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ท่ี่� ผ่่านมาม่เด็็กนักเร่ียนจำำานวนมากท่ี่�อาศััยอย่่ในพ้ื้�นท่ี่�ชนบที่

ทุี่รีกันด็ารีและห่่างไกลความเจำริีญห่ลายแห่่งของ

ปรีะเที่ศัไที่ยยังขาด็โอกาสในการีเข้าถึึงการีศึักษา แต่่ด้็วย 

สายพื้รีะเนต่รีอันยาวไกลของพื้รีะบาที่สมเด็็จำพื้รีะบรีมชนกาธิิเบศัรี 

มห่าภู่มิพื้ลอดุ็ลยเด็ชมห่ารีาช บรีมนาถึบพิื้ต่รี ท่ี่�ที่รีงม่พื้รีะรีาชด็ำาริี

และที่รีงก่อตั่�งม่ลนิธิิการีศึักษาที่างไกลผ่่านด็าวเท่ี่ยมขึ�น เพ้ื้�อ

กรีะจำายโอกาสที่างการีศึักษาให้่เด็็กในพ้ื้�นท่ี่�ห่่างไกล จึำงได้็ม่การี

แก้ไขปัญห่าการีขาด็โอกาสในการีเข้าถึึงการีศึักษา การีขาด็แคลน

คร่ีในท้ี่องท่ี่�ชนบที่ห่่างไกล และยกรีะดั็บคุณภูาพื้การีจัำด็การีศึักษา

ของโรีงเร่ียน โด็ยการีถ่ึายที่อด็สด็การีสอนจำากโรีงเร่ียนวังไกลกังวล 

ในพื้รีะบรีมรีาช่ปถัึมถ์ึ โด็ยเริี�มต้่นจำากรีายการีสอนชั�นมัธิยมศึักษา

ปีท่ี่� ๑ - ๖ จำำานวน ๖ ช่องสัญญาณ เป็นปฐมฤกษ์เม้�อวันท่ี่� ๕ 

ธัินวาคม ๒๕๓๘ เพ้ื้�อเฉลิมพื้รีะเก่ยรีติ่พื้รีะบาที่สมเด็็จำพื้รีะบรีม

ชนกาธิิเบศัรี มห่าภู่มิพื้ลอดุ็ลยเด็ชมห่ารีาช บรีมนาถึบพิื้ต่รี  

ที่รีงครีองสิริีรีาชสมบัติ่ครีบ ๕๐ ปี ในปีกาญจำนาภิูเษก พื้.ศั. ๒๕๓๙ 

โด็ยพื้รีะองค์ได้็พื้รีะรีาชที่านทุี่นปรีะเดิ็ม จำำานวน ๕๐ ล้านบาที่  

ท่ี่�บริีษัที่ ท่ี่โอท่ี่ จำำากัด็ (มห่าชน) ห่ร้ีอองค์การีโที่รีศััพื้ท์ี่ 

แห่่งปรีะเที่ศัไที่ย ในขณะนั�น ท่ี่ลเกล้าท่ี่ลกรีะห่ม่อมฯ ถึวาย ทัี่�งน่� 

ในการีจัำด็การีศึักษาที่างไกลผ่่านด็าวเท่ี่ยมเป็นกรีะบวนการี 

ท่ี่�ต้่องปรีะสานความสัมพัื้นธ์ิรีะห่ว่างห้่องเร่ียนต้่นที่างจำาก 

โรีงเร่ียนวังไกลกังวล ไปยังห้่องเร่ียนของโรีงเร่ียนปลายที่างท่ี่�ตั่�งอย่่ 

ทัี่�วปรีะเที่ศั ปรีะกอบด้็วย คร่ีผ้่่สอน กล้องถ่ึายภูาพื้สองกล้อง  

จำอพื้ลาสม่าสำาห่รัีบนักเร่ียนใช้ด่็ และจำอมอนิเต่อร์ีสำาห่รัีบคร่ีผ้่่สอน

ท่ี่�สามารีถึเห็่นภูาพื้ของต่นเองขณะที่ำาการีสอน ส่วนห่ลักการี

จัำด็การีเร่ียนการีสอนจำะต้่อง “สอนง่าย ฟัังง่าย เข่ยนง่าย เข้าใจำง่าย” 

และใช้เที่คโนโลย่ท่ี่�ธิรีรีมด็าไม่ซัับซ้ัอน ปรีะห่ยัด็แต่่ได้็ผ่ล  

อันเป็นการีสร้ีางโอกาสที่างการีศึักษาให้่แก่นักเร่ียนท่ี่�อย่่ห่่างไกล

ด้็วยการีนำาเอาเที่คโนโลย่ท่ี่�ม่อย่่มาช่วยให้่เกิด็อรีรีถึปรีะโยชน์

นานัปการีต่่อการีพัื้ฒนาปรีะเที่ศัด้็านการีศึักษา๒   

 ในปัจุำบันได้็ม่การีนำาเอาส้�อสังคมออนไลน์มาปรีะยุกต์่ใช้ 

เพ้ื้�องานด้็านการีศึักษาทุี่กรีะดั็บอย่างแพื้ร่ีห่ลาย เพ้ื้�อเป็นการี

อำานวยความสะด็วกให้่เกิด็การีแลกเปล่�ยนข้อม่ลข่าวสารีรีะห่ว่าง

ผ้่่สอนกับผ้่่เร่ียน เกิด็การีเร่ียนร้่ีได้็ต่ลอด็เวลาอย่างไร้ีข่ด็จำำากัด็ทัี่�ง

