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บทคัดย่อ
ปัจจุบันสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การติดต่อสื่อสารระหว่างกันเปล่ียนไปจากเดิมจาก

เม่ือก่อนมีการติดต่อสื่อสารกันแบบเผชิญหน้า ไปมาหาสู่กัน ถัดมาสื่อสารกันด้วยการเขียนจดหมาย 
รวมทั้งการติดต่อสื่อสารผ่านเสียงโทรศัพท์ตามอาคารบ้านเรือนชนิดใช้สายทองแดงเมื่อเทคโนโลยี
การส่ือสารโทรคมนาคมพัฒนามากขึ้น จากอุปกรณ์ที่มีสายก็เปลี่ยนเป็นไม่มีสาย ส่ือสารกันโดยอาศัย
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ความเจริญก้าวหน้าทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีเพิ่มมากข้ึน ทำาให้ปัจจุบันน้ีสื่อสาร
กันผ่านทางโลกออนไลน์ที่เรียกว่า สื่อสังคมออนไลน์ เป็นการทำางานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถ
ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ เพื่อการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยน การ
แบ่งปันเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ระหว่างบุคคลสองคน หรือกลุ่มบุคคลในลักษณะของการเข้าร่วมใน 
เครือข่ายออนไลน์เดียวกัน สำาหรับวงการการศึกษามีการนำาเอาสื่อสังคมออนไลน์มาใช้สำาหรับการเรียน
การสอน โดยการใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างครูและนักเรียน ในยามที่นักเรียนมีปัญหาจะได้สื่อสาร
กับครูได้ทันท่วงที สามารถลดช่องว่างด้านความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้เรียนลงได้

คำ�สำ�คัญ: สื่อสังคมออนไลน์ การศึกษา

1 ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อีเมล: wat_thanawat@hotmail.com
1 Department of Educational Technology, Faculty of Education, Burapha University. e-mail: wat_thanawat@hotmail.com



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 8 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2560

Keywords: Social media, education

สื่อสังคมออนไลน์
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media  

Online) หรือสื่อสังคม (Social Media) สองคำา
ที่สังคมเรียกติดปาก ซึ่งมีความหมายเดียวกัน ใน
บทความน้ีผู้เขียนเลอืกใช้คำาวา่ “ส่ือสงัคมออนไลน์ 
(Social Media Online)” มีผู้ให้ความหมาย สื่อ
สังคมออนไลน์ ไว้มากมาย ดังนี้

ราชบัณฑิตยสถาน (2554) ได้บัญญัติ 
คำาว่า “Social Media” ไว้ว่า “สื่อสังคม” หมายถึง
สือ่อเิล็กทรอนิกส ์ซึง่เปน็สือ่กลางทีใ่หบ้คุคลท่ัวไป
มีสว่นรว่มสรา้งและแลกเปลีย่นความคิดเห็นตา่งๆ 
ผ่าน อินเทอร์เน็ตได้ สื่อเหล่านี้เป็นของบริษัท
ต่างๆ ให้บริการผ่านเว็บไซต์ของตน เช่น เฟซบุ๊ก  
(Facebook) ไฮไฟฟ์ (Hi5) (อ่านว่า ไฮ-ไฟ้)  
ทวิตเตอร์ (Twitter) วิกิพีเดีย (Wikipedia) ฯลฯ

นาวิก นำาเสียง (2554) ได้ให้คำาจำากัด
ความของ สื่อสังคมออนไลน์ว่า เป็นที่ที่ ผู้ใช้

อินเทอร์เน็ตสามารถแลกเปล่ียนประสบการณ์ซึ่ง
กันและกัน โดยใช้สื่อต่างๆ เป็นตัวแทนในการ
สนทนา โดยได้มีการจัดแบ่งประเภทของสื่อสังคม
ออนไลน์ ออกเป็นหลายประเภท เช่น ประเภท
สื่อสิ่งพิมพ์ (Publish) ที่มี Wikipedia, Blogger 
เป็นต้น ประเภทสื่อแลกเปลี่ยน (Share) ที่มี 
YouTube Flickr SlideShare เป็นต้น ประเภท
สื่อสนทนา (Discuss) ที่มี MSN Skype Google 
Talk เป็นต้น

แสงเดือน ผ่องพุฒ (2556) ให้ความ
หมายของสื่อสังคมออนไลน์ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
เทคโนโลยเีว็บ 2.0 เปน็เครือ่งมอืทีท่ำางานบนเครอื
ขา่ยอนิเทอร์เนต็และเครอืขา่ยโทรศัพทเ์คล่ือนที ่ที่
อนุญาตให้แต่ละบุคคลเข้าถึง แลกเปลี่ยน สร้าง
เนื้อหา และสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ ร่วมถึงการเข้า
ร่วมเครือข่ายออนไลน์ต่างๆ การสื่อสารเป็นแบบ
สองทาง

เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม (2557) ให้ความ
หมายของส่ือสงัคมออนไลนว่์าเปน็สือ่ดิจติอลหรอื

Abstract
Currently, society has dramatically changed. Also, the communication between each 

other has changed. The beginning of communication ways were face to face; visitng and  
talking to each other directly. Then, the another way was through writing letters. Furthermore,  
the telephone was built into a development of technology with useing copper cable types,  
When telecommunication technology was developed more, the equipped line is switch 
into a wireless by using waves. Since the growth of the Internet is increasing, Peple can 
Communicate  via online world it is called “Social Media Online”. It works on the Internet 
through a personal computer (PC) and mobile. The aims of Using social Media online  
are for the communication, the exchange, and sharing story between each other as a 
couple or a group of friends in the same network. In education, the social media online 
is used for teaching and learning as a communication tools between teacher and stu-
dents. Students can communicate with teacher immediately when they have problems.  
So, it can reduce a gap of relationship between teacher and students.
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ซอฟแวรท์ีท่ำางานบนพ้ืนฐานของระบบเวบ็ไซต์เปน็
เครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม เป็นการนำา
เรื่องราวต่างๆ เหตุการณ์ ประสบการณ์ รูปภาพ 
วิดีโอ รวมทั้งการพูดคุยต่างๆ แบ่งปันให้คนที่อยู่
ในสังคมเดียวกันได้รับรู้

