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Social & Share
หลายคนไม่ได้มีตัวตนอยู่ในสังคมโลกเพียงแห่งเดียว แต่เรายังมีตัวตนอยู่ในโลกของ Social
Network ด้วยเนื่องจากเป็นสังคมแห่งชาวโลกอินเตอร์เน็ต ซึ่งในตอนนี้ก�ำลังมีบทบาทได้รับความนิยมกัน
อย่างแพร่หลายในยุคนี้ สาเหตุของการใช้งานก็มีหลายอย่างเช่น “จ�ำเป็น” และ “จ�ำเป็นมากที่สุด”
ไปจนถึง” ขาดไม่ได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในขณะนี้เราจะคุยกับใคร จะส่งข้อความถึงใคร จะมีการโชว์รูปที่ไปกิน
ไปเที่ยว ผ่านทางไหน เพื่อนๆถึงจะดูได้ ซึ่งค�ำตอบคือ Facebook Instagram twitter เป็นต้น

ความหมาย “เครือข่ายสังคมออนไลน์”
แนวคิดเรื่อง (Social Network) หรือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ มักปรากฏให้เห็นในลักษณะของ
การน�ำมาใช้เพื่อด�ำเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ โดยมีตัวบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันเป็นเครือข่าย
เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน แลกเปลี่ยนแบ่งปันทรัพยากร ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ แต่ปัจจุบันค�ำว่า
(Social Network) จะหมายถึงระบบเครือข่ายบนโลกออนไลน์หรือการติดต่อสือ่ สารถึงกันผ่านอินเทอร์เน็ต
นัน่ เอง Wikipedia (2009) ให้ความหมาย (Social Network) ว่า เป็นโครงสร้างสังคมทีป่ ระกอบด้วยโหนด
(Node) ต่างๆ เชื่อมต่อกัน ซึ่งแต่ละโหนดที่เชื่อมโยงกันก็อาจมีความสัมพันธ์กับโหนดอื่นๆ ด้วย โดยอาจมี
ระดับของความสัมพันธ์กนั มีความซับซ้อน มีเป้าหมาย (Social Network) จึงหมายถึงการทีม่ นุษย์สามารถ
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 381

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

เชื่อมโยงถึงกัน ท�ำความรู้จักกัน สื่อสารถึงกันได้ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งหากเป็นเว็บไซต์ที่เรียกว่า
เป็นเว็บ (Social Network) ก็คือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยกันนั่งเอง โดยเว็บไซต์เหล่านี้จะมีพื้นที่ให้
ผู้คนเข้ามารู้จักกัน มีการให้พื้นที่ บริการเครื่องมือต่างๆ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการสร้างเครือข่าย
สร้างเนื้อหาตามความสนใจของผู้ใช้ ปัจจุบันมีเว็บไซต์ประเภท (SocialNetwork) เกิดขึ้นจ�ำนวนมากทั้งที่
มีเป้าหมายเชิงพาณิชย์และไม่แสวงหาก�ำไรเช่น Wikipedia โดย 10 อันดับเว็บไซต์ (Social Network)  
mySpace.com, faceBook.com, orkut.com, hi5.com, vkontakte.ru, Friendster.com, SkyRock.