ในเร้ี�องของเวลาและสถึานท่ี่� มุ่งให้่ผ้่่เร่ียนสามารีถึเร่ียนร้่ีและฝึึก

ปฏิิบัติ่ทัี่กษะด้็านต่่าง ๆ ด้็วยต่นเอง ปรีะกอบกับในขณะน่�ได้็เกิด็ 

สถึานการีณ์การีแพื้ร่ีรีะบาด็ของไวรัีสโคโรีนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

เข้ามาเป็นตั่วเร่ีงให้่ต้่องนำาเที่คโนโลย่ดิ็จิำทัี่ลมาใช้ในช่วิต่ปรีะจำำาวัน

มากขึ�น รีวมถึึงรีะบบการีศึักษาท่ี่�ต้่องใช้รีะบบการีเร่ียนออนไลน์ 

ซึั�งทุี่กห่น่วยงานได้็ร่ีวมกันพัื้ฒนาแพื้ลต่ฟัอร์ีมให้่ผ้่่สอนสามารีถึ

ติ่ด็ต่ามกิจำกรีรีมของผ้่่เร่ียนได้็อย่างเป็นรีะบบ และให้่โอกาสผ้่่เร่ียน

ได้็ม่ปฏิิสัมพัื้นธ์ิกับผ้่่สอนได้็มากท่ี่�สุด็ เพ้ื้�อรีองรัีบการีจัำด็การีเร่ียนร้่ี  

ท่ี่�ย้ด็ห่ยุ่นให้่เห่มาะสมกับร่ีปแบบการีสอนและการีเร่ียนของผ้่่ใช้ 

ทัี่�งการีจำด็บันทึี่ก การีมอบห่มายงาน โครีงงานห่ลากห่ลายร่ีปแบบ 

ห่ร้ีอแม้กรีะทัี่�งส้�อปรีะกอบการีสอนในร่ีปแบบต่่าง ๆ โด็ยจัำด็การี

เร่ียนการีสอนออนไลน์ผ่่านโปรีแกรีมท่ี่�นิยมในปัจำจุำบัน เช่น 

โปรีแกรีม Microsoft Team โปรีแกรีม ZOOM ห่ร้ีอโปรีแกรีม 

Google Meet๓



๔	Information	Technology,	“Social	media	ส่�อสร้างสรรค�เพ่ั�อการศึึกษา,”	ส่บค้นเม่�อวันทีิ�	๖	พัฤศึจิกาย์น	๒๕๖๓,	https://sites.google.
com/site/saleenamrkhmb1297/social-media-sux-srangsrrkh-pheux-kar-suksa.
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 การีปรีะยุกต์่ใช้ส้�อสังคมออนไลน์ในการีจัำด็การีเร่ียนการี