วิกิพีเดีย (Wikipedia, 2016) กล่าว
ถึงสื่อสังคมออนไลน์ว่าเป็นเครื่องมือที่มีการ
ติดต่อสื่อสารหรือการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ผ่าน
คอมพิวเตอร์ (Computer-mediated) ที่ให้บุคคล
หรือบริษัทสร้าง แบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ 
ทัง้ความรูแ้ละรปูภาพผา่นทางเครือขา่ยและชมุชน
เสมือน (Virtual communities)

กล่าวโดยสรุป สื่อสังคมออนไลน์ เป็น
ส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 เป็นเครื่องมือ
ที่ทำางานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) และอุปกรณ์หรือ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ติดต่อสื่อสาร แลกเปล่ียน การแบ่งปันเรื่องราว
เหตุการณ์ต่างๆ ระหว่างบุคคลสองคน หรือกลุ่ม
บุคคลในลักษณะของการเข้าร่วมในเครือข่าย
ออนไลน์เดียวกัน

พฒันาการและประเภทของส่ือสงัคม
ออนไลน์

สื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันมีความ
ก้าวหน้า มีการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือ
การสื่อสารต่างๆ มากมาย อาทิ การพูดคุยเผชิญ
หน้าแบบเรียวไทม์ (Real time) มีการปรับปรุงตัว
โปรแกรมให้มีการทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความปลอดภัยจากการถูกโจรกรรมทางข้อมูล
ออนไลน์ โดยใช้โปรโตคอล https แทน http เพื่อ
เพิม่ความเชือ่มัน่ให้กบัสมาชิกในสือ่สังคมออนไลน์
นั้นๆ และมีความเสถียรมากขึ้น ไม่ล้มเหลวขณะ
ใช้งานกับจำานวนสมาชิกที่มากขึ้น 

สื่อสังคมออนไลน์ได้รับการพัฒนามา

โดยตลอดในช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา สื่อ
สังคมออนไลน์โดยส่วนใหญ่จะเป็นความสามารถ
ของเว็บแอปพลิเคชัน 2.0 ซึ่งจะมีการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ให้และผู้รับข้อมูลได้ เป็นการสื่อสาร
สองทาง กล่าวคือผู้รับข้อมูลสามารถแสดงความ
คิดเห็นหรือตอบผู้ให้ข้อมูลได้โดยทันที เช่น การ
แสดงขอ้คดิเหน็ในบลอ็ก การพดูคยุผา่นโปรแกรม
สนทนาออนไลน์ จุดเริ่มต้นของสื่อสังคมออนไลน์
เกิดจากเว็บไซต์ชื่อว่า classmates.com เมื่อปี 
ค.ศ. 1995 และ SixDegrees สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 
1997 ซึง่อนญุาตให้ผูใ้ช้สามารถโพสตข์อ้มลูเกีย่ว
กับตนเอง (Profile) แล้วเชื่อมต่อกับเพื่อนได้ ต่อ
มามรีะบบทีท่ำาลกัษณะนีอ้ยูใ่นรปูแบบ “Web 2.0” 
ทำาใหผู้้ใชง้านไดม้ปีฏิสมัพันธกั์นผ่านเว็บและเปน็ที่
นิยมมากขึ้น ดังนี้ (กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว,  
2556) Friendster (ระหว่าง ค.ศ. 2002 - 
2003) MySpace (ระหว่าง ค.ศ. 2004 - 2006)  
Facebook (ค.ศ. 2007 ถึงปัจจุบัน)

ประเภทของสือ่สงัคมออนไลนแ์บ่งได้ดงันี ้
(แสงเดือน ผ่องพุฒ, 2556) 

1. เครือข่ายสังคม (Social networking 
site) เป็นเว็บไซต์ที่บุคคลหรือหน่วยงานสามารถ
สร้างข้อมูลและเปลี่ยนแปลงข้อมูล เผยแพร่
รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว โดยที่บุคคลอื่นสามารถ
เขา้มาแสดงความเหน็ หรอืเผยแพร ่สนทนาโตต้อบ
ได้ ตัวอย่างได้แก่ Facebook Badoo Google+  
Linkdin และ Orkut เป็นต้น

2. ไมโครบล็อก (Micro-blog) เป็น
เวบ็ไซตท์ีใ่ชเ้ผยแพรข้่อมลูหรอืขอ้ความสัน้ ในเรือ่ง
ที่สนใจเฉพาะด้าน รวมทั้งสามารถใช้เครื่องหมาย 
# (Hashtag) เพื่อเชื่อมต่อ

กบักลุม่คนทีม่คีวามสนใจในเรือ่งเดยีวกนั
ได้ ตัวอย่างได้แก่ Twitter Blauk Weibo Tout  
และ Tumble เป็นต้น

3 .  เ ว็บไซต์ที่ ให้บริการแบ่ งปันสื่ อ
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ออนไลน์ (Video and photo sharing website)  
เป็นเว็บไซต์ที่ ให้ผู้ ใช้สามารถฝากหรือนำาสื่อ
ข้อมูล รูปภาพ วีดิโอขึ้นเว็บไซต์เพ่ือแบ่งปันกับ
ผู้อื่นตัวอย่างได้แก่ Flicker Vimero Youtube  
Instagram และ Pinterest เป็นต้น

