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เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 

 1. แนวคดิเกีย่วกบัเครือข่ายสังคมออนไลน์  

  ปัจจุบนัการส่ือสารของมนุษยไ์ดรั้บการพฒันาใหส่ื้อสารถึงกนัอยา่งรวดเร็ว อนัเป็นผล

มาจากความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ท่ีไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของมนุษยม์ากข้ึน 

ส่ือชนิดหน่ึงท่ีผูใ้ชส้ามารถมีส่วนร่วม สร้าง และแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่าง ๆ ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต

ได ้คือ social media ค าน้ีคณะกรรมการจดัท าพจนานุกรมศพัทค์อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ราชบณัฑิตยสถาน บญัญติัศพัทว์่า ส่ือสงัคม หรือท่ีคนทัว่ไปเรียกว่า ส่ือออนไลน์ หรือ ส่ือสงัคมออนไลน์ 

ในทางเทคนิค ส่ือสงัคม จะหมายถึง โปรแกรมกลุ่มหน่ึงท่ีท างานโดยใชพ้ื้นฐานและเทคโนโลยขีองเวบ็

ตั้งแต่รุ่น ๒.๐ เช่น บีโบ มายสเปซ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ วกิิพีเดีย ไฮไฟฟ์ และบลอ็กต่าง ๆ ในทางธุรกิจเรียก

ส่ือสงัคมว่า ส่ือท่ีผูบ้ริโภคสร้างข้ึน (consumer-generated media หรือ CGM) ส าหรับกลุ่มบุคคลผู ้

ติดต่อส่ือสารกนัโดยผา่นส่ือสงัคม ซ่ึงนอกจากจะส่งข่าวสารขอ้มูลแลกเปล่ียนกนัแลว้ ยงัอาจท ากิจกรรม

ท่ีสนใจร่วมกนัดว้ย กลุ่มบุคคลท่ีติดต่อส่ือสารกนัโดยผา่นส่ือสงัคมดงักล่าว คือ social network ซ่ึง

คณะกรรมการจดัท าพจนานุกรมศพัทค์อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ บญัญติัศพัท ์social 

network ว่า เครือข่ายสงัคม ในเครือข่ายสงัคม กลุ่ม “เพื่อน” หรือ “ผูติ้ดต่อกนั” จะตอ้งแนะน าตนเองอยา่ง

สั้น ๆ โดยทัว่ไปซอฟตแ์วร์ท่ีใหบ้ริการเครือข่ายสงัคมจะเปิดโอกาสใหก้ลุ่มเพ่ือน ๆ วิพากษว์ิจารณ์กนัเอง

ได ้ส่งขอ้ความส่วนตวั และเขา้ไปอ่านขอ้ความของเพื่อน ๆ ในกลุ่มได ้ซอฟตแ์วร์บางประเภทจะสามารถ

ใหเ้พ่ือน ๆ เพ่ิมเสียงและภาพเคล่ือนไหวลงในประวติัของตนไดด้ว้ย นอกจากน้ี เพ่ือนบางคนก็อาจจะ

สร้างโปรแกรมยอ่ย ๆ ข้ึนมาใหใ้ชร่้วมกนัได ้เช่น เล่นเกม ถามปัญหา หรือปรับแต่งรูปภาพ ท าใหบ้างคน

มีผูส้มคัรเขา้มาเป็นเพื่อนดว้ยมากมาย(ราชบณัฑิตสถาน,2560) 

 เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social networks) คือ เวบ็ไซตห์รือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีช่วยใหค้น 

สามารถการส่ือสารและแบ่งปันขอ้มูล บนอินเทอร์เน็ตโดยใชค้อมพิวเตอร์หรือโทรศพัทม์ือถือ (แคมบริด

, 2560) 

 เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social network) คือ รูปแบบของเวบ็ไซต ์ในการสร้างเครือข่ายสงัคม 

ส าหรับผูใ้ชง้านในอินเทอร์เน็ต เขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการท่ีไดท้ า และเช่ือมโยงกบัความ