สอนนั�น๔ ปัจำจุำบันกรีะที่รีวงศึักษาธิิการีมอบห่มายให้่สำานัก

เที่คโนโลย่เพ้ื้�อการีเร่ียนการีสอน ด็ำาเนินการีจัำด็อบรีมเพ้ื้�อกรีะตุ้่น

ให้่คร่ีไที่ยพัื้ฒนาศัักยภูาพื้และส่งเสริีมการีใช้ social media ใน

การีจัำด็การีเร่ียนร้่ี โด็ยเล็งเห็่นความสำาคัญในการีส่งเสริีมและผ่ลักดั็น 

ให้่คร่ีสามารีถึนำาเคร้ี�องม้อออนไลน์ท่ี่�ม่อย่่บนรีะบบเคร้ีอข่าย

อินเที่อร์ีเน็ต่มาใช้ในการีจัำด็การีเร่ียนร้่ีให้่เกิด็เป็นเคร้ีอข่าย และ

เกิด็ความร่ีวมม้อกันรีะห่ว่างคร่ีกับคร่ี นักเร่ียนกับคร่ี และนักเร่ียน

กับนักเร่ียนด้็วยกัน โด็ยไม่ม่ข้อจำำากัด็เร้ี�องเวลาและสถึานท่ี่� ก่อให้่

เกิด็การีเร่ียนร้่ีแบบไม่ม่ท่ี่�สิ�นสุด็ ซึั�งนักการีศึักษาจำำาเป็นต้่อง

ต่รีะห่นัก เข้าใจำ และเข้าถึึงแห่ล่งเร่ียนร้่ีท่ี่�สำาคัญแห่่งน่� เพ้ื้�อ 

ต่อบรัีบกับการีเปล่�ยนแปลงของโลกในปัจำจุำบันและอนาคต่อย่าง 

ห่ล่กเล่�ยงไม่ได้็ โด็ยเคร้ี�องม้อท่ี่�ที่างสำานักเที่คโนโลย่เพ้ื้�อการีเร่ียน

การีสอน (สที่รี.) แนะนำาให้่คร่ีได้็นำาไปปรัีบใช้ ได้็แก่ 

 (๑) Facebook : ค้อ เว็บไซัต์่สำาห่รัีบให้่คร่ีและนักเร่ียน

สามารีถึส้�อสารีและแลกเปล่�ยนความคิด็เห็่นซึั�งกันและกันได้็ โด็ย

การีตั่�งกลุ่มรีายวิชา เพ้ื้�อการีส้�อสารีแลกเปล่�ยนข้อม่ลรีะห่ว่างคร่ี

กับนักเร่ียน และนักเร่ียนกับนักเร่ียน

 (๒) Word Press : ค้อ เว็บไซัต์่สำาเร็ีจำร่ีปห่ร้ีอบล็อก ท่ี่�

นักเร่ียนและคร่ีสามารีถึใช้สร้ีางบล็อกส่วนตั่ว ห่ร้ีอในแต่่ละ

รีายวิชาสำาห่รัีบเผ่ยแพื้ร่ีบที่เร่ียนในแต่่ละรีายวิชา ห่ร้ีอสร้ีาง

ปฏิิสัมพัื้นธ์ิกับนักเร่ียนได้็

 (๓) YouTube : ค้อ เว็บไซัต์่ท่ี่�ใช้ในการีแบ่งปันไฟัล์วิด่็โอ 

คร่ีสามารีถึอัปโห่ลด็และเผ่ยแพื้ร่ีวิด่็โอการีสอนผ่่านเว็บไซัต์่ย่ท่ี่ป

ใช้วิด่็โอท่ี่�ม่อย่่บนเว็บไซัต์่เป็นส้�อในการีเร่ียนการีสอน และ

นักเร่ียนสามารีถึเผ่ยแพื้ร่ีผ่ลงานของต่นเองให้่เพ้ื้�อน ๆ และคร่ีได้็

แสด็งความคิด็เห็่น

 (๔) Twitter : ใช้ในการีส้�อสารีข้อความสั�น ๆ โต้่ต่อบกัน

ได้็อย่างรีวด็เร็ีว

 (๕) Slide share : ใช้ในการีแบ่งปันเอกสารี

 เคร้ี�องม้อออนไลน์ท่ี่�ม่อย่่อย่างห่ลากห่ลายบนอินเที่อร์ีเน็ต่

นั�น ม่ปรีะสิที่ธิิภูาพื้สำาห่รัีบการีใช้งานท่ี่�แต่กต่่างกัน และม่การี

เปล่�ยนแปลงไปอย่างรีวด็เร็ีว จึำงเกิด็ปรีะเด็็นคำาถึามค้อ จำะนำา

เคร้ี�องม้อดั็งกล่าวข้างต้่นมาสร้ีางให้่เกิด็แห่ล่งเร่ียนร้่ีเพ้ื้�อเป็น

ปรีะโยชน์สำาห่รัีบนักเร่ียนได้็อย่างไรี โด็ยท่ี่�คร่ีสามารีถึดึ็งเคร้ี�องม้อ

เห่ล่าน่�ไปปรีะยุกต์่ใช้ในกรีะบวนการีเร่ียนการีสอนอย่างเป็น 

ร่ีปธิรีรีมและยั�งย้น การีท่ี่�คร่ีม่ความเข้าใจำในเที่คนิคของเคร้ี�องม้อ

ผ่นวกกับกลยุที่ธ์ิการีสอน และสร้ีางให้่เกิด็เป็นร่ีปแบบท่ี่�น่าสนใจำ