4 .  บล็อก ส่ วนบุคคลและองค์กร  
(Personal and corporate blogs) เป็นเว็บไซต์
ที่ผู้เขียนบันทึกเรื่องราวต่างๆ เสมือนเป็นบันทึก
ไดอารีออนไลน์ สามารถเขียนในลักษณะไม่เป็น
ทางการและแก้ไขได้บ่อย ตัวอย่างได้แก่ Blogger 
Wordpress Bloggang และ Exteen เป็นต้น

5. บล็อกที่มีสื่อสิ่งพิมพ์เป็นเจ้าของ
เว็บไซต์ (Blogs hosted by media outlet) เป็น
เวบ็ไซต์ทีใ่ชใ้นการนำาเสนอขา่วสารของสือ่สิง่พิมพ์ 
มีความเป็นทางการน้อยกว่าส่ือสิ่งพิมพ์ แต่มีรูป
แบบและความเปน็ทางการมากกวา่บล็อก ตัวอย่าง
คือ theguardian.com เจ้าของคือหนังสือพิมพ์ 
The Gardian

6. วิกิ และพ้ืนที่สาธารณะของกลุ่ม  
(Wikis and online collaborative space) 
เป็นเว็บไซต์สำาหรับพื้นที่สาธารณะออนไลน์
เพื่อรวบรวมข้อมูลและเอกสาร ตัวอย่างได้แก่  
Wikipedia Wikia เป็นต้น

7. กลุ่มหรือพ้ืนที่แสดงความคิดเห็น 
(Forums, discussion board and group) เป็น
เว็บไซต์หรือกลุ่มจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการ
แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ มีทั้งที่เป็นก
ลุ่มส่วนตัวและสาธารณะ ตัวอย่างได้แก่ Google 
groups Yahoo groups และ Pantip เป็นต้น

8. เกมออนไลน์ที่มีผู้ เล่นหลายคน  
(Online multiplayer gaming platform) เป็น
เวบ็ไซต์ทีน่ำาเสนอในลกัษณะการเลน่เกมออนไลน์
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถเล่นทั้งคน
เดียวและเล่นได้เป็นกลุ่ม ตัวอย่างได้แก่ Second 

life และ World of Warcraft เป็นต้น

9. ข้อความสั้น (Instant messaging) 
เป็นการส่งข้อความส้นจากโทรศัพท์เคลื่อนที่

10. การแสดงตนว่าอยู่  ณ สถาน
ที่ใด (Geo-spatial tagging) เป็นการแสดง
ตำาแหน่งที่อยู่พร้อมความเห็นและรูปภาพในสื่อ
สังคมออนไลน์ ตัวอย่างได้แก่ Facebook และ  
Foursquare เป็นต้น

โซลสิ (Solis, 2016) ไดแ้บง่ประเภทของ
สื่อสังคมออนไลน์ได้ดังนี้

1. เครือข่ายสังคม (Social networks) 
ได้แก่ empireavenue facebook TAGGED 
google+

2 .  บล็อก/  ไมโครบล็อก B log/  
Microblogs ได้แก่ WordPress Blogger  
TypePad

3. กลุ่มคนที่มีความรู้ (Crowd wisdom) 
ได้แก่ Buzzfeed NowPublic Reddit

4. ถามตอบ (Q & A) ได้แก่ AllExperts 
WikiAnswers YahooAnswers

5. ข้อเสนอแนะต่างๆ (Comments) 
ได้แก่ livefyre intensedebate dis.cuss.it

6. สังคมพาณิชย์ (Social commerce) 
ได้แก่ caboodle shopkick shopigniter

7 .  สั งคมตลาดออนไลน์  (Soc ia l  
marketplace) ได้แก่ Groupon Kickstarter 
livingsocial

8. กลุ่มบริการข้อมูลตามกระแสสังคม 
(Social streams) ได้แก่ twitter App.net pheed

9. กลุ่มบริการเ ก่ียวกับสถานท่ี ต้ัง  
(Location) ได้แก่ Sonar INTRO Dopplr

10 .  เ ว็บ ไซต์ที่ ให้ บริ การ เกี่ ยวกับ 
Niche working ได้แก่ goodreads catster  
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Mobileroadie

11 .  เ ว็ บ ไซ ต์ที่ ให้ บริ การ เกี่ ยวกับ  
Enterprise ได้แก่ Socialcast Telligent tibbr

12. วกิิ (WiKi) ได้แก ่Wikispaces TWiki 
Wikipedia

13. อภิปรายและชุมชน (Discussion 
& Forums) ได้แก่ facebook googlegroups 
BigBoards

14. ธุรกิจ (Business) ได้แก่ Linkedin 
Identified BranchOut

15. ความคิดเห็นและการให้คะแนน  
(Reviews & Ratings) ได้แก่ amazon.com Yelp 
glassdor.com

16. เว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับ Social 
Curation ได้แก่ feedly Rebel Mouse Pinterest

17. เว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับวิดีโอ 
(Video) ได้แก่ TED Socialcam YouTube

18. การแบง่ปนัเน้ือหาความรู้ (Content/ 
Documents) ได้แก่ Scribd Slideshare

19. เว็บไซต์ที่ให้บริการรวบรวมงาน
กิจกรรมต่างๆ (Events) ได้แก่ Eventbrite  
Plancast Zvents

20. เว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับดนตรี 
(Music) ได้แก่ Soundcloud Rhapsody 
Pandora

21. เว็บไซต์ท่ีให้บริการเกี่ยวกับการ
ถ่ายทอดสด (Live casting) ได้แก่ livestream 
airtime VOKLE

22. เว็บไซต์ท่ีให้บริการเกี่ยวกับการ
แบ่งปันรูปภาพ (Pictures) ได้แก่ Picasa flickr 
Instagram

23. เว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับการบุ๊ก 
มาร์ก Social Bookmarks ได้แก่ Evernote  