com, PerfSpot.com, bebo.com และ studivz.net
เครือข่ายสังคม (อังกฤษ: social network service) เป็นรูปแบบของเว็บไซต์ ในการสร้างเครือ
ข่ายสังคม ส�ำหรับผูใ้ ช้งานในอินเทอร์เน็ต เขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการทีไ่ ด้ทำ 
� และเชือ่ มโยงกับ
ความสนใจและกิจกรรมของผู้อื่น ในบริการเครือข่ายสังคมมักจะประกอบไปด้วย การแช็ต ส่งข้อความ
ส่งอีเมล วิดีโอ เพลง อัปโหลดรูป บล็อก การท�ำงานคือ คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลพวกนี้ไว้ในรูปฐานข้อมูล sql
ส่วน video หรือ รูปภาพ อาจเก็บเป็น ไฟล์ก็ได้ บริการเครือข่ายสังคมที่เป็นที่นิยมได้แก่ ไฮไฟฟ์ มายสเปซ
เฟซบุ๊ก ออร์กัต มัลติพลาย โดยเว็บเหล่านี้มีผู้ใช้มากมาย เช่น เฟสบุ๊คเป็นเว็บไซต์ที่คนไทยใช้มากที่สุด
ในขณะที่ออร์กัตเป็นที่นิยมมากที่สุดในประเทศอินเดีย ปัจจุบัน บริการเครือข่ายสังคม มีผลประโยชน์คือ
หาเงินจากการโฆษณา การเล่นเกมโดยใช้บัตรเติมเงิน
นอกจะใช้ในการติดต่อสื่อสารเพื่อความสนุก เพลิดเพลิน บันเทิงแล้วเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น�ำมา
ใช้เพื่อการศึกษาได้

ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จ�ำพวกไมโครบล็อก โดยผู้ใช้สามารถส่ง
ข้อความยาวไม่เกิน 140 ตัวอักษร ว่าตัวเองก�ำลังท�ำอะไรอยู่ หรือ ทวีต (tweet - เสียงนกร้อง) ทวิตเตอร์
ก่อตัง้ ขึน้ โดย แจ็ก คอร์ซยี ,์ บิซ สโตน และ อีวาน วิลเลียมส์ เจ้าของบริษทั Obvious Corp ทีซ่ านฟรานซิสโก
สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2006
ข้อความอัปเดตที่ส่งเข้าไปยังทวิตเตอร์จะแสดงอยู่บนเว็บเพจของผู้ใช้คนนั้นบนเว็บไซต์ และผู้ใช้
คนอื่นสามารถเลือกรับข้อความเหล่านี้ทางเว็บไซต์ทวิตเตอร์, อีเมล, เอสเอ็มเอส, เมสเซนเจอร์ (IM),
RSS, หรือผ่านโปรแกรมเฉพาะอย่าง Twitterific Twhirl ปัจจุบันทวิตเตอร์มีหมายเลขโทรศัพท์ส�ำหรับ
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ส่งเอสเอ็มเอสในสามประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจักร
ความส�ำเร็จของทวิตเตอร์สง่ ผลให้มบี ริการคล้ายคลึงกันออกมาเป็นจ�ำนวนมาก ปัจจุบนั ประเทศไทย
เองก็มีบริการลักษณะนี้เช่นกัน นั่นคือ Noknok และKapook OnAir เว็บไซต์แห่งหนึ่งถึงกับรวบรวม
บริการแบบเดียวกับ ทวิตเตอร์ได้ถึง 111 แห่งตัวระบบซอฟต์แวร์ของทวิตเตอร์ เดิมพัฒนาด้วย Ruby on
Rails[3] จนเมื่อราวสิ้นปี ค.ศ. 2008 จึงได้เปลี่ยนมาใช้ภาษา Scala บนแพลตฟอร์มจาวา ค.ศ. 2009
ทวิตเตอร์ได้รบั ความนิยมสูงขึน้ อย่างมาก จนนิตยสารไทม์ ฉบับวันที่ 15 มิ.ย. 2009 ได้นำ� เอาทวิตเตอร์ขนึ้ ปก
เป็นเรื่องเด่นประจ�ำฉบับ และบทบรรณาธิการกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงการน�ำเสนอข่าว ที่มีที่มาจาก
เทคโนโลยีใหม่อย่างทวิตเตอร์
ทวิตเตอร์กับการเรียนการสอน
จากการจัดอันดับของเครื่องมือสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการเรียนการสอนพบว่าทวิตเตอร์
เป็นเครื่องมืออันดับหนึ่งในปี พ.ศ. 2552 ด้วยเหตุผลดังนี้
1. ทวิตเตอร์ท�ำให้ข่าวสารและข้อมูลแพร่กระจายไปสู่คนหมู่มากได้อย่างรวดเร็ว
2. ทวิตเตอร์ชว่ ยท�ำให้ ทัง้ ให้และรับได้อย่างรวดเร็วรวมทัง้ สามารถแลกเปลีย่ นการสนทนาความคิด
กับผู้อื่นที่มีความสนใจได้ดี
3. ข้อความในทวิตเตอร์สั้นท�ำให้ได้รับข้อมูลที่ไม่ยาวเกินความจ�ำเป็น
4. มีแอพทีท่ ำ� ให้การเข้าถึงทวิตเตอร์และการเผยแพร่ขอ้ มูลทีท่ วิตเตอร์งา่ ย เช่น Google Chrome,
Firefox ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ท�ำให้หัวข้อฟีดไปแสดงที่บัญชีทวิเตอร์โดยอัตโนมัติ
ข้อดีของทวิตเตอร์