สำาห่รัีบนักเร่ียนนั�น นับเป็นสิ�งท่ี่�ท้ี่าที่ายสำาห่รัีบคร่ีเป็นอย่างยิ�ง 

อย่างไรีก็ต่าม แม้การีใช้ส้�อสังคมออนไลน์จำะม่ปรีะโยชน์อย่างมาก

ในบที่บาที่ของเคร้ี�องม้อท่ี่�ช่วยสนับสนุนการีเร่ียนการีสอน แต่่ห่าก

คร่ีไม่ม่การีจัำด็การีท่ี่�ด่็อาจำส่งผ่ลกรีะที่บที่างลบต่่อนักเร่ียนได้็ 

เพื้รีาะนักเร่ียนอาจำยังไม่สามารีถึควบคุมห่ร้ีอกำากับต่นเองให้่ 

ใช้งานได้็อย่างเห่มาะสม ซึั�งข้อด่็และข้อเส่ยของการีใช้ส้�อสังคม

ออนไลน์ในการีเร่ียนการีสอนสรุีปได้็ ดั็งน่�

	 ข้้อดีีและข้้อเสีียข้องการใช้้ส่ี�อสัีงคมออนไลน์ในการ

เรียนการสีอน

 ด้็วยข้อม่ลจำำานวนมากท่ี่�ถ่ึกนำาเสนอในเคร้ีอข่ายสังคม

ออนไลน์ ห่ากนำามาส่่การีจัำด็การีเร่ียนการีสอนในชั�นเร่ียนย่อม 

ก่อให้่เกิด็ผ่ลสำาคัญในห่ลายลักษณะ ดั็งน่�

	 ข้้อดีี

 ห่ากม่การีใช้งานในที่างท่ี่�ถ่ึกต้่องจำะส่งผ่ลด่็ทัี่�งคร่ีและ

นักเร่ียน เช่น

 (๑) เป็นการีส่งเสริีมความสามารีถึที่างสติ่ปัญญาให้่แก่ 

ผ้่่เร่ียน (Intellectual Benefit)

 (๒) เป็นการีฝึึกทัี่กษะการีส้�อสารี (Benefits for 

Communication) การีม่ส่วนร่ีวม (Collaboration) รีวมทัี่�งที่ำาให้่

เกิด็การีเร่ียนร้่ีที่างสังคม (Socialization)

 (๓) เป็นการีเสริีมสร้ีางแรีงจ่ำงใจำ (Motivational Benefits)

 (๔) ปรัีบสภูาพื้แวด็ล้อมการีเร่ียนแบบเปิด็ง่ายต่่อการี 

เช้�อมโยงสร้ีางความสัมพัื้นธ์ิรีะห่ว่างสังคมในชั�นเร่ียน

 (๕) สนับสนุนและรีองรัีบการีส้�อสารี ๒ ที่าง สามารีถึนำา

มาปรีะยุกต์่ใช้ในวิธ่ิการีจัำด็การีเร่ียนการีสอนท่ี่�ห่ลากห่ลาย เช่น 

การีเร่ียนร้่ีแบบร่ีวมม้อ (collaborative learning) การีเรีย่นร้่ีแบบ

กลุ่มเล็ก (small group learning) ห่ร้ีอการีร่ีวมกันสร้ีางองค์ความร้่ี 

(other co-creation of knowledge)

 ข้้อเสีีย

 ผ่ลกรีะที่บท่ี่�เป็นอุปสรีรีคและปัญห่าจำากการีใช้ส้�อสังคม

ออนไลน์ในการีเร่ียนการีสอน ค้อ

 (๑) ความไม่มั�นใจำในความเสถ่ึยรีและความคงอย่่ของเว็บ 

เพื้รีาะส่วนให่ญ่ส้�อสังคมออนไลน์เป็นเว็บไซัต์่ท่ี่�เปิด็ให้่บริีการีโด็ย

ไม่ม่ค่าใช้จ่ำาย ในบางกรีณ่ท่ี่�เว็บไซัต์่ปิด็ตั่วลงโด็ยไม่ที่รีาบสาเห่ตุ่ 

ห่ร้ีอม่ค่าใช้จ่ำายสำาห่รัีบการีที่ำางานเกิด็ขึ�น เช่น บางเว็บไซัต์่ท่ี่�ม่ 

การีเก็บค่าบริีการีของผ้่่ใช้งาน



๕	ธุ์นะวัฒิน�	วรรณประภา,	“ส่�อสังคมออนไลน�กับการศึึกษา	Social	Media	with	Education,”	ภาควิชำานวัตู้กรรมและเทิคโนโลย์ีการศึึกษา,	
คณะศึึกษาศึาสตู้ร�	มหาวิทิย์าลัย์บูรพัา,	ส่บค้นเม่�อวันทีิ�	๗	พัฤศึจิกาย์น	๒๕๖๓,	http://edu.msu.ac.th/journal/home/journal_file/316.pdf.
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 (๒) การีเช้�อมโยงรีะห่ว่างรีะบบและข้อม่ลผ้่่ใช้เพ้ื้�อการี

