Intellectual Benefit ) ซึ่ง

ก่อให้เกิดประโยชน์ในลักษณะต่างๆดังต่อไปนี้ 

  1. เป็นสื่อช่วยเสริมสร้างสมรรถนะเชิงคิดวิเคราะห์ การตีความหมาย การสังเคราะห์

และการวิจารณอ์ย่างสร้างสรรค์ ( analysis , interpretation , synthesis , critique ) ผู้เรยีนเกิดความคิด

สร้างสรรค์ในระดับสูงที่เกิดจากกจิกรรมของการใช้ส่ือโซเชยีลมเีดยีดังกล่าว 

  2. เป็นส่ือชว่ยเสริมสร้างสมรรถนะของความมีเหตุมีผล การประเมินผลและตรวจสอบ 

( validation , assessment . evaluation ) โดยใช้กิจกรรมของสื่อโซเชียลมีเดียบนเว็บในการสร้างและ

พัฒนาสมรรถนะทางการเรียนรู้เหลา่น้ัน 

  3. เป็นส่ือเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนที่มีอยู่เดิมให้สูงขึ้น ( traditional 

literacies ) ทั้งการอ่านและการเขียน 

  4. เป็นส่ือเสริมสร้างสมรรถนะในดา้นทัศนะหรือการมองเห็น ( Visual Literacy ) ซึ่งสื่อ

ประเภทน้ีจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างประสิทธิภาพของสื่อทางทัศนะเป็นประการส าคัญ เพ่ือถอดรหัสและ

การสื่อความหมายเพ่ือการเรียนรู้ 

  5. เป็นสื่อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของความเป็นสื่อเพ่ือการศึกษาเรียนรู้ ( Media 

Literacy ) สื่อประเภทน้ีก่อให้เกิดคุณประโยชน์และความน่าสนใจในการใช้เพ่ือการเรียนการสอนใน

สังคมและวัฒนธรรมการเรียนรู้ยุคใหม่ 

  6. เป็นส่ือที่มุง่เสริมสร้างสมรรถนะในดา้นประโยชน์ใช้สอย ( Functional Literacy ) การ

ใช้สื่อประเภทน้ีครูผู้สอนสามารถเสริมสมรรถนะการใช้งานให้กับผู้เรี ยนให้สูงขึ้นเช่น การสร้าง 

usernames , การ upload ข้อมูล , การจัดการไฟลด์ว้ยตัวเอง รวมทั้งทักษะพื้นฐานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ทางสื่อประเภท internet 

 (ข.) คุณประโยชน์ในด้ำนกระบวนกำรสื่อสำร กำรมีส่วนร่วม รวมทั้งกำรสร้ำงสังคม

ประกติ ( Benefits for Communication , Collaboration and Socialization ) ได้แก ่

  1. ด้านประสิทธิภาพกระบวนการสื่อสาร ( Communication ) สื่อโซเชียลมีเดียช่วย

เสริมสร้างประสิทธิภาพการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็นสื่อส่งผ่านและเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสารใน

รูปแบบของการสนทนาระหว่างผู้ใช้ด้วยกัน 
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  2. สร้างประสิทธิภาพของการท างานแบบมีส่วนร่วม ( Collaboration and Teamwork ) 

สื่อที่ได้รับการออกแบบเพ่ือภารกิจน้ีได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้อง จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดความ

ร่วมมือรว่มใจในการท างานและบรรลุผลในการแก้ปัญหาของการเรียนรู้ร่วมกัน 

  3. การสร้างชุมชนของการมีส่วนร่วม ( Community and Participation ) สื่อโซเชียล

มีเดียจะมีรูปแบบและระบบของการสร้างสังคมและชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ ์รวมทั้งการอภิปรายถกปัญหาที่เกิดขึน้เพ่ือหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 

  4. การสร้างสังคมของการมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้ฟัง ( Audience and Participation ) สื่อ

ประเภทน้ีช่วยท าให้ผู้เรียนเกิดการสร้างงานที่มีคุณภาพจากผลสะท้อนของข้อมูลที่ได้รับในหลากหลาย