1. สามารถใช้ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อการสื่อสารถึงกิจกรรมการเรียนการสอน
2. สามารถใช้เป็นเครื่องมือส�ำหรับระดมความคิดเห็นและการสื่อสาร
3. สามารถเป็นช่องทางส�ำหรับฟังความคิดเห็น โดยนักเรียนสามารถส่งค�ำถาม ความคิดเห็น หรือ
ข้อสังเกตเข้าไปเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันได้
4. สามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการท�ำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียน มหาลัย ประเทศที่ห่างกันได้
5. สามารถใช้เป็นเครื่องมือส�ำหรับการประชุม สัมมนา การน�ำเสนอความคิดจากคนหมู่มาก
ที่สามารถอัพเดทข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
6. สามารถใช้เป็นห้องเรียนเสมือนส�ำหรับการอภิปรายแสดงออกทางความคิด
7. สามารถใช้เป็นเครือ่ งมือสร้างประสบการณ์การเรียนรูท้ างเทคโนโลยี เป็นเครือ่ งมือการค้นพบ
แหล่งความรู้ใหม่ๆ
8. สามารถใช้เป็นเครื่องมือส�ำหรับสะท้อนความคิดเห็นของผู้เรียนและผู้สอน
ข้อเสียของทวิตเตอร์
1. เป็นแอพที่ต้องใช้เวลาพอสมควรในการอ่านข้อมูลข่าวสารในกรณีที่มีผู้อยู่ในเครือข่ายมาก
2. ข้อมูลทีป่ รากฏในระบบจะถูกทับด้วยข้อมูลใหม่อย่างรวดเร็วและคงอยูใ่ นระบบในระยะเวลา
จ�ำกัดประมาณ 15 วัน
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ชั้นเรียน
ในระบบ

3. ผูเ้ รียนอาจไม่สนใจในเนือ้ หาทีผ่ สู้ อนมอบให้โดยการใช้ทวิตเตอร์เพือ่ การแชทระหว่างเพือ่ นใน
4. หากไม่จัดสรรเวลา ผู้เรียนอาจมีการเสพติดเทคโนโลยีได้
5. ผู้เรียนอาจไปก้าวก่ายในชีวิตส่วนตัวของผู้สอนได้โดยการโพสต์ข้อความที่ไม่เหมาะสมเข้าไป

6. อาจถูกน�ำไปใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างข่าวลือ
7. บางครั้งข้อจ�ำกัด 140 อักขระ น�ำไปสู่การสื่อสารด้านการเขียนที่ผิดไวยากรณ์
8. อาจเป็นแหล่งทีม่ าของการสิน้ เปลืองค่าใช่จา่ ยในการซือ้ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การสือ่ สาร และ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต
การประยุกต์ใช้งาน Facebook เพื่อการเรียนการสอน

การใช้เฟซบุ๊ก เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา
เฟซบุ๊กเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ที่ยังคงเฟื่องฟูและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้สถาน
ศึกษาต่างๆ น�ำเฟซบุ๊กไปประยุกต์ใช้เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และแบ่งปันข้อมูลด้านวิชาการในการเรียนการสอนรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างครู
ผู้สอนกับครูผู้สอน ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน
จากการค้น “เฟซบุก๊ เพือ่ การศึกษา (Facebook for Education)” ในกูเกิลจะพบแหล่งข้อมูล 922
ล้านรายการ และจากการค้น“ศูนย์แห่งการเรียนรูบ้ นเฟซบุก๊ (Learning Center on Facebook)” ในกูเกิล
จะพบแหล่งข้อมูล 173 ล้านรายการ จะเห็นได้วา่ มีการน�ำเฟซบุ๊กไปประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษาและเป็นศูนย์
แห่งการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆ มากมาย ยิ่งกว่าไปนั้น เฟซบุ๊กได้เป็นสื่อสังคมยอดนิยมส�ำหรับครูผู้สอน
ซึ่งเมื่อเมษายน 2554 “เพียร์สัน (Pearson)” ได้รายงานผลส�ำรวจการใช้สื่อสังคมของครูผู้สอนในระดับ
อุดมศึกษาประมาณ 2,000 แห่ง จากบล็อก “เอ็ดดูเดมิก (edudemic.com)” สรุปได้ว่า ครูผู้สอนร้อยละ
57 นิยมใช้เฟซบุ๊กในด้านส่วนตัวและครูผู้สอน ร้อยละ 30 ใช้เฟซบุ๊กในด้านวิชาชีพ
เว็บ “พีซเี ทคแม็กกาซีน (www.pctechmagazine.com)” ได้อา้ งถึงเหตุผล 4 ประการทีค่ รูผสู้ อน
ควรพิจารณาเลือกใช้เฟซบุ๊กเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา
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1. การพัฒนาด้านภาษาซึง่ ครูผสู้ อนและผูเ้ รียนจ�ำเป็นต้องใช้เฟซบุก๊ ในการติดต่อสือ่ สารและแสดง
ความเห็นต่างๆ เกี่ยวกับวิชาที่เรียนบนเฟซบุ๊ก ทั้งนี้ การใช้เฟซบุ๊กเป็นประจ�ำในการเขียนและอ่านข้อความ
ต่างๆ จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกการเขียน การสะกดค�ำ และการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง
2. การสื่อสารระหว่างบุคคลซึ่งเป็นสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูผู้สอนกับครูผู้สอน ระหว่าง
ครูผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียนในการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน รวมถึง
สนับสนุนให้ผู้เรียนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นต่างๆ มากยิ่งขึ้น
3. การท�ำงานร่วมกันเป็นกลุ่มซึ่งเฟซบุก๊ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนผู้ใดผูห้ นึง่ จะ
ต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้เรียนผู้อื่นเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นการฝึกทักษะการเป็นผู้น�ำและการ
เป็นผู้ตาม
4. เพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งการใช้เฟซบุ๊กในการเรียนการสอน
จะช่วยผู้เรียนมีความสนใจและมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ
สิง่ ทีค่ รูผสู้ อนพึงปฏิบตั ใิ นการใช้เฟซบุก๊ เป็นศูนย์แห่งการเรียนรูร้ ว่ มกับผูเ้ รียนนัน้ เมือ่ มิถนุ ายน
2554 เว็บ “ออลเฟซบุ๊ก (www.allfacebook.com)” ได้น�ำเสนอเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ 7ประการ
เพื่อเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนใช้เฟซบุ๊กได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
- ห้ามครูผู้สอนระบายอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ ที่มีต่อผู้เรียนในเชิงลบผ่านเฟซบุ๊ก
- ควรก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมร่วมกันระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียน
ให้ชัดเจน
- ในกรณีที่ยกเลิกการเรียนการสอนในห้องเรียนเพราะสภาพอากาศไม่เอื้ออ�ำนวย ครูผู้สอน
สามารถใช้เฟซบุ๊กเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนโดยการก�ำหนดหัวข้อเกี่ยวกับวิชาที่สอนเพื่อให้
ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
- ไม่ควรใช้ข้อความที่รุนแรงในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เรียนและสถานศึกษา
- หลีกเลี่ยงการแสดงข้อความที่ก่อให้เกิดข้อโต้แย้งที่รุนแรง
- ควรตั้งค่าการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าไปอ่านได้
- ควรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เรียนในเชิงบวกเท่านั้น     
เฟซบุ๊กเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้ หรือ แอพพลิเคชัน หรือ“แอพส์ (Apps = Applications)” เพื่อการศึกษามากมายที่จะช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ครูผู้สอนในการเตรียมเนื้อหาการสอนแ
ละแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น
“ไฟลส์ (Files)”ส�ำหรับอัพโหลดแฟ้มข้อมูลให้กับผู้เรียน
“เมกอะควิซ (Make a Quiz)”ส�ำหรับสร้างค�ำถามออนไลน์เพื่อทดสอบความรู้ของผู้เรียน
“คาเลนเดอร์ (Calendar)”ส�ำหรับสร้างปฏิทินแจ้งเตือนก�ำหนดการต่างๆ
“คอร์ส (Course)” ส�ำหรับจัดการเนื้อหาการเรียนการสอน
นอกจากนี้ ยังมีแอพส์ทจี่ ะช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการเรียนและแบ่งปันเรือ่ งราวทีเ่ ป็นประโยชน์
ในการเรียนรู้ส�ำหรับผู้เรียน  ตัวอย่างเช่น