ที่ำางานร่ีวมกันในสถึานศึักษา ห่ากไม่ม่การีควบคุม ผ้่่ใช้ท่ี่�อาจำขาด็

ความรีะมัด็รีะวังในการีใช้งาน เช่น การีโพื้สต์่ข้อความห่มิ�นปรีะมาที่ 

ก่อให้่เกิด็ผ่ลเส่ยต่่อต่นเองห่ร้ีอองค์กรีได้็

 (๓) ความปลอด็ภัูยและความเป็นส่วนตั่วของข้อม่ล ห่ากไม่ม่ 

การีป้องกันท่ี่�ด่็ อาจำม่ผ้่่ไม่ปรีะสงค์ด่็นำาข้อม่ลไปใช้ในที่างผิ่ด็ได้็

 (๔) อุปกรีณ์ท่ี่�เก่�ยวข้องม่รีาคาส่ง ห่ากองค์กรีนั�นไม่ม่ 

งบปรีะมาณสนับสนุนเพ่ื้ยงพื้อ จำะที่ำาให้่ใช้อุปกรีณ์นั�น ๆ ได้็ 

ไม่คุ้มค่า เช่น รีะบบอินเที่อร์ีเน็ต่ห่ร้ีอห้่องคอมพิื้วเต่อร์ีของโรีงเร่ียน 

ห่ากไม่ม่งบปรีะมาณในการีปรัีบปรุีงจำะที่ำาให้่เกิด็ความล้าสมัย 

ห่ร้ีอผ้่่ปกครีองบางท่ี่านท่ี่�ไม่สามารีถึสนับสนุนบุต่รีห่ลานในการี

ซ้ั�อเคร้ี�องคอมพิื้วเต่อร์ีห่ร้ีอแท็ี่บเล็ต่เป็นของต่นเอง

 (๕) การีขาด็การีคัด็กรีองในการีส้บค้นข้อม่ล และการีรัีบ

ข้อม่ลท่ี่�ไม่ถ่ึกต้่อง ก่อให้่เกิด็การีขาด็วิจำารีณญาณในการีนำาเสนอ

ข้อม่ล รีวมทัี่�งที่ำาให้่เน้�อห่าท่ี่�นำาเสนอผิ่ด็พื้ลาด็ได้็

	 แนวทางและความเป็็นไป็ได้ีในการแก้ไข้ปั็ญหา

 การีใช้งานส้�อสังคมออนไลน์ในเบ้�องต้่นเป็นการีใช้งานส่วน

บุคคลท่ี่�สามารีถึใช้ได้็อย่างเสร่ี แต่่เม้�อนำามาเป็นส่วนห่นึ�งในการี

เร่ียนการีสอนต้่องคำานึงถึึงความเห่มาะสมในการีส้บค้นและ 

นำาเสนอข้อม่ล เช่น การีนำาเสนอข้อม่ลจำากเว็บไซัต์่ต่่าง ๆ โด็ย 

ไม่ต่รีวจำสอบความถ่ึกต้่องห่ร้ีอความทัี่นสมัยของข้อม่ล การีแชร์ี

ข้อม่ลจำากแห่ล่งข้อม่ลท่ี่�ม่อคติ่ห่ร้ีอความลำาเอ่ยง ห่ร้ีอการีนำา

ข้อความ เอกสารี ภูาพื้ ห่ร้ีอวิด่็โอมาใช้ โด็ยไม่อ้างอิงแห่ล่งท่ี่�มา 

ทัี่�งน่� ห่ากคร่ียังไม่สามารีถึใช้เที่คโนโลย่ในการีเร่ียนการีสอน 

ได้็อย่างเห่มาะสมกับร่ีปแบบห่ร้ีอกิจำกรีรีมการีเร่ียนการีสอน และ

ใช้เที่คโนโลย่ท่ี่�ม่อย่่ไม่คุ้มค่าต่ามงบปรีะมาณท่ี่�รัีฐบาลสนับสนุน 

จำะส่งผ่ลให้่นักเร่ียนไม่สามารีถึพัื้ฒนาความร้่ีและทัี่กษะท่ี่�ต้่องการี

ได้็อย่างเต็่มศัักยภูาพื้ 

	 บทบาทข้องส่ี�อสัีงคมออนไลน์กับการศึึกษา๕

 พื้รีะรีาชบัญญัติ่การีศึักษาแห่่งชาติ่ พื้.ศั. ๒๕๔๒ แก้ไข 

เพิื้�มเติ่ม (ฉบับท่ี่� ๒) พื้.ศั. ๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี่� ๓) พื้.ศั. ๒๕๕๓ 

