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เครื อข่ ายสั งคมออนไลน์
1. แนวคิดเกีย่ วกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ปัจจุบนั การสื่อสารของมนุษย์ได้รับการพัฒนาให้สื่อสารถึงกันอย่างรวดเร็ ว อันเป็ นผล
มาจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของมนุษย์มากขึ้น
สื่อชนิดหนึ่งที่ผใู ้ ช้สามารถมีส่วนร่ วม สร้าง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ได้ คือ social media คานี้คณะกรรมการจัดทาพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ราชบัณฑิตยสถาน บัญญัติศพั ท์ว่า สื่อสังคม หรื อที่คนทัว่ ไปเรี ยกว่า สื่อออนไลน์ หรื อ สื่อสังคมออนไลน์
ในทางเทคนิค สื่อสังคม จะหมายถึง โปรแกรมกลุ่มหนึ่งที่ทางานโดยใช้พ้นื ฐานและเทคโนโลยีของเว็บ
ตั้งแต่รุ่น ๒.๐ เช่น บีโบ มายสเปซ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ วิกิพีเดีย ไฮไฟฟ์ และบล็อกต่าง ๆ ในทางธุรกิจเรี ยก
สื่อสังคมว่า สื่อที่ผบู ้ ริ โภคสร้างขึ้น (consumer-generated media หรื อ CGM) สาหรับกลุ่มบุคคลผู ้
ติดต่อสื่อสารกันโดยผ่านสื่อสังคม ซึ่งนอกจากจะส่งข่าวสารข้อมูลแลกเปลี่ยนกันแล้ว ยังอาจทากิจกรรม
ที่สนใจร่ วมกันด้วย กลุ่มบุคคลที่ติดต่อสื่อสารกันโดยผ่านสื่อสังคมดังกล่าว คือ social network ซึ่ง
คณะกรรมการจัดทาพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บัญญัติศพั ท์ social
network ว่า เครื อข่ายสังคม ในเครื อข่ายสังคม กลุ่ม “เพื่อน” หรื อ “ผูต้ ิดต่อกัน” จะต้องแนะนาตนเองอย่าง
สั้น ๆ โดยทัว่ ไปซอฟต์แวร์ที่ให้บริ การเครื อข่ายสังคมจะเปิ ดโอกาสให้กลุ่มเพื่อน ๆ วิพากษ์วิจารณ์กนั เอง
ได้ ส่งข้อความส่วนตัว และเข้าไปอ่านข้อความของเพื่อน ๆ ในกลุ่มได้ ซอฟต์แวร์ บางประเภทจะสามารถ
ให้เพื่อน ๆ เพิ่มเสียงและภาพเคลื่อนไหวลงในประวัติของตนได้ดว้ ย นอกจากนี้ เพื่อนบางคนก็อาจจะ
สร้างโปรแกรมย่อย ๆ ขึ้นมาให้ใช้ร่วมกันได้ เช่น เล่นเกม ถามปัญหา หรื อปรับแต่งรู ปภาพ ทาให้บางคน
มีผสู ้ มัครเข้ามาเป็ นเพื่อนด้วยมากมาย(ราชบัณฑิตสถาน,2560)
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social networks) คือ เว็บไซต์หรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้คน
สามารถการสื่อสารและแบ่งปันข้อมูล บนอินเทอร์เน็ตโดยใช้คอมพิวเตอร์หรื อโทรศัพท์มือถือ (แคมบริ ด
, 2560)
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) คือ รู ปแบบของเว็บไซต์ ในการสร้างเครื อข่ายสังคม
สาหรับผูใ้ ช้งานในอินเทอร์ เน็ต เขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการที่ได้ทา และเชื่อมโยงกับความ
สนใจและกิจกรรมของผูอ้ ื่น ในบริ การเครื อข่ายสังคมมักจะประกอบไปด้วย การแช็ต ส่งข้อความ ส่ง
อีเมล วิดีโอ เพลง อัปโหลดรู ป บล็อก การทางานคือ คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลพวกนี้ไว้ในรู ปฐานข้อมูล sql
ส่วน video หรื อ รู ปภาพ อาจเก็บเป็ น ไฟล์ก็ได้ บริ การเครื อข่ายสังคมที่เป็ นที่นิยมได้แก่ ไฮไฟฟ์
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มายสเปซ เฟซบุ๊ก ออร์กตั มัลติพลาย โดยเว็บเหล่านี้มีผใู ้ ช้มากมาย เช่น เฟสบุ๊คเป็ นเว็บไซต์ที่คนไทยใช้
มากที่สุด ในขณะที่ออร์กตั เป็ นที่นิยมมากที่สุดในประเทศอินเดีย ปัจจุบนั บริ การเครื อข่ายสังคม มี
ผลประโยชน์คือหาเงินจากการโฆษณา การเล่นเกมโดยใช้บตั รเติมเงิน (วิกิพีเดีย,2560)