กลุ่ม สร้างประโยชน์ส าหรับการเตรียมการและการน าเสนองานที่คิดค้นขึน้มา 

  5. เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมในการเรียนแบบออนไลน์ ( Appropriate Online 

Behavior ) สื่อโซเชียลมีเดียจะช่วยในการปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได ้

โดยเฉพาะการปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึน้ในการสื่อสาร 

  6. เกิดการเรียนรู้แบบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ( Peer Learning ) ระบบการเรียนรู้จาก

การใช้ส่ือสังคมจะก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีที่เกิดขึน้กับกลุ่มผู้เรยีนดว้ยกันในสถานการณ์ทางการเรียนที่

มีความหลากหลายในรูปแบบและวิธีการ ทั้งการตอบค าถาม การแสดงความคิดเห็น การอภิปราย

ซักถาม และการแลกเปลี่ยนประสบการณท์างการเรียน 

  7. เกิดโลกทัศน์หรือมุมมองที่กว้างไกลของผู้เรียน ( Diverse Perspectives ) ผู้เรียน

สามารถใช้สื่อสังคมในการแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างประสบการณ์ทางความคิดเห็นและประเด็นที่

สนใจร่วมกันได้อยา่งกว้างขวางและหลากหลายทัศนะที่เกิดขึน้ 

 (ค.) ประโยชน์ในกำรเสริมสร้ำงแรงจูงใจ ( Motivational Benefits ) ได้แก่ 

  1. ด้านการควบคุมตนเอง ( Control and Ownership ) ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์สื่อ

สังคมดว้ยตนเอง รวมทั้งสามารถที่จะวิเคราะห์และน าไปใช้ประโยชน์ไดต้รงประเด็นความตอ้งการ 

  2. เกิดความมานะพยายามในการเรียนรู้ ( Increased Effort ) ผู้เรียนจะใช้ความ

พยายามในการเรียนรู้ในงานที่เป็นประสบการณ์จากสังคมในวงกว้าง ซึ่งอาจมีบางเร่ืองบางประเด็นที่

ต้องน าไปสูก่ารพยายามแสวงหาและการเข้าถงึแหลง่ข้อมูลจากที่ไดรั้บในการเรียนรู้ 

  3. เกิดเป็นเสียงสะท้อนจากกลุ่มชนกลุ่มใหญ่ ( Audience ) สื่อสังคมจะเป็นสื่อส าคัญ

ในการที่จะสะท้อนผลในมุมกว้างน ากลับมาสู่ผู้เรียนได้รับทราบ ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นที่ส าคัญในการ

ท างาน 
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  4. เป็นการสร้างระบบงานแบบบรรณาธิการกิจ ( Self – Publication ) สื่อสังคมจะช่วย

ท าให้เกิดการจัดระบบงานดว้ยตนเองในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้วยกันของกลุ่ม

ผู้เรยีน สง่ผลต่อการปรับปรุงและพัฒนางานให้ดีขึ้นและเป็นระบบ 

  5. เกิดความคิดสร้างสรรค์ ( Creativity ) สื่อสังคมในรูปแบบต่างๆจะก่อให้เกิด

ความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอเนื้อหาสาระ รวมทั้งรูปแบบที่น่าสนใจในหลายลักษณะที่คิดขึน้มา 

 ( ง ).คุณประโยชน์ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ( Management and  Administration 

Benefits ) ได้แก ่

  1. เป็นการสร้างระบบการสะท้อนผลข้อมูลย้อนกลับที่ง่าย ( Ease of Feedback ) ทั้ง

ผู้สอนและผู้เรียนสามรถสะท้อนผลย้อนกลับระหว่างกันได้งา่ย สะดวกและรวดเร็ว 

  2. เป็นการสร้างช่องทางหรือสร้างทางเลอืกในการสร้างประสบการณ์ทางการเรยีนรู้  

( Tracking Student Learning ) ซึ่งรูปแบบที่มีความหลากหลายของสื่อโซเชียลมีเดียท าให้ผู้เรียน

สามารถที่จะก าหนดวิธีคิด วิธีสืบค้นข้อมูลทางการเรียนรู้ตามชอ่งทางที่สื่อก าหนดไว้ 