มาต่รีา ๑๕ บัญญัติ่ว่าการีจัำด็การีศึักษาม่สามร่ีปแบบ ค้อ การีศึักษา 

ในรีะบบการีศึักษานอกรีะบบ และการีศึักษาต่ามอัธิยาศััย  

ซึั�งการีศึักษาทัี่�งสามร่ีปแบบนั�น ส้�อสังคมออนไลน์ม่บที่บาที่ต่่อ

การีจัำด็การีศึักษาพื้อสมควรี ขึ�นอย่่กับว่าคร่ีจำะใช้ในลักษณะใด็ 

และผ้่่เร่ียนเองจำะใช้ในลักษณะใด็

 ส้�อสังคมออนไลน์มิได้็ถ่ึกสร้ีางและพัื้ฒนามาเพ้ื้�อการี

จัำด็การีเร่ียนการีสอนของคร่ี ฉะนั�น คร่ีจำะต้่องนำาเอาคุณสมบัติ่

ต่่าง ๆ ของส้�อสังคมออนไลน์ไปปรัีบใช้ในการีเร่ียนการีสอนด้็วย

ต่นเอง ซึั�งคร่ีสามารีถึใช้ส้�อสังคมออนไลน์เพ้ื้�อการีกรีะตุ้่นสร้ีาง

ความน่าต้่�นต่าต้่�นใจำให้่กับผ้่่เร่ียนในขั�นการีนำาเข้าส่่บที่เร่ียน โด็ย

การีเปิด็ว่ดิ็ทัี่ศัน์ท่ี่�เก่�ยวข้องกับเน้�อห่าในคาบนั�น ๆ  จำาก YouTube 

รีวมทัี่�งใช้เป็นเคร้ี�องม้อสำาห่รัีบการีติ่ด็ต่ามความก้าวห่น้าห่ลังจำาก

มอบห่มายงานให้่ผ้่่เร่ียนได้็ที่ำา สามารีถึให้่ข้อเสนอแนะแก่ผ้่่เร่ียน

ได้็อย่างทัี่นท่ี่วงท่ี่เม้�อม่การีซัักถึามเข้ามาในส้�อสังคมออนไลน์ และ

ยังส่งเสริีมให้่ความสัมพัื้นธ์ิรีะห่ว่างคร่ีกับผ้่่เร่ียนม่ความใกล้ชิด็กัน 

ม่ความไว้วางใจำซึั�งกันและกัน อันจำะช่วยให้่การีเร่ียนการีสอนนั�น

ด่็ขึ�น ผ้่่เร่ียนไม่ได้็ต่กอย่่ในสถึานการีณ์ของความตึ่งเคร่ียด็ อ่กทัี่�ง

คร่ีสามารีถึติ่ด็ต่ามงานท่ี่�ได้็มอบห่มายให้่กับผ้่่เร่ียน และโต้่ต่อบได้็

อย่างทัี่นท่ี่วงท่ี่ ต่ลอด็จำนที่ำาให้่คร่ีสามารีถึสร้ีางส้�อง่าย ๆ  ด้็วยการี

ถ่ึายคลิปวิด่็โอการีสอนแล้วนำามาโพื้สต์่ในส้�อสังคมออนไลน์ได้็ 

รีวมถึึงการีนำาข้อม่ลความร้่ีท่ี่�คร่ีจัำด็เต่ร่ียมไว้ในร่ีปแบบของไฟัล์ 

Word ห่ร้ีอไฟัล์ PDF มาโพื้สต์่ในส้�อสังคมออนไลน์ให้่ผ้่่เร่ียน 

ได้็อ่านล่วงห่น้าก่อนเข้าชั�นเร่ียนอ่กด้็วย

 ในส่วนของผ้่่เร่ียน ทัี่�งท่ี่�เป็นผ้่่เร่ียนการีศึักษาในรีะบบ การี

ศึักษานอกรีะบบ และการีศึักษาต่ามอัธิยาศััย สามารีถึใช้ส้�อสังคม

ออนไลน์ได้็อย่างห่ลากห่ลาย เช่น เพ้ื้�อให้่ผ้่่เร่ียนสามารีถึเร่ียนร้่ี