โดยสรุ ป เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) หมายถึง เว็บไซต์หรื อโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้คนสมารถสร้างเครื อข่ายสังคม สาหรับผูใ้ ช้งานในอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการ
สื่อสารแบ่งปันข้อมูล เขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการที่ได้ทา และเชื่อมโยงกับความสนใจและ
กิจกรรมของผูอ้ ื่น เช่น facebook
2. ความหมายของสื่ อสังคมออนไลน์
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็ นส่วนหนึ่งของเครื อข่ายสังคมออนไลน์(Social
Network) โดยมีผใู ้ ห้ความหมายของสื่ อสังคมออนไลน์ไว้ ดังนี้
รู ปแบบของสื่อที่ช่วยให้คน สามารถสื่อสารและแบ่งปันข้อมูล ด้วยการใช้อินเทอร์เน็ต
หรื อโทรศัพท์มือถือ (ราชบัณฑิตสถาน, 2560)
สื่อชนิดหนึ่งที่ผใู ้ ช้สามารถมีส่วนร่ วม สร้าง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตได้ (แคมบริ ด, 2560)
สื่อสังคม ( social media) หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็ นสื่อกลางที่ให้บุคคลทัว่ ไปมี
ส่วนร่ วมสร้างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ สื่อเหล่านี้เป็ นของบริ ษทั ต่างๆ ที่
ให้บริ การผ่านเว็บไซต์ของตน เช่น เฟซบุ๊ก ไฮไฟฟ์ ทวิตเตอร์ วิกิพีเดีย (วิกิพีเดีย,2560)
โดยสรุ ป Social media หมายถึง รู ปแบบของสื่อชนิดหนึ่งที่ช่วยให้คน สามารถสื่อสาร
และแบ่งปันด้วยการใช้อินเทอร์เน็ต ทั้งยังเป็ นสื่อกลางที่ให้บุคคลทัว่ ไปมีส่วนร่ วมสร้างและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ เช่น Slideshare
3. ประเภทของสื่ อสังคมออนไลน์
สื่อสังคมออนไลน์มีหลายรู ปแบบ ทั้งประเภทเครื่ องมือ และการประยุกต์ใช้งานที่
หลากหลาย ซึ่ง อาจแบ่งได้ดงั นี้ (Williamson, Andy 2013: 9)
1. เครื อข่ายสังคม (Social networking site) เป็ นเว็บไซต์ที่บุคคลหรื อ หน่วยงานสามารถ
สร้างข้อมูล และเปลี่ยนข้อมูล (สถานะของตน) เผยแพร่ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว โดยที่บุคคลอื่น
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สามารถเข้ามาแสดงความชอบ หรื อส่งต่อ หรื อเผยแพร่ หรื อ แสดงความเห็น โต้ตอบการ สนทนา หรื อ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ เช่น Facebook, Badoo, Google+, Linkdin, Orkut
2. ไมโครบล็อก (Micro-blog) เป็ นเว็บไซต์ที่ใช้เผยแพร่ ขอ้ มูล หรื อข้อความสั้น ในเรื่ อง
ที่สนใจเฉพาะด้าน รวมทั้งสามารถใช้เครื่ องหมาย # (hashtag) เพื่อเชื่อมต่อกับกลุ่มคนที่มีความสนใจใน
เรื่ องเดียวกันได้ เช่น Twitter, Blauk, Weibo, Tout, Tumblr
3. เว็บไซต์ที่ให้บริ การแบ่งปันสื่อออนไลน์ (Video and photo sharing website) เป็ น
เว็บไซต์ที่ให้ผใู ้ ช้สามารถฝาก หรื อนาสื่อข้อมูล รู ปภาพ วีดีโอ ขึ้นเว็บไซต์เพื่อแบ่งปัน แก่ผอู ้ ื่น เช่น
Flicker, Vimero, Youtube, Instagram, Pinteres
4. บล็อก ส่วนบุคคลและองค์กร (Personal and corporate blogs) เป็ นเว็บไซต์ที่ผเู ้ ขียน
บันทึก เรื่ องราวต่าง ๆ เสมือนเป็ นบันทึกไดอารี ออนไลน์สามารถเขียนในลักษณะไม่เป็ นทางการ
และแก้ไขได้บ่อย ซึ่งบล็อกสามารถใช้ได้ท้งั ส่วนบุคคล และกลุ่ม หรื อองค์กร เช่น Blogger, Wordpress,
Bloggang, Exteen
5. บล็อกที่มีสื่อสิ่งพิมพ์เป็ นเจ้าของเว็บไซต์ (Blogs hosted by media outlet)