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“วีรีด (we Read)” ส�ำหรับจัดการรายชื่อหนังสือให้ผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็น
“คลาสโน้ตส์ (Class Notes)” ส�ำหรับถ่ายภาพในขณะที่ครูผู้สอนเขียนเนื้อหาบนกระดานหรือ
คัดลอกเนื้อหาที่เรียน แล้วน�ำไปโพสต่อเพื่อแบ่งปันผู้อื่น ส�ำหรับผู้สนใจสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วค้นหา
ข้อมูลแอพส์ของ เฟซบุ๊กเพื่อการศึกษาได้
จะเห็นได้วา่ เฟซบุก๊ เป็นศูนย์แห่งการเรียนรูแ้ ละเป็นห่วงโซ่การศึกษาขนาดใหญ่ทท่ี รงประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู้แบบไร้ขีดจ�ำกัด ซึ่งครูผู้สอนและผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเวลา ตลอดวันละ
24 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 7 วัน ฉะนั้น ผู้บริหารการศึกษาจึงควรก�ำหนดแนวปฏิบัติในการใช้เฟซบุ๊กอย่างเหมาะสม
เพือ่ ช่วยลดความเสีย่ งด้านการใช้เฟซบุก๊ ไปในทางทีผ่ ดิ หรือด้านการก่อให้เกิดความเสือ่ มเสียชือ่ เสียงแก่สถาน
ศึกษา ยิ่งกว่านั้น ผู้บริหารการศึกษาจ�ำเป็นต้องพัฒนานโยบายการใช้เฟซบุ๊กที่มีอยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้เข้า
กับสถานการณ์และยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย
ข้อดีของการใช้เฟซบุ๊กเพื่อการเรียนการสอน
1. สื่อสารถึงผู้เรียนได้อย่างรวดเร็วกว่าการใช้อีเมลล์หรืออีเลิร์นนิ่ง
2. ส่งเสริมการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
3. ผู้เรียนมีความสะดวกในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ข้อเสียของการใช้เฟซบุ๊กเพื่อการเรียนการสอน
1. อาจมีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้
2. อาจารย์หรือนักศึกษาไม่เป็นส่วนตัวในการข้อความหรือรูปภาพต่างๆ
เครือข่ายสังคมออนไลน์กับห้องเรียน
เป็นเครือข่ายทีใ่ ช้เพือ่ การศึกษา ด้วยข้อมูลจ�ำนวนมากทีถ่ กู น�ำเสนอในเครือข่ายสังคมออนไลน์หาก
น�ำมาสู่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนย่อมก่อให้เกิดผลส�ำคัญในหลากหลายลักษณะเช่นกัน เช่น
- สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสังคมในชั้นห้องเรียน เนื่องจากบรรยากาศของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารผ่านภายมิติความสัมพันธ์ของคนในเครือข่าย ด้วยเหตุนี้เมื่อทั้ง
ผู้สอนและผู้เรียนเข้าสู่การสร้างความสัมพันธ์ภายในระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ก็จะน�ำไปสู่การพัฒนา
ความสัมพันธ์ในสังคมจริงในทิศทางทีใ่ กล้ชดิ กันยิง่ ขึน้ ซึง่ เป็นผลให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพ
จริง นอกจากนีล้ กั ษณะการน�ำเสนอข้อมูล สถานภาพทีเ่ ป็นปัจจุบนั ท�ำให้ทงั้ ผูส้ อนสามารถติดตามพฤติกรรม
และประสานข้อมูลได้อย่างทันท่วงที
- กระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การตั้งประเด็นแลกเปลี่ยน ข้อสงสัย
ต่างๆ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ทำ� ได้อย่างทันท่วงที และเป็นเครือ่ งมือส�ำหรับผูส้ อนในการกระตุน้ ผูเ้ รียน
ได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันผูส้ อนสามารถน�ำเสนอเนือ้ หาใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนือ่ งและผูเ้ รียนสามารถติดตาม
ได้อย่างต่อเนื่อง
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- ส่งเสริมการศึกษาตามความสนใจและความถนัด เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในรูปแบบของเว็บบล็อกเป็นระบบทีส่ ง่ เสริมการเผยแพร่ผลงานตามความถนัดและความสนใจของทัง้ ผูส้ อน
และผู้เรียน อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการบันทึกและการอ่าน การเผยแพร่ผา่ นเครือข่ายสังคมออนไลน์สว่ นใหญ่ผา่ นรูปแบบ