  3. การเข้าถงึแหลง่ข้อมูลโดยไมต้่องพ่ึงพาการเรียนในช้ันเรียนปกติ ( Accessibility Off-

Campus ) เป็นประโยชน์ที่เกิดขึน้ทั้งกับผู้เรียนและผู้สอนในการเข้าถงึแหลง่ข้อมูลทางการเรียนในบริบท

ต่างๆทีม่ีอยู่ 

  4. ช่วยสร้างระบบการสื่อสารกับกลุ่มผู้ปกครองนักเรียน ( Communication with 

Parents ) สื่อสังคมจะช่วยท าให้เกิดระบบการติดตามตรวจสอบจากผู้ปกครองที่ต้องการทราบผล

ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรยีนโดยใช้ส่ือสังคมเป็นตัวชว่ยดังกล่าว 

  5. เกิดความง่ายและสะดวกในการท างานของผู้เรียน ( Easy Submission of Student 

Work ) การเรียนรู้ในโลกของสื่อยุคสังคมออนไลน์จะช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้เรยีนได้มาก ลงทุน

น้อยแต่ไดป้รมิาณและคุณภาพของงานที่มาก 

  6. เกิดการสร้างเครือข่ายหรือองค์การทางสังคมที่กว้างใหญ่ ( Organisation ) กล่าวได้

ว่าการเช่ือโยงข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้สื่อสังคมในรูปแบบต่างๆจะก่อให้เกิดการสร้างสังคมในโลกยุค

ออนไลน์ เช่น สังคม Social network , Wikis , Bookmarks เหลา่นีเ้ป็นต้น 

 

กฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติกำรใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ( Social Media Roles of 

Engagement ) 
 เน่ืองจากสื่อสังคมหรือ Social Media เป็นส่ือที่ทรงพลังและมีอิทธิพลต่อสังคมค่อนขา้ง 
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สูงในปัจจุบัน ดังน้ันในทางปฏิบัติเพ่ือก่อให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดส าหรับการน ามาใช้ใน

การเรียนการสอนน้ัน ผู้ใช้สื่อสังคมต้องค านึงถึงกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่อการใช้สื่อโซเชียลมีเดียใน

ประเด็นส าคัญบางประการดังน้ี ( NSW Department of Education & Training , 2011 : online ) 

 
 

 1. ต้องรูถ้ึงแนวนโยบายขององค์การ/หน่วยงาน ต่อการใช้ส่ือโซเชยีลมเีดยีเพ่ือการพัฒนางาน 

 2. ต้องตระหนักในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียว่า สื่อดังกล่าวนี้จะเป็นสื่อที่มีรูปแบบและลักษณะ

ของระบบการท างานแบบผสมผสาน ทั้งการประสานงานและประสานคนในองค์การ 

 3. ต้องมีความชัดเจนในการก าหนดบทบาทหน้าที่ เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในประเด็นหรือ

สาระที่เกิดขึน้จากการใช้ส่ือโซเชยีลมเีดยี 

 4. ค านึงอยูเ่สมอว่าขัน้ตอนการด าเนนิงานจะท าอะไรก่อน-หลังในการใช้ส่ือสังคมทุกครัง้ 
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 5. ค านึงถึงหลักส าคัญของการให้เกียรติและการยอมรับในข้อมูลปฐมภูมิของผู้เป็นเจ้าของหรือ

เป็นลิขสิทธิ์หรอืสทิธิบัตรที่น ามาใช้ในโลกแห่งสังคมออนไลน์ 

 6. พึงใช้ส่ือโซเชยีลมเีดยีอย่างระมัดระวังและสุขุมรอบคอบ ( Use Discretion ) 

 7. ใช้ส่ือโซเชยีลมเีดยีแบบกัลยาณมิตร มีความสุภาพเรียบรอ้ยและมีมารยาทในการใช้ 

 8. การผลติเนือ้หาสาระหรือสื่อ ให้ตรงตามสมรรถนะ ความรูค้วามสามารถของผู้ใช้ 

 9. การเช่ือมโยงสื่อความหมายเพ่ือการโต้ตอบระหว่างกัน ควรค านึงถึงธรรมชาติแห่งความเป็น