ร่ีวมกันรีะห่ว่างคร่ีกับผ้่่เร่ียน และรีะห่ว่างผ้่่เร่ียนกับผ้่่เร่ียน 

ด้็วยกันเอง ซึั�งสามารีถึที่ำาการีบ้านไปพื้ร้ีอมกันได้็ด้็วยเที่คโนโลย่ 

เร่ียลไที่ม์ (Real Time) โด็ยการีใช้คุณสมบัติ่ของโปรีแกรีม Google 

doc ท่ี่�สามารีถึพิื้มพ์ื้ข้อความในเอกสารีออนไลน์และสามารีถึ

ต่อบโต้่ที่ำางานร่ีวมกันได้็ในเอกสารีเด่็ยวกัน และส้�อสังคมออนไลน์

สนับสนุนให้่ผ้่่เร่ียนกล้าแสด็งความคิด็เห็่น เช่น เม้�อคร่ีได้็กำาห่นด็

ปรีะเด็็นให้่อภิูปรีายร่ีวมกัน ผ้่่เร่ียนแต่่ละคนจำะม่เวลาส้บค้นห่า

ข้อม่ลเพิื้�มเติ่ม เพ้ื้�อร่ีวมกันเข่ยนอภิูปรีายในห่น้าจำอห่ลักของ 

ส้�อสังคมออนไลน์นั�น ๆ อ่กทัี่�งส้�อสังคมออนไลน์สามารีถึต่อบสนอง 

กับร่ีปแบบการีเร่ียนร้่ี (Learning style) ท่ี่�ห่ลากห่ลายได้็ ห่าก 

ผ้่่เร่ียนเกิด็ข้อสงสัยห่ร้ีอม่ปัญห่ารีะห่ว่างการีที่ำาการีบ้าน ห่ร้ีอ 

การีค้นคว้าข้อม่ลเพ้ื้�อรีายงาน ผ้่่เร่ียนสามารีถึติ่ด็ต่่อส้�อสารีกับคร่ี

ได้็ต่ลอด็เวลา ที่ำาให้่ผ้่่เร่ียนม่ความร้่ีสึกว่าที่ำางานได้็อย่างต่่อเน้�อง

ไม่ขาด็ช่วง ซึั�งห่ากเป็นเม้�อ ๑๐ ปีท่ี่�แล้วอาจำจำะต้่องนำาข้อสงสัย 

มาถึามคร่ีในวันรุ่ีงขึ�น ห่ร้ีอสอบถึามคร่ีในชั�วโมงสอน ที่ำาให้่ผ้่่เร่ียน

ขาด็ช่วงในความอยากเร่ียนร้่ีได้็ และส้�อสังคมออนไลน์ยังสนับสนุน 

ให้่ผ้่่เร่ียนม่วินัย ม่ความรัีบผิ่ด็ชอบต่่อการีเร่ียนด้็วยต่นเอง  



๖	เร่�องเดีย์วกัน.
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 หลักการนำาส่ี�อสัีงคมออนไลน์มาใช้้ในการเรียน 

การสีอน๖ 

 การีนำาส้�อสังคมออนไลน์ (Social media roles) มาใช้ 

ในการีเร่ียนการีสอน นพื้สิที่ธิิ� ไต่รีสิที่ธิิวัฒน์ ได้็กล่าวถึึง กฎเกณฑ์์ 

และแนวปฏิิบัติ่ ดั็งน่�

 (๑) คร่ีผ้่่ใช้ส้�อสังคมออนไลน์จำะต้่องร้่ีถึึงแนวนโยบายของ

ห่น่วยงานว่าม่นโยบายอย่างไรีกับการีใช้ส้�อสังคมออนไลน์ในการี

เร่ียนการีสอน และม่การีสนับสนุนมากน้อยเพ่ื้ยงใด็

 (๒) เม้�อคร่ีจำำาเป็นจำะต้่องนำาผ่ลงานของคนอ้�นมาใช้จำะต้่อง

อ้างถึึงเจ้ำาของผ่ลงานท่ี่�สร้ีางขึ�นเพ้ื้�อการีให้่เก่ยรีติ่ผ้่่ท่ี่�เป็นเจ้ำาของ