เป็ นเว็บไซต์ที่ใช้ในการนาเสนอข่าวสารของสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งมีความเป็ นทางการน้อยกว่าสื่อสิ่งพิมพ์แต่มี
รู ปแบบ และความเป็ นทางการมากกว่าบล็อก เช่น theguardian.com เจ้าของคือ หนังสือพิมพ์ The
Gardian
6. วิกิและพื้นที่สาธารณะของกลุ่ม (Wikis and online collaborative space)
เป็ นเว็บไซต์ที่เป็ นพื้นที่สาธารณะ ออนไลน์เพื่อรวบรวมข้อมูล และเอกสาร เช่น Wikipedia, Wikia
7. กลุ่มหรื อพื้นที่แสดงความคิดเห็น (Forums, discussion board and group)
เป็ นเว็บไซด์หรื อกลุ่มจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการแสดงความเห็นหรื อเสนอแนะ มีท้งั ที่ เป็ นกลุ่ม
ส่วนตัวและสาธารณะ เช่น Google Groups, Yahoo Groups, Pantip
8. เกมส์ออนไลน์ที่มีผเู ้ ล่นหลายคน (Online multiplayer gaming platform) เป็ นเว็บไซด์
ที่เสนอรู ปแบบการเล่นเกมส์ออนไลน์ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเล่นได้คน เดียวหรื อเป็ นกลุ่ม
เช่น Second life, World of Warcraft
9. ข้อความสั้น (Instant messaging) การรับส่งข้อความสั้นจากมือถือ เช่น SMS (text
messaging)
10. การแสดงตนว่าอยู่ ณ สถานที่ใด (Geo-spatial tagging) เป็ นการแสดงตาแหน่งที่อยู่
พร้อมความเห็นและรู ปภาพ ในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Foursquare
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สื่อสังคมออนไลน์บางสื่อมีความสามารถและให้บริ การการใช้มากกว่าหนึ่งอย่าง เช่น
Facebook เป็ นทั้งเครื อข่ายสังคมออนไลน์และสามารถแบ่งปันรู ปภาพ ภาพเคลื่อนไหวด้วย และแสดง
ตาแหน่งที่ต้งั หรื อ Twitter ที่เป็ นทั้งเครื อข่ายสังคมออนไลน์และไมโครบล็อกและการแบ่งปันสถานะ
เป็ นต้น
4. การประยุกต์ใช้ สื่อสังคมออนไลน์
ปัจจุบนั มีการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในงานด้านต่างๆอย่างแพร่ หลาย โดยมี
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ ดังนี้
จุลมณี สุระโยธิน (2554,148:160) ในการศึกษา ผลของการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกันทาง
อินเทอร์เน็ตด้วยการเขียนสะท้อนคิดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อทักษะทางสังคมของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ทาการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในฐานะเครื่ องมือในการจัดเก็บข้อมูล ทั้ง
แบบประเมินทางสังคม แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
ธนิพร จุลศักดิ์ (2555) ได้ศึกษาการเผยแพร่ ธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของพระมหา
วุฒิชยั วชิรเมธี พบว่า รู ปแบบของการเผยแพร่ ธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของพระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี
นั้น มีการใช้ เฟสบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) โดยมีการใช้มลั ติมีเดียอย่างสมบูรณ์ทุกรู ปแบบ โดย
เป็ นการกระจายไปยังเมนูต่างๆอย่างครบถ้วน โดยมีการใช้ขอ้ ความตัวอักษร มากที่สุด รองลงมาคือการ
ใช้รูปภาพ วิดีโอ ลิงค์ดาวน์โหลด และการใช้เสียง และยังพบว่าแต่ละเมนูมีการนาเสนอมัลติมีเดียมากกว่า
1 ชนิด ซึ่งเป๋ นการผสมผสานเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ และดึงดูดกลุ่มผูใ้ ช้ให้เข้าไปใช้งาน
วิลเลี่ยมสัน (2556) ได้นาเสนอการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในการดาเนินการของ
รัฐสภา ดังนี้