Runkeeper myfitnesspal fitbit (ดังภาพที่ 1)

การแบ่งประเภทของสื่อสังคมออนไลน์
นั้นมีความหลากหลาย แต่ที่ได้รับความนิยมจาก
สงัคมเปน็จำานวนมาก จะเปน็ประเภทกลุ่มเครอืข่าย 
สังคม (Social networking site) ซึ่งเป็นเว็บไซต์
ที่บุคคลหรือหน่วยงานสามารถสร้างข้อมูลและ
เปลีย่นแปลงขอ้มลู โดยทีบ่คุคลอืน่สามารถเขา้มา
แสดงความเห็น หรือเผยแพร่ สนทนาโต้ตอบได้ 
เช่น Facebook และอีกประเภทหนึ่งคือ เว็บไซต์
ที่ให้บริการแบ่งปันสื่อออนไลน์ (Video and 
photo sharing website) เป็นเว็บไซต์ที่ให้ผู้ใช้
สามารถฝากรูปภาพ วีดิโอขึ้นเว็บไซต์เพื่อแบ่งปัน
กับผู้อื่นได้ เช่น Flicker Vimero Youtube และ 

ภาพที่ 1 แผนภาพประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ 
(Solis, 2016)

del.icio.us Instapaper

24. การวัดระดับสิ่ งที่ เป็นอิทธิพล  
(Influence) ได้แก่ Proskore Tweet Level 
PeerIndex

25. เว็บไซต์ท่ีให้บริการเกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาสุขภาพ (Quantified self) ได้แก่  
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Instagram เป็นต้น

ผลกระทบของการใช้ ส่ือ สังคม
ออนไลน์

จากภาพข่าวหนังสือพิมพ์ การรายงาน
ข่าวจากโทรทัศน์สำานักต่างๆ ในปัจจุบันจะมีข่าว
ทางลบว่า มีผู้ต้องหากระทำาความผิดโดยใช้สื่อ
สังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็นข่าวการ
หลอกลวงกระทำาความผิดทางเพศ หรอืขา่วหลอก
ลวงให้โอนเงินสั่งซื้อสินค้าแล้วผู้ขายไม่ส่งสินค้า
กลับมาให้ผู้ซ้ือ หรือข่าวการใช้ข้อความเท็จสร้าง
ความเสียหายให้กับประชาชนที่หลงเชื่อให้โอน
เงินไปช่วยเหลืออย่างใดอย่างหน่ึง หรือข่าวการ
แอบอ้างใช้ช่ือดาราที่มีชื่อเสียงเพื่อหลอกลวงเอา
ซึ่งทรัพย์สินเงินทอง 

ถ้าหากผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์มีคุณธรรม
จริยธรรม นำาความสามารถของสื่อสังคมออนไลน์
มาใช้ประโยชน์ในทางที่ถูกต้อง จะสามารถเพ่ิม
โอกาสทางการค้าขาย หรือกระจายข่าวสารที่มี
คุณค่ามีประโยชน์ไปยังประชาชนจำานวนมากได้
อย่างรวดเร็ว ทุกวันนี้ผู้คนส่วนมากในสังคมมี
อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบ
อินเทอร์เน็ตได้เป็นจำานวนมาก 

มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้
มากขึ้น หากจะจำาแนกผลกระทบของการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์นั้นมีดังนี้

ผลกระทบเชงิสรา้งสรรค ์(กานดา รุณนะ
พงศา สายแก้ว, 2556)

1. มีการเปลี่ยนแปลงในการโฆษณาและ
การตลาด สามารถนำาสื่อสังคมออนไลน์ไปใช้เพื่อ
การโฆษณาและการตลาดได้เป็นอย่างดี มีความ
สะดวกรวดเร็วในการใช้งาน

2 .  มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ การสื่อสารมวลชนและการกระ
จายข่าว รูปแบบการประชาสัมพันธ์ของบริษัท

หรือองค์กรนั้นมีช่องทางเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, google site, 
Twitter, Line, Youtube เป็นต้น

3. สามารถนำาไปใช้ในการรับสมัครงาน
และการหางานได้เป็นอย่างดี ข้อมูลการรับสมัคร
งานจะปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ หรืออยู่ในสื่อสังคม
ออนไลน์ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว การกรอกใบสมัครงานสามารถกรอก
ได้จากในระบบออนไลน์ได้เลย ไม่ต้องเสียเวลา
สำาหรับการเดินทางมาสมัครด้วยตนเองเหมือน
เช่นในอดีต

ผลกระทบเชิงลบ (กานดา รุณนะพงศา 
สายแก้ว, 2556)

1. ใช้เวลามากเกินไปในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์

2. ใช้เวลาไม่เหมาะสมในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์

3. มีการใช้คำาพูดที่ไม่เหมาะสม

4. โพสต์ข้อมูลท่ีเป็นผลเสียต่อตนเอง
และผู้อื่น

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ส่ือ
สังคมออนไลน์

ปี พ.ศ. 2550 ประเทศไทยมีกฎหมาย
เกีย่วขอ้งกบัผูก้ระทำาผดิทางเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็
เป็นครั้งแรก ช่ือว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยกา
รกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550” โดยที่หมวด 1 กล่าวถึงความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ มีทั้งสิ้น 13 มาตราด้วยกันตั้งแต่
มาตราที่ 5 ถึงมาตราที่ 17 พฤติกรรมการกระ
ทำาความผิดที่สำาคัญๆ เกี่ยวกับการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ มีดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา, 2550) 

มาตรา 14 ผู้ใดกระทำาความผิดที่ระบุ
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ไว้ดังต่อไปน้ี ต้องระวางโทษจำาคกุไม่เกนิห้าปี หรอื
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

(1) นำาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูล
คอมพวิเตอร์ปลอมไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน หรอื
ข้อมลูคอมพวิเตอร์อนัเป็นเทจ็ โดยประการทีน่่าจะ
เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน

(2) นำาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูล
คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิด
ความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือ
ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน

(3) นำาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูล
คอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความ
มั่นคง

(4) นำาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูล
คอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูล
คอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้

(5 )  เผยแพร ่หรื อส ่ งต ่ อซึ่ ง ข ้ อมูล
คอมพิ ว เตอร ์ โดยรู ้ อ ยู ่ แล ้ วว ่ า เป ็นข ้ อ มูล
คอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4)

นอกจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการก
ระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์แล้ว ยังมี
กฎหมายท่ีเก่ียวกับประมวลกฎหมายอาญา ใน
ส่วนของการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ในมาตรา 
287 และมาตรา 322 กล่าวไว้ว่า (สำานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2558: 68, 77) มาตรา 
287 ผู้ใด

(1) เพื่อความประสงค์แห่งการค้า หรือ
โดยการค้า เพื่อการจ่ายแจก หรือเพื่อการแสดง
อวดแก่ประชาชน ทำา ผลิต มีไว้ นำาเข้าหรือยังให้
นำาเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้ส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักร พาไปหรือยังให้พาไป หรือ
ทำาให้แพร่หลายโดยประการใดๆ ซึ่งเอกสาร ภาพ
เขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ 

ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์
แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือสิ่งอื่นใด
อันลามก

(2)  ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือ
เข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับวัตถุหรือส่ิงของ
ลามก  ดังกล่าวแล้ว จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่
ประชาชน หรือให้เช่าวัตถุหรือสิ่งของเช่นว่านั้น

(3) เพื่อจะช่วยการทำาให้แพร่หลาย หรือ
การคา้วตัถหุรอืสิง่ของลามกดงักลา่วแลว้ โฆษณา
หรอืไขขา่วโดยประการใดๆ วา่มบีคุคลกระทำาการ
อนัเปน็ความผดิตามมาตรานี ้หรอืโฆษณา หรอืไข
ข่าวว่าวัตถุหรือสิ่งลามกดังกล่าวแล้วจะหาได้จาก
บุคคลใดหรือ โดยวิธีใด

	 มาตรา	322

ผู้ใดเปิดผนึกหรือเอาจดหมาย โทรเลข 
หรอืเอกสารใดๆ ซึง่ปดิผนกึของผูอ้ืน่ไป เพ่ือลว่งรู ้
ข้อความก็ดี เพื่อนำาข้อความในจดหมายโทรเลข 
หรือเอกสารเช่นว่านั้นออกเปิดเผยก็ดี ถ้าการกระ
ทำาน้ันน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้อง
ระวางโทษจำาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งพันบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ ซึ่งมาตรา 322 นี้
รวมทัง้ทีเ่ปน็จดหมายอเิลก็ทอรนกิส ์และขอ้ความ
ที่อยู่ใน Inbox ของสื่อสังคมออนไลน์ด้วย

จากบทลงโทษที่ปรากฏนั้นค่อนข้างจะ
รุนแรงพอสมควร ผู้ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ควรมี
ความรอบคอบมีสติในการที่จะกระจายข้อมูล
ต่างๆ ในโลกออนไลน์ สำาหรับบางคนควรมี
จิตสำานึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อการกระทำาที่
ตนเองโพสต์ข้อความด้วย สังคมจะได้อยู่กันอย่าง
มีความสุข เหตุที่สังคมยังมีข่าวการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ไปในทางที่ผิดอยู่เนื่องนิจ อาจจะเป็น
เพราะว่าเมื่อผู้กระทำาความผิดสามารถกระทำา
การไดส้ำาเรจ็จะมผีลประโยชนค์า่ตอบแทนสงู เชน่ 
กรณีของการเข้าระบบผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต 
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(Hack) นำาข้อมูลเกี่ยวกับรหัสบัตรเอทีเอ็ม หรือ
รหสับตัรเครดติ ไปใช้ประโยชน ์จงึทำาใหม้คีนเสีย่ง
เพื่อประกอบอาชีพโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็น
เครื่องมือกันต่อไป

บทบาทของสื่อสังคมออนไลน์กับ
การศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 15 กล่าวถึงการ
จัดการศกึษามสีามรปูแบบ คือ การศกึษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542) ซึ่ง
การศึกษาทั้งสามรูปแบบนั้น สื่อสังคมออนไลน์มี
บทบาทต่อการจัดการศึกษาพอสมควรขึ้นอยู่กับ
ว่าครูจะใช้ในลักษณะใด และผู้เรียนเองจะใช้ใน
ลักษณะใด 

	 บทบาททางการสอน
สือ่สงัคมออนไลน์มไิด้ถูกสร้างและพัฒนา

มาเพื่อการจัดการเรียนการสอนของครู ฉะนั้น
ครูจะต้องนำาเอาคุณสมบัติต่างๆ ของสื่อสังคม
ออนไลน์ไปปรบัใชใ้นการเรยีนการสอนด้วยตนเอง 
เช่น

1. ครใูชส้ือ่สงัคมออนไลน์เพ่ือการกระตุ้น 
สรา้งความนา่ตืน่ตาต่ืนใจให้กบัผูเ้รยีนในขัน้การนำา
เข้าสู่บทเรียน โดยการเปิดวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาในคาบนั้นๆ จาก YouTube รวมทั้งใช้เป็น
เครื่องมือสำาหรับการติดตามความก้าวหน้าหลัง
จากมอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ทำา 

2. ครูสามารถให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เรียน
ได้อย่างทันทีเมื่อมีการซักถามเข้ามาในสื่อสังคม
ออนไลน์