ผ่ลงาน

 (๓) พึื้งใช้ส้�อสังคมออนไลน์อย่างรีะมัด็รีะวัง

 (๔) ใช้ส้�อสังคมออนไลน์อย่างม่มารียาที่ที่างสังคม

 (๕) ผ่ลิต่เน้�อห่าสารีะให้่ต่รีงกับสมรีรีถึนะความร้่ีและ 

ความสามารีถึของผ้่่ใช้

 (๖) การีโต้่ต่อบรีะห่ว่างกันควรีคำานึงถึึงความเห่มาะสม

รีะห่ว่างกัน

 (๗) เม้�อเกิด็ข้อผิ่ด็พื้ลาด็จำะต้่องยอมรัีบในสิ�งท่ี่�เกิด็ขึ�น และ

ร่ีบด็ำาเนินการีปรัีบปรุีงแก้ไขข้อผิ่ด็พื้ลาด็เห่ล่านั�น 

 สำาห่รัีบ ธินวัฒน์ วรีรีณปรีะภูา ได้็ม่ข้อเสนอห่ลักการีใช้ 

ส้�อสังคมออนไลน์เพิื้�มเติ่ม ดั็งน่�

 (๑) การีใช้ส้�อสังคมออนไลน์จำะต้่องสัมพัื้นธ์ิกับเน้�อห่าและ

จุำด็มุ่งห่มายท่ี่�จำะสอน

 (๒) การีนำาส้�อสังคมออนไลน์มาใช้นั�นจำะต้่องม่เห่มาะสม

กับวัย รีะดั็บชั�น ความร้่ี และปรีะสบการีณ์ของผ้่่เร่ียน

 (๓) การีใช้ส้�อสังคมออนไลน์จำะต้่องม่ความเห่มาะสมกับ

กรีะบวนการีสอน และร่ีปแบบการีสอน

 (๔)  การีใช้ส้�อสังคมออนไลน์ในการีเร่ียนการีสอนจำะต้่อง

คำานึงถึึงห่ลักการีที่างจิำต่วิที่ยาการีเร่ียนร้่ี จิำต่วิที่ยาพัื้ฒนาการี และ

พัื้ฒนาการีที่างสติ่ปัญญาของผ้่่เร่ียนด้็วย

 จำะเห็่นได้็ว่าส้�อสังคมออนไลน์กับการีศึักษานั�นเป็นเคร้ี�องม้อ 

ในการีติ่ด็ต่่อส้�อสารีรีะห่ว่างคร่ีและผ้่่เร่ียนท่ี่�ม่ปรีะสิที่ธิิภูาพื้ และ

ม่บที่บาที่กับการีจัำด็การีศึักษาทัี่�งที่างด้็านการีเร่ียนและการีสอน 

โด็ยสามารีถึนำาไปใช้ให้่เกิด็ปรีะโยชน์ได้็ทัี่�งการีศึักษาในรีะบบ  

การีศึักษานอกรีะบบ และการีศึักษาต่ามอัธิยาศััย ช่วยเสริีมสร้ีาง

ความร้่ี และพัื้ฒนาทัี่กษะท่ี่�จำำาเป็น ช่วยให้่ผ้่่เร่ียนสามารีถึค้นห่า

ความร้่ีต่่าง ๆ ได้็โด็ยไร้ีข่ด็จำำากัด็ในเร้ี�องของเวลาและสถึานท่ี่� 

ได้็เป็นอย่างด่็ 

 อย่างไรีก็ต่าม การีนำาส้�อสังคมออนไลน์มาใช้ในการีเร่ียน

การีสอน คร่ีผ้่่สอนและผ้่่ปกครีองควรีคำานึงถึึงผ่ลกรีะที่บที่างด้็าน

ลบท่ี่�จำะต่ามมา และควรีปฏิิบัติ่ให้่เป็นแบบอย่างท่ี่�ด่็ โด็ยการีช่�แนะ

ถึึงวิธ่ิการีใช้งานท่ี่�ถ่ึกต้่อง และสร้ีางความร้่ีเท่ี่าทัี่นส้�อ เพ้ื้�อเป็น

แนวที่างห่นึ�งในการีสร้ีางภู่มิคุ้มกันให้่กับผ้่่เร่ียนและผ้่่ท่ี่�เก่�ยวข้อง

ทุี่กฝ่ึาย โด็ยเฉพื้าะเด็็กและเยาวชน ในการีเปิด็รัีบเน้�อห่าผ่่านส้�อ

ในเชิงวิเครีาะห์่ ห่ร้ีอวิพื้ากษ์วิจำารีณ์ และปรีะเมินส้�อ ซึั�งการีสร้ีาง

ความร้่ีเท่ี่าทัี่นส้�อน่� โด็ยส่วนให่ญ่แล้วจำะเกิด็จำากการีเร่ียนร้่ีของเด็็ก

ผ่่านการีช่�แนะของคร่ีและผ้่่ปกครีอง รีวมถึึงการีพัื้ฒนาความคิด็ 

ในเชิงวิเครีาะห์่ของเด็็กผ่่านการีเร่ียนร้่ีจำากปรีะสบการีณ์ต่รีง 

นอกจำากน่� ยังม่ข้อควรีรีะวังเก่�ยวกับการีกรีะที่ำาความผิ่ด็ต่าม

กฎห่มายต่่าง ๆ  ที่างส้�อสังคมออนไลน์ เช่น พื้รีะรีาชบัญญัติ่ว่าด้็วย

การีกรีะที่ำาความผิ่ด็เก่�ยวกับคอมพิื้วเต่อร์ี พื้.ศั. ๒๕๕๐ เก่�ยวกับ

การีนำาเข้าข้อม่ลส่่รีะบบคอมพิื้วเต่อร์ี ซึั�งข้อม่ลคอมพิื้วเต่อร์ี 

ท่ี่�ผิ่ด็กฎห่มาย ห่ร้ีอในบางกรีณ่ผ้่่เร่ียนอาจำจำะกด็ Share ข้อม่ล 

ท่ี่�ม่ผ่ลกรีะที่บต่่อผ้่่อ้�น ห่ร้ีอม่การีเผ่ยแพื้ร่ีข้อม่ลในส้�อสังคม

ออนไลน์โด็ยละเมิด็ลิขสิที่ธิิ�ห่ร้ีอที่รัีพื้ย์สินที่างปัญญาของผ้่่อ้�น 

ต่ามพื้รีะรีาชบัญญัติ่ลิขสิที่ธิิ� พื้.ศั. ๒๕๓๗ และกฎห่มายเก่�ยวด้็วย

ที่รัีพื้ย์สินที่างปัญญาฉบับอ้�น ๆ  ทัี่�งน่� ถ้ึาคร่ี ผ้่่ปกครีอง และผ้่่เร่ียน

ม่ความรีะมัด็รีะวังและป้องกันผ่ลกรีะที่บที่างด้็านลบต่่าง ๆ ดั็งกล่าว 

ต่ามข้อเสนอของผ้่่เข่ยนทัี่�งห่มด็น่�ได้็แล้ว การีจัำด็การีศึักษาผ่่าน 

ส้�อสังคมออนไลน์จำะก่อให้่เกิด็ปรีะโยชน์กับผ้่่เร่ียนให้่สามารีถึนำา

ส้�อสังคมออนไลน์มาช่วยพัื้ฒนาความร้่ีได้็อย่างถ่ึกวิธ่ิ ส่งผ่ลให้่เกิด็ 

การีเร่ียนร้่ีต่ลอด็ช่วิต่ได้็อย่างม่ปรีะสิที่ธิิภูาพื้ต่่อไป 