1. ใช้เพื่อการให้ขอ้ มูล เพื่อให้ขอ้ มูลพื้นฐานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ แก่
สาธารณชน รวมถึงการแลกเปลี่ยนและการส่งเสริ มประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจการของรัฐสภา เช่น
การดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการตรากฎหมาย การติดตามกระทูถ้ าม การประชุมกรรมาธิการกิจการ
พิเศษ การเยีย่ มชมรัฐสภา และรายงานการศึกษาที่น่าสนใจ
2. ใช้เพื่อให้ความรู ้ เป็ นแหล่งในการค้นคว้า ติดตาม เอกสารประกอบการ
อบรม และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ของครู อาจารย์และนักเรี ยน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการศึกษาของ
รัฐสภา บทความ เอกสารต่าง ๆ ของรัฐสภา
3. ใช้เพื่อการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อเชื่อมต่อกับกลุ่มต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
เอกชน และองค์กรต่าง ๆ เพื่อเป็ นช่องทางสาธารณะสาหรับการติดต่อกับรัฐสภา
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4. ใช้ในการสร้างความร่ วมมือ และติดต่อกับประชาชน เป็ นช่องทางที่ได้ผลดี
ในการให้ขอ้ มูล และติดต่อกับประชาชน การส่งความคิดเห็น และสร้างความสนใจต่อกระบวนการนิติ
บัญญัติรวมถึงการให้คาปรึ กษาโดยตรงแก่สาธารณะ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนิติบญั ญัติ
นโยบาย และกลยุทธ์ในการให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในกระบวนการนิติบญั ญัติ
เกียรติศกั ดิ์ เสสสุวรรณ (2556) ได้นาสื่อสังคมออนไลน์ไปประยุกต์ใช้ ด้วยการพัฒนา
โมเดลสภาพแวดล้อมการเรี ยนแบบสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งเสริ มจิตสาธารณะในการเรี ยนแบบภาระงาน
เป็ นฐาน สาหรับผูเ้ รี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา เป็ นการการเรี ยนการสอนบนเว็บแบบสื่อสังคมออนไลน์
เป็ นการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองบนเว็บแบบฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อให้เกิดจิตสาธารณะ โดยโมเดล
สภาพแวดล้อมการเรี ยนแบบสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งเสริ มจิตสาธารณะในการเรี ยนแบบภาระงานเป็ นฐาน
ที่พฒั นาขึ้นประกอบด้วย
1.องค์ประกอบของโมเดล มี 7 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) หลักการของโมเดล
2) วัตถุประสงค์ของโมเดล 3) กระบวนการเรี ยนการสอน 4) การจัดกิจกรรมกระบวนการเรี ยนการ
สอนแบบภาระงานเป็ นฐาน 5) เนื้อหาและกิจกรรมที่ส่งเสริ มจิตสาธารณะ 6) ระบบการเรี ยนการ
สอนบนเว็บแบบสื่อสังคมออนไลน์ 7) การวัดและการประเมินผล
2. ขั้นตอนกระบวนการเรี ยนการสอน มี 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรี ยมก่อนการ
เรี ยนการสอน และขั้นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
3. กิจกรรมประกอบการจัดการเรี ยนการสอนแบบภาระงานเป็ นฐาน มี 8
กิจกรรม ได้แก่ 1) การกาหนดภาระงาน 2) การตระหนักรู ้ปัญหา 3) การค้นหาสาเหตุของปัญหา
4) การกาหนดปัญหา 5) การหาแนวทางแก้ไขปัญหา 6) การค้นหาข้อสรุ ปและเลือกวิธี 7) การ
ดาเนินการแก้ปัญหา 8) การสรุ ปและประเมินผล
4. เนื้อหาและกิจกรรมที่ส่งเสริ มจิตสาธารณะ มี 5 กิจกรรม 1) กระบวนการ
เรี ยนรู ้เนื้อหา การปฏิบตั ิกิจกรรมบนเว็บแบบสื่อสังคมออนไลน์ในกระบวนจัดการเรี ยนรู ้แบบภาระงาน