ของข้อเขียนในหลายลักษณะ เช่น ข้อความสัน้ ในระบบ twitter ข้อความปานกลางของเว็บ Facebook หรือ
ข้อความยาวๆ ของระบบเว็บบล็อก เป็นต้น

ในขณะเดียวกันเครือข่ายสังคมออนไลน์ก็มีข้อเสียที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ด้วยเช่นกัน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับผู้เรียนที่อาจจะมีความจ�ำเป็นที่ผู้ปกครองจะต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น
- ใช้งานเพือ่ ความบันเทิง เกมมากกว่าการศึกษาค้นคว้า ทัง้ นีร้ ะบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น
ใน Facebook จะประกอบด้วยเกมต่างๆ มากมาย และส่วนใหญ่ต้องการใช้เวลาในการเล่นที่ต่อเนื่อง
- ความจ�ำเป็นของอุปกรณ์การสือ่ สาร ซึง่ ส่วนใหญ่มรี าคาแพงและมีคา่ ใช้จา่ ยทีต่ อ่ เนือ่ ง และหาก
ผู้สอนใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการน�ำเสนอข้อมูลไปยังผู้เรียนเป็นหลักอาจจะก่อให้การไม่สามารถเข้า
ถึงแหล่งข้อมูลของผู้เรียนได้
- การรับข้อมูลทีไ่ ม่ถกู ต้องและการขาดวิจารณญาณในการข้อมูล ทัง้ นีเ้ มือ่ ผูเ้ รียนเข้าสูก่ ารเรียน
รู้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ แหล่งการรับข้อมูลจะไม่สามารถจ�ำกัดไว้เพียงจากผู้สอนเท่านั้น ซึ่งจ�ำเป็นที่
ผู้สอนจะต้องย�้ำถึงแนวทางการตรวจสอบข้อมูลให้กับผู้เรียน
- การขาดวิจารณญาณในการน�ำเสนอข้อมูล เนือ้ หาของผูเ้ รียน ด้วยความสะดวก รวดเร็วในการ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ จะพบว่า หลายครั้งท�ำให้หลายคนขาดความยั้งคิดในการ
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ภาพหรือเหตุการณ์ต่างๆ และน�ำไปสู่ปัญหาอื่นๆ ตามมา
แนวปฏิบัติเพื่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในชั้นเรียน
เมือ่ เครือข่ายสังคมออนไลน์มที งั้ ข้อดีและข้อด้อย แต่เป็นการยากทีผ่ สู้ อนจะปฏิเสธการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ได้ ด้วยเหตุนผี้ สู้ อนควรมีแนวปฏิบตั สิ ำ� คัญเพือ่ ให้การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มปี ระสิทธิภาพ
และไม่ก่อให้เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์ ดังนี้ ควรศึกษาธรรมชาติของระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่จะน�ำมา
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ใช้อย่างชัดเจน ศึกษาความพร้อมของผูเ้ รียนในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้นแบบทีด่ ใี นการใช้เครือ
ข่ายสังคมออนไลน์ ติดตามพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้เรียนอย่างใกล้ชิดสร้างเครือข่าย
ผู้สอนและผู้ปกครองเพื่อประสิทธิภาพของการดูแลผู้เรียนในเครือข่ายสังคมออนไลน์

YouTube เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอระหว่างผู้ใช้ได้ฟรี โดยน�ำเทคโนโลยี
ของ Adobe Flash มาใช้ในการแสดงภาพวิดโี อ ซึง่ ยูทบู มีนโนบายไม่ให้อปั โหลดคลิปทีม่ ภี าพโป๊เปลือยและ
คลิปที่มีลิขสิทธิ์ นอกเสียจากเจ้าของลิขสิทธิ์ได้อัปโหลดเอง
เมือ่ สมัครสมาชิกแล้วผู้ ใช้จะสามารถใส่ภาพวิดโี อเข้าไป แบ่งปันภาพวิดโี อให้คนอืน่ ดูดว้ ย แต่หาก
ไม่ได้สมัครสมาชิกก็สามารถเข้าไปเปิดดูภาพวิดโี อทีผ่ ใู้ ช้คนอืน่ ๆ ใส่ไว้ใน YouTube ได้  แม้จะก่อตัง้ ได้เพียง
ไม่นาน (YouTube ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2005) YouTube เติบโตอย่างรวดเร็วมาก เป็นที่รู้
จะกันแพร่หลายและได้รบั ความนิยมทัว่ โลก ต่อมาปี ค.ศ.2006 YouTube ตอนนีย้ ทู บู จึงกลายเป็นส่วนหนึง่
ของ google แล้ว
แต่ด้วยตัวยูทูบเองที่มีเนื้อหามากมายเป็นแสนชิ้น ทั้งสื่อและเครื่องมือการเรียนรู้ดีๆที่สามารถใช้