เพ่ือนมนุษยด์ว้ยกันอย่างเหมาะสมตามอัตภาพ 

 10. ต้องยอมรับในข้อผิดพลาดที่เกิดขึน้ และรีบด าเนินการปรับปรุงแก้ไขขอ้ผิดพลาดเหลา่น้ัน 

 

แนวคิดในกำรปรับใช้สื่อโซเชียลมเีดียเพื่อกำรเรียนรู้ 
 ดร.แว็กเนอร์ ( Ronald Wagner , Ph.D. ) แห่ง California University of Pennsylvania ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ส่ือโซเชยีลมเีดยีในการเรียนรู้ประเภท Facebook และ Twitter 

ซึ่งเป็นสื่อกระแสหลักที่ก าลังเป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวางไว้อย่างน่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการน ามา

ปรับใช้ในการเรียนการสอนดังต่อไปนี ้( Wagner , 2011 : online ) 

 แนวคิด 5 ประกำรส ำหรับ Facebook เพื่อกำรเรยีนกำรสอน 

 1. ใช้ Facebook เสมือนหน่ึงเป็นการสร้างระบบบริหารจัดการความรู้ ( Use as Learning 

Management Systems : LMS ) 

 2. ใช้ Facebook เพ่ือเป็นแหลง่ส าหรับการสืบค้นอ้างอิง ( Reference Citations ) 

 3. ใช้ส าหรับการประกาศหรือประชาสัมพันธ์ ( Announcements ) 

 4. ใช้ในการสื่อสารข้อความภายหลังการสอนหรอืจบบทเรียนในช้ันเรียน ( Post Class Notes ) 

 5. ใช้ในการอภิปรายกลุ่มเชงิสร้างสรรค์ ( Create Group Discussions ) 

 แนวคิด 5 ประกำรส ำหรับ Twitter เพื่อกำรเรยีนกำรสอน 

 1. Twitter เป็นส่ือสร้างองค์ความรู้ต่างๆของการเรียนรู้ในประเด็นที่สนใจส าหรับผู้เรียน 

 2. ใช้ Twitter ในการถามตอบข้อสงสัยสัน้ๆ ( Quiz ) หรือซักถามประเด็นปัญหาที่ผู้เรียนสนใจ 

 3. เป็นแนวทางในการเสริมสร้างมโนทัศน์ ( Track a Concept ) โดยใช้ Twitter เป็นตัวเช่ือมโยง

แนวคิดที่น าเสนอของผู้เรยีน – ผู้สอน 

 4. เป็นส่ือเช่ือมโยงด้านเวลา ( Track Time ) โดยสื่อ Twitter สามารถเชื่อมโยงด้านเวลา รวมทั้ง

การก าหนดเวลาได้เหมาะสมส าหรับผู้ใช้ 

 5. เป็นสื่อที่ช่วยก าหนดปฏิทินหรือตารางการเรียนรู้ ( Learning Diary ) โดยผู้เรียนสามารถ

จัดการและเก็บรวบรวมองค์ความรู้จากการใช้ Twitter ได้อยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง 
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 กล่าวโดยสรุปแล้ว สื่อสังคม หรือสื่อ Social Media เป็นสื่อทางการศึกษาเรียนรู้ในยุคแห่ง

สังคมออนไลน์ที่ก าลังก้าวรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วในการปรับใช้ในวงการศึกษา ดังน้ันผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทุกฝ่าย ต้องตระหนักและมองเห็นความส าคัญต่อสื่อดังกล่าวรวมทั้งการก าหนดแนวทางของการปรับ

ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน ซึ่ง Social Media ในหลากหลายประเภทที่กล่าวถึง

ในเบื้องต้นน้ันคงเป็นสื่อการศึกษาที่ต้องเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการศึกษาเรียนรู้ในสังคมอย่าง

แนน่อนจึงเป็นประเด็นส าคัญที่ทุกฝ่ายต้องตระหนักและเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ 

................. 
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