เป็ นฐาน 2) นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมเป็ นกลุ่ม โดยการใช้บทเรี ยนการพัฒนาจิต
สาธารณะผ่านรู ปภาพ วิดีโอ เนื้อหา บทความ และการ์ตูนร่ วมกับการชี้แนะทางวาจา ซึ่งการชี้แนะ
ทางวาจามีการสร้างระบบขั้นตอนการชี้แนะที่เหมาะสม กาหนดพฤติกรรมการชี้แนะอย่างชัดเจน
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรจิตสาธารณะ 3) กิจกรรมการค้นคว้าประเภทเนื้อหา รู ปภาพ วิดีโอ
เน้นด้านปัญหาที่เกิดในสังคมและการแก้ปัญหาในสังคม ตามตัวชี้วดั จิตสาธารณะ 4) กิจกรรมการ
นาเสนอผลงาน การเผยแพร่ ผลงาน การส่งงาน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 5) กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
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เรี ยนรู ้เรื่ องจิตสาธารณะผ่านสื่อสังคมออนไลน์
5. ระบบการเรี ยนการสอนบนเว็บแบบสื่อสังคมออนไลน์ มี 7 ประเภท 1)
Blogger 2) Facebook 3) YouTube 4) WikiPedia 5) Skype 6) Multiply 7) Twitter
เครื่ องมือมี 6 ชนิดดังนี้ 1) วิดีโอ 2) รู ปภาพ 3) ห้องสนทนา 4) ส่งจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ 5)
การนาเสนองาน 6) การศึกษาค้นคว้า
6. การวัดและประเมินผล มี 3 ลักษณะ 1) การประเมินด้านกระบวนการ
(Process) 2) การประเมินความคืบหน้า (Progress) 3) การประเมินผลงาน (Product)
คเชนทร์ กองพิลา (2558 ) ได้นาเสนอการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเรี ยนการ
สอน เป็ นการนาแหล่งข้อมูล ภาพ เสียง และปฏิสมั พันธ์ระหว่างสมาชิกในเครื อข่ายสังคมมาเป็ นสื่อ
เครื่ องมือ และใช้แหล่งความรู ้ที่หลากหลายบนเครื อข่ายคอมพิวเตอร์เป็ นสื่ อกลางหรื อช่องทางในการ
เรี ยนการสอนส่งผลให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ มากมายตามความสนใจ ทาให้การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นได้ทุก
เวลาทุกสถานที่ แต่ในปัจจุบนั สื่อสังคมออนไลน์มีจานวนมากมาย ดังนั้น เมื่อจะนามาประยุกต์ใช้ในการ
เรี ยนการสอนจะต้องคานึงถึงองค์ประกอบของสื่อสังคมออนไลน์มาเป็ นกรอบในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน ดังนี้
1. การร่ วมมือ (Collaboration) เป็ นการแบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนออกเป็ นกลุ่มย่อยตาม
ประเด็นหัวข้อที่นกั เรี ยนสนใจ มีการกาหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยสมาชิกทุกคนใน
กลุ่มต้องร่ วมมือกันในการเรี ยนรู ้หรื อทากิจกรรมโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็ นเครื่ องมือ เช่น Group
(กลุ่มร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ตามหัวข้อที่นกั เรี ยนสนใจ) และ Member (การเป็ นสมาชิกในกลุ่ม)
2. การสื่อสาร (Communication) เป็ นการใช้ช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์ใน
การติดต่อสื่อสาร พูดคุย แลกเปลี่ยน สอบถาม ติดตาม แสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั ใน
สถานที่และเวลาที่แตกต่างกัน เครื่ องมือสื่อสารควรเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการและสภาพการใช้
งานของผูเ้ รี ยนและสอดคล้องกับลักษณะกิจกรรม เช่น Facebook จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
กระดานสนทนา (WebBoard) การพูดคุย(Chat)
3. บริ บททางสังคม (Social Context) เป็ นองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อม
ความสัมพันธ์ ช่องทาง สถานที่ เวลา และสถานการณ์หรื อเรื่ องราวที่กาหนดให้ผเู ้ รี ยนเข้าไปร่ วมทา
กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้พ้นื ที่ของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีระบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้นโดยสมาชิก
ทุกคนในห้องต้องเข้าร่ วมกลุ่มจึงจะสามารถทากิจกรรมได้ และมีการเชื่อมโยงเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มใน
เฟสบุ๊ค (Facebook)
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4. เทคโนโลยี (Technologies) เป็ นการจัดสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้หรื อสิ่ง
อานวยความสะดวกโดยอาศัยเทคโนโลยีเครื อข่ายในรู ปแบบของสื่อสังคมออนไลน์ เป็ นสื่อกลางในการ
ติดต่อสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรี ยนรู ้ การสื่อสารในลักษณะของการโต้ตอบ เช่น Facebook , Blog ,
YouTube , E-mail (Disscusion , Web Board , Chat , Comment , Reply) แบบทดสอบออนไลน์ รวมถึง
การเชื่อมโยงไปยังแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ อื่นๆ
5. การแบ่งปัน (Sharing) หรื อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการสาคัญใน
การจัดการความรู ้ ข้อมูล แหล่งข้อมูล ภาพ เสียง เนื้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อแบ่งปันให้กบั สมาชิก
ในกลุ่มโครงงานและในเครื อข่าย เช่น การแบ่งปันโดยใช้ Google Drive , Google Docs , Google Forms ,
Google Sheets , Google Presentation อื่นๆ
6. ความสัมพันธ์ (Connections) โดยการให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่ วมในการ
ทากิจกรรมทั้งในส่วนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งภายในกลุ่ม ระหว่างกลุ่มทุกคน
อย่างสม่าเสมอ โดยกิจกรรมจะมุ่งเน้นการนาความรู ้มาแลกเปลี่ยนกัน ร่ วมแสดงความคิดเห็น รวมถึงการ
ตั้งประเด็นการศึกษา คาถาม วัตถุประสงค์และหัวข้อนั้นๆ เช่น Group (กลุ่มตามหัวข้อโครงงานของ
นักเรี ยนแต่ละกลุ่ม และกลุ่มแต่ละห้องเรี ยน)
7. การใช้เครื่ องมือร่ วมกันสร้างเนื้อหา (Content co-creation Tools) โดยการที่
สมาชิกในกลุ่ม นอกกลุ่มและในเครื อข่ายมีส่วนร่ วมในการสร้างสรรค์ (Co-Creation) และนาเสนอข้อมูล
เนื้อหา (Content) แสดงความคิดเห็นด้วยการโพสต์คอมเม้นต์ โต้ตอบกันได้อย่างอิสระ ทาให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ โดยนักเรี ยนจะเป็ นทั้งผูร้ ับและผูใ้ ห้ เช่น การแบ่งปัน (Sharing) การแสดงความคิดเห็น
(Comment) การโต้ตอบ (Reply) การนาเสนอ (YouTube) การทาแผนที่ความคิด (Mind Map)
โดยสรุ ป การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบนั นั้น มีการประยุกต์ใช้ในหลาย
รู ปแบบทั้ง ใช้เป็ นเครื่ องมือในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจยั ใช้เป็ นเครื่ องมือในการเผยแพร่
แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร ใช้เป็ นเครื่ องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน และ
ใช้เป็ นเครื่ องมือในการจัดการเรี ยนการสอน ทั้งในรู ปแบบของสื่อการสอน แหล่งข้อมูลการเรี ยนรู ้ และ
สภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้
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อ้างอิง
เกียรติศักดิ์ เสสสุวรรณ (2556 ).การพัฒนาโมเดลสภาพแวดล้อมการเรียนแบบสื่อสังคมออนไลน์ที่
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