เป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ แต่ในขณะเดียวกันก็มีสื่อประเภทที่สุ่มเสี่ยง และท�ำให้เด็กและ
เยาวชนไขว้เขวไปได้ ทั้งจากมิวสิควีดีโอ การ์ตูน และไม่ได้ใช้เป็นช่องทางเพื่อการเรียนรู้สักทีเดียว จึงเป็น
ทีม่ าของการเปิดหน้าการศึกษาล่าสุดเของยูทบู ขึน้   ทีเ่ รียกว่า “ยูทบู ส�ำหรับโรงเรียน” หรือ (YouTube for
Schools) เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่จัดตั้งขึ้น โดยจะมีเนื้อแต่เรื่องการศึกษาแต่เพียงอย่างเดียว โดยได้ร่วม
มือกับภาคีด้านการศึกษากว่า 600 แห่ง เช่น TED, Smithsonian  เว็บไซด์ชื่อดังเรื่องที่ได้รวบรวมแหล่ง
เรียนรูแ้ ละนิทรรศการต่างๆเอาไว้,Steve Spangler แหล่งผลิตเกมส์และของเล่นเพือ่ การพัฒนาทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ หรือ Numberphile  ทีส่ อนคณิตศาสตร์ออนไลน์ เป็นต้น นอกจากนีเ้ พือ่ ให้งา่ ยต่อการค้นหา
ยูทูบได้ท�ำงานร่วมกับครูในการจัดแบ่งเนื้อหากว่า 300  ชิ้น ออกเป็นรายวิชา และระดับชั้น โดยสื่อเหล่านี้
ยูทูบเชื่อว่าจะช่วยเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี ท�ำให้ห้องเรียนสนุกสนานขึ้น และเด็กๆ ก็จะ
ตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น
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YouTube ส�ำหรับโรงเรียน
ประโยชน์ของ YouTube ส�ำหรับโรงเรียน (YouTube for Schools)
1. กว้างขวางครอบคลุม YouTube ส�ำหรับโรงเรียนเปิดโอกาสให้โรงเรียนต่างๆ เข้าถึงวิดโี อเพือ่
การศึกษาฟรีนับแสนรายการจาก YouTube EDU วิดีโอเหล่านี้มาจากองค์กรที่มีชื่อเสียงต่างๆ เช่น Stanford, PBS และ TED รวมทั้งจากพันธมิตรที่ก�ำลังได้รับความนิยมของ YouTube ซึ่งมียอดผู้ชมนับล้านๆ
คน เช่น Khan Academy, Steve Spangler Science  
2. ปรับแก้ได้ สามารถก�ำหนดค่าเนื้อหาที่ดูได้ในโรงเรียนของคุณ โรงเรียนทั้งหมดจะได้รับสิทธิ์
เข้าถึงเนื้อหา YouTube EDU ทั้งหมด แต่ครูและผู้ดูแลระบบอาจสร้างเพลย์ลิสต์วิดีโอที่ดูได้เฉพาะในเครือ
ข่ายของโรงเรียนเท่านั้นได้เช่นกัน
3. เหมาะสมส�ำหรับโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนและครูสามารถลงชื่อเข้าใช้และดูวิดีโอใดๆ
ก็ได้ แต่นักเรียนจะไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้และจะดูได้เฉพาะวิดีโอ YouTube EDU และวิดีโอที่โรงเรียนได้
เพิ่มเข้าไปเท่านั้น ความคิดเห็นและวิดีโอที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานและการค้นหาจะจ�ำกัดเฉพาะ
วิดีโอ YouTube EDU เท่านั้น
4. เป็นมิตรกับครู YouTube.com/Teachers มีเพลย์ลิสต์วิดีโอนับร้อยรายการที่ได้มาตรฐาน
การศึกษาทั่วไป และจัดระเบียบตามหัวเรื่องและระดับชั้น เพลย์ลิสต์เหล่านี้สร้างขึ้นโดยครูเพื่อเพื่อนครู
ด้วยกัน ดังนั้นคุณจึงมีเวลาในการสอนมากขึ้นและใช้เวลาค้นหาน้อยลง
สรุป

สังคมออนไลน์เพือ่ การศึกษา เป็น การน�ำ Applications ทีน่ ยิ มใช้กนั ใน Social network ประกอบ
ไปด้วย Twitter, Facebook และ YouTube มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือน�ำมาใช้
ประโยชน์ในวงการการศึกษา ซึ่ง Applications เหล่านี้ถูกน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ คือ Twitter ถูกน�ำมา
ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับน�ำเรียน มีการสร้างบล็อกเพื่อสนทนาโต้ตอบกันไม่ว่าอยู่ส่วนไหนของ
โลกก็ตาม สามารถติดต่อกันนอกเหนือจากเวลาเรียนได้อย่างรวดเร็วมีระบบป้องกันข้อมูลทีด่ ี สามารถสร้าง
เป็นกลุ่มปิดได้ แต่ในขณะเดียวกัน Twitter ยังมีข้อเสียคือ เป็นแอพที่ต้องใช้เวลานานในการอ่านข้อมูล
ข่าวสารในกรณีที่มีผู้อยู่ในเครือข่ายมาก ข้อมูลที่ปรากฏในระบบจะถูกทับด้วยข้อมูลใหม่อย่างรวดเร็วและ