3. สื่อสังคมออนไลน์ส่งเสริมให้ความ

สัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนจะได้มีความใกล้ชิด
กัน มีความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน จะช่วยให้การ
เรียนการสอนนั้นดีขึ้น ผู้ เรียนไม่ได้ตกอยู่ใน
สถานการณ์ของความตึงเครียด 

4. ครสูามารถตดิตามงานทีไ่ดม้อบหมาย
ให้กับผู้เรียน และโต้ตอบได้อย่างทันถ่วงที 

5. ครูสามารถตอบข้อคำาถามจากผู้เรียน
ได้ทุกที ทุกเวลา 

6. ครูสามารถสร้างสื่อง่ายๆ ด้วยการ
ถ่ายคลิปวิดีโอการสอน แล้วนำามาโพสต์ในสื่อ
สังคมออนไลน์ได้ อีกทั้งสามารถนำาข้อมูลความ
รู้ที่ครูจัดเตรียมไว้ในรูปของไฟล์ Word หรือไฟล์ 
PDF โพสต์ในส่ือสังคมออนไลน์ให้ผู้เรียนได้อ่าน
มาล่วงหน้าก่อนเข้าห้องเรียน

	 บทบาททางการเรียน
ผู้เรียนทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สามารถ
ใชส้ือ่สังคมออนไลน์ไดอ้ยา่งหลากหลาย นอกจาก
เพือ่การพกัผอ่นสรา้งความบนัเทงิใหก้บัผูเ้รียนเอง 
ยังสามารถนำามาใช้ในการเรียนได้ เช่น

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกัน 
ระหวา่งครกูบัผูเ้รยีน และระหวา่งผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน
ด้วยกันเอง ซึ่งสามารถทำาการบ้านไปพร้อมกันได้
ด้วยเทคโนโลยีเรียวไทม์ โดยการใช้คุณสมบัติของ
โปรแกรม Google doc ที่สามารถพิมพ์ข้อความ
ในเอกสารออนไลน์และสามารถตอบโต้ทำางาน
ร่วมกันได้ในเอกสารเดียวกัน 

2. สื่อสังคมออนไลน์สนับสนุนให้ผู้เรียน
กล้าแสดงความคิดเห็น เช่น เม่ือครูได้กำาหนด
ประเด็นให้อภิปรายร่วมกัน ผู้เรียนแต่ละคนจะ
มีเวลาสืบค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อร่วมกันเขียน
อภิปรายในหน้าจอหลักของสื่อสังคมออนไลน์
นั้นๆ อีกทั้งสื่อสังคมออนไลน์สามารถตอบสนอง
กับรูปแบบการเรียนรู้ (Learning style) ที่หลาก
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หลายได้

3. หากผู้เรียนเกิดข้อสงสัยหรือมีปัญหา
ระหว่างการทำาการบ้าน หรือการค้นคว้าเพ่ือ
รายงาน ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับครูได้
ตลอดเวลา ทำาให้ผู้เรียนมีความรู้สึกว่าทำางานได้
อย่างต่อเนื่องไม่ขาดช่วง ซึ่งหากเป็นเมื่อ 10 ปีที่
แล้วอาจจะต้องนำาข้อสงสัยมาถามครูในวันรุ่งขึ้น 
หรือสอบถามครูในชั่วโมงสอนก็ทำาให้ผู้เรียนขาด
ช่วงในความอยากเรียนรู้ได้

4. สื่อสังคมออนไลน์สนับสนุนให้ผู้เรียน
มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อการเรียนด้วยตนเอง

	 บทบาทสำาหรับการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการศึกษานั้น สื่อสังคม

ออนไลน์เข้ามามีบทบาทพอสมควร ช่วยทำาให้
องค์กรมีความสะดวก รวดเร็ว และทันต่อ
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น สื่อสังคมออนไลน์มีบทบาท
ต่อการบริหารจัดการ ดังนี้

1. ผู้บริหารใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการ
สั่งการ มอบหมายงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา 

2. ผู้บริหารใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการ
นัดหมายประชุมปรึกษาหารือ และสามารถใช้
ศักยภาพทางเทคโนโลยีประชุมพร้อมกันหลาย
คนได้

3. ผู้บริหารสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์
เป็นช่องทางหนึ่งสำาหรับตอบข้อซักถามหรือรับข้อ
ร้องเรียน เช่น สายตรงผู้บริหาร เป็นต้น

4. สำาหรับการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆ ในองค์กรให้ประชาชนรับทราบข้อมูล โดย
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในประเภทต่างๆ 

สือ่สงัคมออนไลน์กบัการนำาไปใชใ้น
การเรียนการสอน 

มี ผู้ คนหลากหลายท่ าน ได้ มี ค วาม
พยายามนำาสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ในการเรียน
การสอน เช่น

ศศิธร สุดประโคน (2554) ศึกษาวิจัย
เรื่อง ผลของบทเรียนบนเว็บที่มีการประยุกต์ใช้
สื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า 
นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัได้เรยีนด้วย
บทเรียนบนเว็บที่ประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์สู
งกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05

สิรัชชา วงค์คม (2555) วิจัยเรื่อง การ
พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นสำาหรับนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้มีความเหมาะสมในระดับมากทุกด้าน 2) 
นกัเรยีนทกุคนผา่นเกณฑก์ารประเมนิการอนรุกัษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 3) นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับมาก

วรากร หงษ์โต (2555) วิจัยเรื่อง การ
พัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้
กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรม
การเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
ผลการวิจัยพบว่า ข้ันตอนการเรียนรู้ของรูปแบบ
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ มี 8 ข้ันตอน คือ 1) 
ขั้นการวางแผนและกำาหนดทิศทางการเรียนรู้ 2) 
ขั้นนำาเข้าสู่ประเด็นการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์ 3) ขั้นค้นปัญหาหรือกำาหนดภารกิจของ
งาน 4) ข้ันการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและนำาผล
จากข้อมูลที่ค้นพบไปใช้ 5) ขั้นวางแผนดำาเนิน
งานการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน 6) ขั้น
ดำาเนินงานการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน 
7) ขัน้นำาเสนอผลงานนวตักรรมการเรยีนการสอน 
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และ 8) ขั้นประเมินผล จากการทดลองใช้รูปแบบ
การสอนพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการสร้าง
ความรูส้งูกวา่กอ่นการทำากจิกรรมอย่างมนัียสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