สนใจและกิจกรรมของผูอ่ื้น ในบริการเครือข่ายสงัคมมกัจะประกอบไปดว้ย การแช็ต ส่งขอ้ความ ส่ง

อีเมล วิดีโอ เพลง อปัโหลดรูป บลอ็ก การท างานคือ คอมพิวเตอร์เก็บขอ้มูลพวกน้ีไวใ้นรูปฐานขอ้มูล sql 

ส่วน video หรือ รูปภาพ อาจเก็บเป็น ไฟลก์็ได ้บริการเครือข่ายสงัคมท่ีเป็นท่ีนิยมไดแ้ก่ ไฮไฟฟ์ 
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มายสเปซ เฟซบุ๊ก ออร์กตั มลัติพลาย โดยเวบ็เหล่าน้ีมีผูใ้ชม้ากมาย เช่น เฟสบุ๊คเป็นเวบ็ไซตท่ี์คนไทยใช้

มากท่ีสุด ในขณะท่ีออร์กตัเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในประเทศอินเดีย ปัจจุบนั บริการเครือข่ายสงัคม มี

ผลประโยชน์คือหาเงินจากการโฆษณา การเล่นเกมโดยใชบ้ตัรเติมเงิน (วิกิพีเดีย,2560) 

 โดยสรุป เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social network) หมายถึง  เวบ็ไซตห์รือโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ท่ีช่วยใหค้นสมารถสร้างเครือข่ายสงัคม ส าหรับผูใ้ชง้านในอินเทอร์เน็ต เพ่ือใชใ้นการ

ส่ือสารแบ่งปันขอ้มูล เขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการท่ีไดท้ า และเช่ือมโยงกบัความสนใจและ

กิจกรรมของผูอ่ื้น เช่น facebook  

 

 2. ความหมายของส่ือสังคมออนไลน์ 

  ส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) เป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายสงัคมออนไลน์(Social 

Network) โดยมีผูใ้หค้วามหมายของส่ือสงัคมออนไลน์ไว ้ดงัน้ี 

  รูปแบบของส่ือท่ีช่วยใหค้น สามารถส่ือสารและแบ่งปันขอ้มูล ดว้ยการใชอิ้นเทอร์เน็ต

หรือโทรศพัทม์ือถือ (ราชบณัฑิตสถาน, 2560) 

  ส่ือชนิดหน่ึงท่ีผูใ้ชส้ามารถมีส่วนร่วม สร้าง และแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่าง ๆ ผา่น

ระบบอินเทอร์เน็ตได ้(แคมบริด, 2560) 

  ส่ือสงัคม ( social media) หมายถึง ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นส่ือกลางท่ีใหบุ้คคลทัว่ไปมี

ส่วนร่วมสร้างและแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่างๆ ผา่นอินเทอร์เน็ตได ้ส่ือเหล่าน้ีเป็นของบริษทัต่างๆ ท่ี

ใหบ้ริการผา่นเวบ็ไซตข์องตน เช่น เฟซบุ๊ก ไฮไฟฟ์ ทวิตเตอร์ วิกิพีเดีย (วกิิพีเดีย,2560) 

  โดยสรุป Social media หมายถึง รูปแบบของส่ือชนิดหน่ึงท่ีช่วยใหค้น สามารถส่ือสาร

และแบ่งปันดว้ยการใชอิ้นเทอร์เน็ต ทั้งยงัเป็นส่ือกลางท่ีใหบุ้คคลทัว่ไปมีส่วนร่วมสร้างและแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นต่างๆ ผา่นอินเทอร์เน็ตได ้เช่น Slideshare 

 

 3. ประเภทของส่ือสังคมออนไลน์ 

  ส่ือสงัคมออนไลน์มีหลายรูปแบบ ทั้งประเภทเคร่ืองมือ และการประยกุตใ์ชง้านท่ี

หลากหลาย ซ่ึง อาจแบ่งไดด้งัน้ี (Williamson, Andy 2013: 9) 