คงอยู่ในระบบในระยะเวลาจ�ำกัดประมาณ 15 วัน ซึ่งในระยะเวลาอันจ�ำกัดผู้เรียนอาจไม่สนใจในเนื้อหาที่
ผู้สอนมอบหมายผ่านทวิตเตอร์ ในการแชทระหว่างเพื่อนในชั้นเรียนหากไม่จัดสรรเวลาผู้เรียนอาจเสพติด
เทคโนโลยีได้โดยไม่รตู้ วั หากไม่มกี ารจัดสรรเวลาผูเ้ รียนอาจก้าวก่ายในชีวติ ส่วนตัวของผูส้ อนได้โดยการโพสต์
ข้อความที่ไม่เหมาะสมเข้าไปในระบบแต่ก็สามารถป้องกันได้โดยการบล๊อคข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ ซึ่ง
ข้อความที่ไม่เหมาะสมนี้อาจถูกน�ำไปใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างข่าวลือได้ รวมถึงข้อจ�ำกัดของอักขระที่
สามารถใช้ได้เพียง 140 อักขระ อาจน�ำไปสู่การสื่อสารด้านการเขียนที่ผิดไวยากรณ์และน�ำไปสู่การท�ำให้
ภาษาไทยวิบตั ไิ ด้ผสู้ อนจึงมีความจ�ำเป็นต้องให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องและเหมาะสมในเรือ่ งการใช้งานทวิตเตอร์ ใน
ขณะเดียวกัน Facebook ก็ถูกน�ำมาใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร และถูกน�ำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนเช่นเดียวกันกับทวิตเตอร์ ข้อดีของ Facebook ผูเ้ รียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว กระตุน้
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ให้ผเู้ รียนเข้าถึงการเรียนรูแ้ บ่งปันสาระความรูใ้ ห้กบั ผูอ้ นื่ ได้อย่างทัว่ ถึง แต่การมีขอ้ ดีแล้วก็ยอ่ มมีขอ้ เสียเช่น
เดียวกัน ข้อเสียส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ กับผูเ้ รียนทีข่ าดวินยั ในการใช้งาน เช่นการใช้งานทีไ่ ม่สามารถควบคุมเวลา
ในการใช้งานได้ หรือเล่นเกมส์เพื่อความบันเทิง ขาดวิจารณญาณในการรับข้อมูล ยังมีอีกหนึ่ง Applications
ที่สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้ นั่นคือ YouTube ซึ่งการน�ำมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้น โดยส่วนมากจะมีน�ำมาเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความรู้ ซึ่งในอยู่
ในรูปแบบการสืบค้นเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นสื่อการสอนที่สามารถน�ำมาใช้ในห้องเรียนได้ แต่การใช้งาน
ก็มที งั้ ข้อดีและข้อเสีย ข้อดีของการน�ำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนคือสามารถเป็นสือ่ การสอน
ส�ำหรับผู้เรียนได้ มีความหลากหลายของข้อมูล มีมีแหล่งข้อมูลให้ค้นคว้ามากมายไม่ว่าจะเป็น ดูหนัง
ฟังเพลง เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมต่างๆ ผ่าน YouTube เมื่อมีข้อดีมากมาย ข้อเสียของการน�ำ YouTube
มาใช้กอ็ าจอยูใ่ นส่วนของการสือ่ สาร การน�ำ YouTube มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนัน้ เป็นการ
สื่อสารทางเดียว ไม่มีการโต้ตอบ มีเพียงการรับฝ่ายเดียว อาจท�ำให้การเรียนรู้ขาดการเชื่อมต่อได้ อีกหนึ่ง
ข้อเสียที่ส�ำคัญคือ การเข้าชมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับวัย อาท�ำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ไม่เหมาะสมได้เช่น
เดียวกัน แต่การเข้าชมเนื้อหาที่ไม่มีความเหมาะสมก็สามารถท�ำการบล็อก ส่วนที่ไม่เหมาะสมได้
จากที่กล่าวมาข้างต้น การน�ำ  Applications ที่นิยมใช้กันใน Social network มาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการการเรียนการสอน ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครองต้องมีการตกลงกันให้เข้าใจว่า
Applications ที่น�ำมาใช้เกิดผลดีผลเสียอย่างไรบ้าง และน�ำ Applications มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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