ณัฐพล บัวอุไร (2555) วิจัยเรื่อง ผล
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์
ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง 
วิชาการสร้างงานสื่อผสม เรื่องคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
เตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ ลำาลกูกา ผลการวจิยั
พบว่า 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ของนักเรยีน และความสามารถในการใช้สือ่สงัคม
ออนไลน์ในการเรียนรู้ทั้ง 4 ครั้งของการวัดแตก
ต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 2) 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระดับมาก

ปริญญา อันภักดี (2558) วิจัยเรื่อง การ
พฒันาทกัษะการทำางานเปน็ทมี โดยจดัการเรยีนรู้
แบบโครงงานเป็นฐานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ วิชา 
IPST-MicroBOX ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 โรงเรียนชุมแพศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียน
มีทักษะการทำางานเป็นทีมสูงขึ้นตามลำาดับ โดย
วงรอบปฏิบัติการที่ 1 ผู้เรียนมีทักษะการทำางาน
เป็นทีมอยู่ในระดับปานกลาง วงรอบปฏิบัติการ
ที่ 2 ผู้เรียนมีทักษะการทำางานเป็นทีมอยู่ในระดับ
มาก และวงรอบปฏิบัติการที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะ
การทำางานเปน็ทีมอยู่ในระดับมาก เช่นกนั และผล
คะแนนหลงัเรยีนด้วยกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครง
งานเป็นฐานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ธนะวฒัน ์วรรณประภา (2558) วจิยัเร่ือง 
รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการสังเคราะห์

ข้อมูลโดยการเรียนรู้แบบนำาตนเองผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ สำาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ผลการ
วิจัยพบว่า ขัน้ตอนการเรยีนการสอนผา่นสือ่สงัคม
ออนไลน์ มี 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสัญญาการเรียน 
2) ขั้นการกำาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 3) ขั้นการ
รวบรวมข้อมูล 3.1) การวางแผนการเรียนรู้ 3.2) 
การแสวงหาความรู้ใหม่ 4) ข้ันการจัดการข้อมูล 
4.1) การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 4.2) การ
สงัเคราะหข์อ้มลู 5) ขัน้การประยกุตใ์ชข้อ้มลู 5.1) 
การสรา้งผลงาน 5.2) การนำาเสนอผลงาน และ 6) 
ขั้นการประเมินชิ้นงาน

กลา่วโดยสรปุจากรายงานการวิจยัขา้งตน้ 
สรุปได้ว่าสื่อสังคมออนไลน์สามารถนำาไปใช้ได้ท้ัง
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 
ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้เรียนด้วยสื่อ
สังคมออนไลน์สูงกว่าก่อนเรียน การนำาส่ือสังคม
ออนไลนไ์ปใชต้้องคำานงึถงึรปูแบบการสอนทีค่รจูดั
ดว้ย เน่ืองจากรปูแบบการสอนบางอยา่งไมเ่อือ้ตอ่
การใช้สื่อสังคมออนไลน์

หลักการนำาส่ือสังคมออนไลน์มาใช้
ในการเรียนการสอน

นพสิทธิ์ ไตรสิทธิวัฒน์ (2556) กล่าวถึง
กฎเกณฑ ์และแนวปฏิบตักิารใช้สือ่สงัคมออนไลน ์
(Social media roles) สำาหรับการนำามาใช้ในการ
เรียนการสอน ดังนี้ 

1. ครูผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จะต้องรู้ถึง
แนวนโยบายของหน่วยงานว่ามีนโยบายอย่างไร
กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเรียนการสอน 
มีการสนับสนุนมากน้อยเพียงใด

2. เมือ่ครูจำาเปน็จะตอ้งนำาผลงานของคน
อื่นมาใช้จะต้องอ้างถึงเจ้าของผลงานที่สร้างขึ้น 
เพื่อการให้เกียรติผู้ที่เป็นเจ้าของผลงาน

3 .  พึ ง ใ ช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ อย่ า ง
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ระมัดระวัง

4. ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีมารยาท
ทางสังคม

5. ผลิตเนื้อหาสาระ ให้ตรงกับสมรรถนะ 
ความรู้ และความสามารถของผู้ใช้

6. การโต้ตอบระหว่างกันควรคำานึงถึง
ความเหมาะสมระหว่างกัน

7. เมื่อเกิดข้อผิดพลาดจะต้องยอมรับใน
สิง่ท่ีเกิดขึน้ และรบีดำาเนนิการปรบัปรงุแกไ้ขขอ้ผิด
พลาดเหล่านั้น

ผูเ้ขยีนเสนอหลกัการใช้สือ่สังคมออนไลน์
เพิ่มเติมดังนี้ 

1. การใช้สื่อสังคมออนไลน์จะต้อง
สัมพันธ์กับเนื้อหาและจุดมุ่งหมายที่จะสอน

2. การนำาสื่อสังคมออนไลน์มาใช้น้ัน
จะต้องมีเหมาะสมกับวัย ระดับชั้น ความรู้ และ
ประสบการณ์ของผู้เรียน

3. การใชส้ือ่สังคมออนไลน์จะต้องมคีวาม
เหมาะกับกระบวนการสอน  และรูปแบบการสอน

4. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเรียน
การสอน จะตอ้งคำานงึถงึหลกัการทางจติวทิยาการ
เรียนรู ้จติวทิยาพัฒนาการ และพัฒนาการทางสติ
ปัญญาของผู้เรียนด้วย

ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อสังคม
ออนไลน์กับการศึกษา

ขึ้นชื่อว่าการศึกษานั้นเป็นการพัฒนาคน
ใหม้คีวามรู ้มคีวามเจรญิงอกงามทางดา้นรา่งกาย 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ซึ่งรัฐบาลทุกยุคทุก
สมัยมีนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษา 
มีการส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้ทัดเทียมกับนักเรียนในประเทศ
ต่างๆ ซึ่งวิธีการหนึ่งที่ครูผู้สอนสามารถนำามา

ใช้ได้และเป็นวิธีการที่สร้างความใกล้ชิดกับผู้เรียน
ได้คือ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน สามารถใช้ได้ทุกที่ ทุก
เวลา เมื่อผู้เรียนมีข้อสงสัยในการทำาการบ้านหรือ
สงสัยในประเด็นอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมายให้ไป
ศึกษาค้นคว้ารายงาน ผู้เรียนสามารถใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ได้โดยไม่จำาเป็นต้องรอพบกับผู้สอนใน
ชั้นเรียน ซึ่งสามารถเห็นได้จากรายงานการวิจัย
ต่างๆ ที่มีความพยายามนำาสื่อสังคมออนไลน์มา
ใช้ในการเรียนการสอนท้ังในระดับมัธยมศึกษา
และอุดมศึกษา เป็นความพยายามในการจัดการ
ศึกษาของไทยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดีขึ้นกว่าการจัดการศึกษาแบบเดิม

ในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่า การใช้สื่อ
สังคมออนไลน์กับการศึกษา เป็นช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารแบบสองทาง ที่สามารถสื่อสารกับผู้
เรียนได้ตลอดเวลา สามารถสร้างความสนใจและ
ความพร้อมสำาหรับการเรียนรู้ในบทเรียนใหม่ได้
ด้วยการศึกษานอกห้องเรียน

เมื่อถึงชั่วโมงเรียน ผู้สอนใช้วิธีการสร้าง
ประเด็นปัญหาหรือกำาหนดสถานการณ์ให้ผู้
เรียนได้คิดแก้ไขปัญหานั้น โดยเช่ือมโยงใช้ความ
รู้ที่ได้ศึกษามาก่อนนอกห้องเรียนในสื่อสังคม
ออนไลน์ รวมท้ังการศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัยสามารถใช้ประโยชน์ของส่ือ
สงัคมออนไลนใ์นกระบวนการเรยีนการสอนไดเ้ปน็
อย่างดี นำามาใช้แทนการสื่อสารแบบเดิมที่อาจจะ
ล้าสมัย ไม่ทันการเมื่อใช้งาน 

แนวโนม้การจดัการศกึษาโดยการใช้
สื่อสังคมออนไลน์

ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และศุทธิดา ชวนวัน  
(2558) ได้มีการวิเคราะห์แนวโน้มเก่ียวกับ
คุณลักษณะทางประชากรและสังคมของกลุ่มผู้ใช้ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในประเทศไทย ระหว่าง
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ปี 2554–2557 ผลการศึกษาพบว่า การขยาย
ตัวของการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ยังเจริญเติบโตสูง 
สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ “เครอืข่ายสงัคมออนไลน”์ กำาลงั
กลายเป็นสังคมที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นทุกขณะ มี
ความหลายหลายทัง้ในแง่คุณลกัษณะทางเพศและ
อาย ุตลอดจนวตัถุประสงค์การใช้งาน ในช่วงระยะ
เวลา 5-10 ปีข้างหน้า การใช้สื่อสังคมออนไลน์
จะอยู่ในลักษณะของการเป็นสื่อเสริม สื่อหลัก
ยังคงเป็นครูที่จะต้องมีการเข้าช้ันเรียนตามปกติ 
หากว่าในอนาคตมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ที่มีความเร็วสูง เทคโนโลยีทางด้านฮาร์ดแวร์  
สามารถผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 
เช่น จอภาพสามารถบิดโค้งงอได้ แบตเตอรี่ใช้ได้
นานขึ้นสำาหรับการชาร์จประจุหนึ่งครั้ง ขนาดของ
อุปกรณ์พกพามีขนาดเหมาะสม เป็นต้น และมี
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาที่ถูกต้อง มี
ความน่าเชื่อถือ สามารถนำาไปอ้างอิงได้ อีกทั้งมี
เทคโนโลยีการยืนยันตัวตนของผู้เรียน ที่สามารถ
พิสูจน์ได้ว่าเป็นตัวตนจริงๆ 

การจัดการศึกษาอาจจะเปลี่ยนแปลง
ไป ผู้เรียนอาจจะไม่ต้องเข้าชั้นเรียนเลย ผู้เรียน
สามารถเกิดการเรียนรู้ได้จากการศึกษาผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์

บทสรุป
สื่อสังคมออนไลน์กับการศึกษา เป็น

เครื่องมือหนึ่งที่ทำางานในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมี
ความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ที่มีบทบาทกับการศึกษาทั้ง
ทางดา้นการเรยีน การสอน และการบรหิารจดัการ 
สามารถนำาไปใชใ้หเ้กดิประโยชนไ์ดท้ัง้การศกึษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ซึ่งแนวโน้มในอนาคตสื่อสังคมออนไลน์
จะช่วยให้ผู้เรียนค้นหาความรู้ต่างๆ ได้โดยไร้ขีด
จำากัดในเรื่องของเวลา และสถานท่ี การใช้สื่อ
สังคมออนไลน์กับการศึกษานั้น จำาเป็นต้องได้รับ
การพัฒนา ดำาเนินการวิจัยเพื่อหาข้อสรุปเรื่อง 
รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม 
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