  1. เครือข่ายสงัคม (Social networking site) เป็นเวบ็ไซตท่ี์บุคคลหรือ หน่วยงานสามารถ

สร้างขอ้มูล และเปล่ียนขอ้มูล (สถานะของตน) เผยแพร่รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว โดยท่ีบุคคลอ่ืน 
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สามารถเขา้มาแสดงความชอบ หรือส่งต่อ หรือเผยแพร่ หรือ แสดงความเห็น โตต้อบการ สนทนา หรือ

แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมได ้เช่น  Facebook,  Badoo, Google+,  Linkdin, Orkut 

  2. ไมโครบลอ็ก (Micro-blog) เป็นเวบ็ไซตท่ี์ใชเ้ผยแพร่ขอ้มูล หรือขอ้ความสั้น ในเร่ือง

ท่ีสนใจเฉพาะดา้น รวมทั้งสามารถใชเ้คร่ืองหมาย # (hashtag) เพื่อเช่ือมต่อกบักลุ่มคนท่ีมีความสนใจใน

เร่ืองเดียวกนัได ้เช่น Twitter, Blauk, Weibo, Tout, Tumblr 

  3. เวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการแบ่งปันส่ือออนไลน์ (Video and photo sharing website) เป็น

เวบ็ไซตท่ี์ใหผู้ใ้ชส้ามารถฝาก หรือน าส่ือขอ้มูล รูปภาพ วีดีโอ ข้ึนเวบ็ไซตเ์พ่ือแบ่งปัน แก่ผูอ่ื้น เช่น 

Flicker, Vimero, Youtube, Instagram, Pinteres 

  4. บลอ็ก ส่วนบุคคลและองคก์ร (Personal and corporate blogs) เป็นเวบ็ไซตท่ี์ผูเ้ขียน

บนัทึก เร่ืองราวต่าง ๆ เสมือนเป็นบนัทึกไดอารีออนไลน์สามารถเขียนในลกัษณะไม่เป็นทางการ 

และแกไ้ขไดบ่้อย ซ่ึงบลอ็กสามารถใชไ้ดท้ั้งส่วนบุคคล และกลุ่ม หรือองคก์ร เช่น Blogger, Wordpress, 

Bloggang,  Exteen 

  5. บลอ็กท่ีมีส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นเจา้ของเวบ็ไซต ์(Blogs hosted by media outlet)  

เป็นเวบ็ไซตท่ี์ใชใ้นการน าเสนอข่าวสารของส่ือส่ิงพิมพ ์ซ่ึงมีความเป็นทางการนอ้ยกว่าส่ือส่ิงพิมพแ์ต่มี

รูปแบบ และความเป็นทางการมากกว่าบลอ็ก เช่น theguardian.com เจา้ของคือ หนงัสือพิมพ ์The 

Gardian 

  6. วิกิและพ้ืนท่ีสาธารณะของกลุ่ม (Wikis and online collaborative space) 

เป็นเวบ็ไซตท่ี์เป็นพ้ืนท่ีสาธารณะ ออนไลน์เพื่อรวบรวมขอ้มูล และเอกสาร เช่น Wikipedia, Wikia 

  7. กลุ่มหรือพ้ืนท่ีแสดงความคิดเห็น (Forums, discussion board and group) 

เป็นเวบ็ไซดห์รือกลุ่มจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีการแสดงความเห็นหรือเสนอแนะ มีทั้งท่ี เป็นกลุ่ม

ส่วนตวัและสาธารณะ เช่น Google Groups, Yahoo Groups, Pantip 

  8. เกมส์ออนไลน์ท่ีมีผูเ้ล่นหลายคน (Online multiplayer gaming platform) เป็นเวบ็ไซด์

ท่ีเสนอรูปแบบการเล่นเกมส์ออนไลน์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเล่นไดค้น เดียวหรือเป็นกลุ่ม 

เช่น Second life, World of Warcraft 

  9. ขอ้ความสั้น (Instant messaging) การรับส่งขอ้ความสั้นจากมือถือ เช่น SMS (text 

messaging) 

  10. การแสดงตนว่าอยู ่ณ สถานท่ีใด (Geo-spatial tagging) เป็นการแสดงต าแหน่งท่ีอยู ่

พร้อมความเห็นและรูปภาพ ในส่ือสงัคมออนไลน์ เช่น Facebook, Foursquare 
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  ส่ือสงัคมออนไลน์บางส่ือมีความสามารถและใหบ้ริการการใชม้ากกว่าหน่ึงอยา่ง เช่น 

Facebook เป็นทั้งเครือข่ายสงัคมออนไลน์และสามารถแบ่งปันรูปภาพ ภาพเคล่ือนไหวดว้ย และแสดง

ต าแหน่งท่ีตั้ง หรือ Twitter ท่ีเป็นทั้งเครือข่ายสงัคมออนไลน์และไมโครบลอ็กและการแบ่งปันสถานะ 

เป็นตน้ 

 4. การประยุกต์ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 

  ปัจจุบนัมกีารประยกุตใ์ชส่ื้อสงัคมออนไลน์ในงานดา้นต่างๆอยา่งแพร่หลาย  โดยมี

ตวัอยา่งการประยกุตใ์ช ้ดงัน้ี 

  จุลมณี สุระโยธิน (2554,148:160) ในการศกึษา ผลของการจดัการเรียนรู้ร่วมกนัทาง

อินเทอร์เน็ตดว้ยการเขียนสะทอ้นคิดผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีต่อทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาตอนปลาย ไดท้ าการประยกุตใ์ชส่ื้อสงัคมออนไลน์ในฐานะเคร่ืองมือในการจดัเก็บขอ้มูล ทั้ง

แบบประเมินทางสงัคม แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

  ธนิพร จุลศกัด์ิ (2555) ไดศ้ึกษาการเผยแพร่ธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ของพระมหา

วุฒิชยั วชิรเมธี พบว่า รูปแบบของการเผยแพร่ธรรมะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ ของพระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี

นั้น มีการใช ้เฟสบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) โดยมกีารใชม้ลัติมีเดียอยา่งสมบูรณ์ทุกรูปแบบ โดย

เป็นการกระจายไปยงัเมนูต่างๆอยา่งครบถว้น โดยมกีารใชข้อ้ความตวัอกัษร มากท่ีสุด รองลงมาคือการ

ใชรู้ปภาพ วิดีโอ ลิงคด์าวน์โหลด และการใชเ้สียง และยงัพบว่าแต่ละเมนูมีการน าเสนอมลัติมีเดียมากกว่า 

1 ชนิด ซ่ึงเป๋นการผสมผสานเพ่ือใหเ้กิดความน่าสนใจ และดึงดูดกลุ่มผูใ้ชใ้หเ้ขา้ไปใชง้าน  

  วิลเล่ียมสนั (2556) ไดน้ าเสนอการประยกุตใ์ชส่ื้อสงัคมออนไลน์ ในการด าเนินการของ

รัฐสภา ดงัน้ี 

   1. ใชเ้พ่ือการใหข้อ้มูล เพ่ือใหข้อ้มูลพ้ืนฐานและแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ แก่

สาธารณชน รวมถึงการแลกเปล่ียนและการส่งเสริมประชาสมัพนัธข์อ้มูลเก่ียวกบักิจการของรัฐสภา เช่น 

การด าเนินการเก่ียวกบักระบวนการตรากฎหมาย การติดตามกระทูถ้าม การประชุมกรรมาธิการกิจการ 

พิเศษ การเยีย่มชมรัฐสภา และรายงานการศึกษาท่ีน่าสนใจ 

   2. ใชเ้พื่อใหค้วามรู้ เป็นแหล่งในการคน้ควา้ ติดตาม เอกสารประกอบการ

อบรม และแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ของครูอาจารยแ์ละนกัเรียน รวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกบัรายงานการศึกษาของ

รัฐสภา บทความ เอกสารต่าง ๆ ของรัฐสภา 

   3. ใชเ้พ่ือการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์เพ่ือเช่ือมต่อกบักลุ่มต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 

เอกชน และองคก์รต่าง ๆ เพื่อเป็นช่องทางสาธารณะส าหรับการติดต่อกบัรัฐสภา 
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   4. ใชใ้นการสร้างความร่วมมือ และติดต่อกบัประชาชน เป็นช่องทางท่ีไดผ้ลดี

ในการใหข้อ้มูล และติดต่อกบัประชาชน การส่งความคิดเห็น และสร้างความสนใจต่อกระบวนการนิติ

บญัญติัรวมถึงการใหค้  าปรึกษาโดยตรงแก่สาธารณะ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการนิติบญัญติั

นโยบาย และกลยทุธใ์นการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนิติบญัญติั 

  เกียรติศกัด์ิ เสสสุวรรณ (2556) ไดน้ าส่ือสงัคมออนไลน์ไปประยกุตใ์ช ้ดว้ยการพฒันา

โมเดลสภาพแวดลอ้มการเรียนแบบส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีส่งเสริมจิตสาธารณะในการเรียนแบบภาระงาน

เป็นฐาน สาหรับผูเ้รียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา เป็นการการเรียนการสอนบนเวบ็แบบส่ือสงัคมออนไลน์

เป็นการเรียนรู้ดว้ยตนเองบนเวบ็แบบฝึกปฏิบติักิจกรรมเพื่อใหเ้กิดจิตสาธารณะ โดยโมเดล

สภาพแวดลอ้มการเรียนแบบส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีส่งเสริมจิตสาธารณะในการเรียนแบบภาระงานเป็นฐาน 

ท่ีพฒันาข้ึนประกอบดว้ย 

   1.องคป์ระกอบของโมเดล มี 7 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ 1) หลกัการของโมเดล 

2) วตัถุประสงคข์องโมเดล 3) กระบวนการเรียนการสอน 4) การจดักิจกรรมกระบวนการเรียนการ 

สอนแบบภาระงานเป็นฐาน 5) เน้ือหาและกิจกรรมท่ีส่งเสริมจิตสาธารณะ 6) ระบบการเรียนการ 

สอนบนเวบ็แบบส่ือสงัคมออนไลน์ 7) การวดัและการประเมินผล 

   2. ขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอน มี 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นเตรียมก่อนการ 

เรียนการสอน และขั้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

   3. กิจกรรมประกอบการจดัการเรียนการสอนแบบภาระงานเป็นฐาน มี 8 

กิจกรรม ไดแ้ก่ 1) การก าหนดภาระงาน 2) การตระหนกัรู้ปัญหา 3) การคน้หาสาเหตุของปัญหา 

4) การก าหนดปัญหา 5) การหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 6) การคน้หาขอ้สรุปและเลือกวิธี 7) การ 

ดาเนินการแกปั้ญหา 8) การสรุปและประเมินผล 

   4. เน้ือหาและกิจกรรมท่ีส่งเสริมจิตสาธารณะ มี 5 กิจกรรม 1) กระบวนการ 

เรียนรู้เน้ือหา การปฏิบติักิจกรรมบนเวบ็แบบส่ือสงัคมออนไลน์ในกระบวนจดัการเรียนรู้แบบภาระงาน 

เป็นฐาน 2) นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมเป็นกลุ่ม โดยการใชบ้ทเรียนการพฒันาจิต 

สาธารณะผา่นรูปภาพ วดีิโอ เน้ือหา บทความ และการ์ตูนร่วมกบัการช้ีแนะทางวาจา ซ่ึงการช้ีแนะ 

ทางวาจามีการสร้างระบบขั้นตอนการช้ีแนะท่ีเหมาะสม ก  าหนดพฤติกรรมการช้ีแนะอยา่งชดัเจน 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรจิตสาธารณะ 3) กิจกรรมการคน้ควา้ประเภทเน้ือหา รูปภาพ วดีิโอ 

เนน้ดา้นปัญหาท่ีเกิดในสงัคมและการแกปั้ญหาในสงัคม ตามตวัช้ีวดัจิตสาธารณะ 4) กิจกรรมการ 

นาเสนอผลงาน การเผยแพร่ผลงาน การส่งงาน ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 5) กิจกรรมการแลกเปล่ียน 
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เรียนรู้เร่ืองจิตสาธารณะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 

   5. ระบบการเรียนการสอนบนเวบ็แบบส่ือสงัคมออนไลน์ มี 7 ประเภท 1) 

Blogger 2) Facebook 3) YouTube 4) WikiPedia 5) Skype 6) Multiply 7) Twitter 

เคร่ืองมือมี 6 ชนิดดงัน้ี 1) วิดีโอ 2) รูปภาพ 3) หอ้งสนทนา 4) ส่งจดหมายอีเลก็ทรอนิกส์ 5) 

การนาเสนองาน 6) การศกึษาคน้ควา้ 

   6. การวดัและประเมินผล มี 3 ลกัษณะ 1) การประเมินดา้นกระบวนการ 

(Process) 2) การประเมินความคืบหนา้ (Progress) 3) การประเมินผลงาน (Product) 

  คเชนทร์ กองพิลา (2558 ) ไดน้ าเสนอการประยกุตใ์ชส่ื้อสงัคมออนไลน์ในการเรียนการ

สอน เป็นการน าแหล่งขอ้มูล ภาพ เสียง และปฏิสมัพนัธร์ะหว่างสมาชิกในเครือข่ายสงัคมมาเป็นส่ือ 

เคร่ืองมือ และใชแ้หล่งความรู้ท่ีหลากหลายบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นส่ือกลางหรือช่องทางในการ

เรียนการสอนส่งผลใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ส่ิงต่างๆ มากมายตามความสนใจ ท าใหก้ารเรียนรู้เกิดข้ึนไดทุ้ก

เวลาทุกสถานท่ี แต่ในปัจจุบนัส่ือสงัคมออนไลน์มีจ  านวนมากมาย ดงันั้น เม่ือจะน ามาประยกุตใ์ชใ้นการ

เรียนการสอนจะตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบของส่ือสงัคมออนไลน์มาเป็นกรอบในการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอน ดงัน้ี 

   1. การร่วมมือ (Collaboration) เป็นการแบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มยอ่ยตาม

ประเด็นหวัขอ้ท่ีนกัเรียนสนใจ มีการก าหนดบทบาท หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ โดยสมาชิกทุกคนใน

กลุ่มตอ้งร่วมมือกนัในการเรียนรู้หรือท ากิจกรรมโดยใชส่ื้อสงัคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือ เช่น Group 

(กลุ่มร่วมมือกนัเรียนรู้ตามหวัขอ้ท่ีนกัเรียนสนใจ) และ Member (การเป็นสมาชิกในกลุ่ม) 

   2. การส่ือสาร (Communication) เป็นการใชช่้องทางของส่ือสงัคมออนไลน์ใน

การติดต่อส่ือสาร พูดคุย แลกเปล่ียน สอบถาม ติดตาม แสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั ใน

สถานท่ีและเวลาท่ีแตกต่างกนั เคร่ืองมือส่ือสารควรเลือกใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการและสภาพการใช้

งานของผูเ้รียนและสอดคลอ้งกบัลกัษณะกิจกรรม เช่น Facebook จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) 

กระดานสนทนา (WebBoard) การพูดคุย(Chat) 

   3. บริบททางสงัคม (Social Context) เป็นองคป์ระกอบดา้นสภาพแวดลอ้ม 

ความสมัพนัธ ์ช่องทาง สถานท่ี เวลา และสถานการณ์หรือเร่ืองราวท่ีก  าหนดใหผู้เ้รียนเขา้ไปร่วมท า

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชพ้ื้นท่ีของส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีระบบการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนโดยสมาชิก

ทุกคนในหอ้งตอ้งเขา้ร่วมกลุ่มจึงจะสามารถท ากิจกรรมได ้และมีการเช่ือมโยงเพื่อการส่ือสารกบักลุ่มใน

เฟสบุ๊ค (Facebook) 



เรียบเรียงโดย นายกฤติน พนัธ์ุเสนา สาขาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา รุ่นท่ี 12 
รหสั 59010561001 

 

   4. เทคโนโลย ี(Technologies) เป็นการจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้หรือส่ิง

อ  านวยความสะดวกโดยอาศยัเทคโนโลยเีครือข่ายในรูปแบบของส่ือสงัคมออนไลน์ เป็นส่ือกลางในการ

ติดต่อส่ือสารเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการเรียนรู้ การส่ือสารในลกัษณะของการโตต้อบ เช่น Facebook , Blog , 

YouTube , E-mail (Disscusion , Web Board , Chat , Comment , Reply) แบบทดสอบออนไลน์ รวมถึง

การเช่ือมโยงไปยงัแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ อ่ืนๆ 

   5. การแบ่งปัน (Sharing) หรือการแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคญัใน

การจดัการความรู้ ขอ้มูล แหล่งขอ้มูล ภาพ เสียง เน้ือหาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์เพ่ือแบ่งปันใหก้บัสมาชิก

ในกลุ่มโครงงานและในเครือข่าย เช่น การแบ่งปันโดยใช ้Google Drive , Google Docs , Google Forms , 

Google Sheets , Google Presentation อ่ืนๆ 

   6. ความสมัพนัธ ์(Connections) โดยการใหส้มาชิกทุกคนไดม้ีส่วนร่วมในการ

ท ากิจกรรมทั้งในส่วนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัทั้งภายในกลุ่ม ระหว่างกลุ่มทุกคน

อยา่งสม ่าเสมอ โดยกิจกรรมจะมุ่งเนน้การน าความรู้มาแลกเปล่ียนกนั ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมถึงการ

ตั้งประเด็นการศึกษา ค  าถาม วตัถุประสงคแ์ละหวัขอ้นั้นๆ เช่น Group (กลุ่มตามหวัขอ้โครงงานของ

นกัเรียนแต่ละกลุ่ม และกลุ่มแต่ละหอ้งเรียน) 

   7. การใชเ้คร่ืองมือร่วมกนัสร้างเน้ือหา (Content co-creation Tools) โดยการท่ี

สมาชิกในกลุ่ม นอกกลุ่มและในเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค ์(Co-Creation) และน าเสนอขอ้มูล

เน้ือหา (Content) แสดงความคิดเห็นดว้ยการโพสตค์อมเมน้ต ์โตต้อบกนัไดอ้ยา่งอิสระ ท าใหเ้กิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยนกัเรียนจะเป็นทั้งผูรั้บและผูใ้ห ้เช่น การแบ่งปัน (Sharing) การแสดงความคิดเห็น

(Comment) การโตต้อบ (Reply) การน าเสนอ (YouTube) การท าแผนท่ีความคิด (Mind Map) 

  โดยสรุป การประยกุตใ์ชส่ื้อสงัคมออนไลน์ในปัจจุบนันั้น มีการประยกุตใ์ชใ้นหลาย

รูปแบบทั้ง ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดัเก็บขอ้มูลเพื่อการศกึษาวิจยั ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่ 

แบ่งปันขอ้มูลข่าวสาร ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารระหว่างหน่วยงานของรัฐกบัประชาชน และ

ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดัการเรียนการสอน ทั้งในรูปแบบของส่ือการสอน แหล่งขอ้มูลการเรียนรู้ และ

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้    
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อ้างอิง 

เกียรติศักดิ์ เสสสุวรรณ (2556 ).การพัฒนาโมเดลสภาพแวดล้อมการเรียนแบบสื่อสังคมออนไลน์ท่ี
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