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Social  Media  สื่อสร้างสรรค์เพ่ือการศึกษา 
 

เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม* 
 

บทน า 
 ความก้าวหน้าของระบบอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่
ทางสังคม คือ เครือข่ายสังคมใหม่ที่รู้กันอย่างแพร่หลายว่า “สังคมออนไลน์” (Social Network) โดยเครือข่าย
สังคมออนไลน์นี้เป็นพื้นที่สาธารณะที่สมาชิกซึ่งก็คือคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติและศาสนา ทุกระดับการศึกษา 
ทุกสาขาอาชีพและทุกกลุ่มสังคมย่อยจากทั่วโลกเป็นผู้สื่อสารหรือเขียนเล่าเนื้อหาเรื่องราว  ประสบการณ์ 
บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ที่สมาชิกเขียนและท าขึ้นเองหรือพบเจอจากสื่ออื่นๆ แล้วน ามาแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่
อยู่ในเครือข่ายของตนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เครือข่ายสังคมออนไลน์
เติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ก่อให้เกิดวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีของสื่อสังคมออนไลน์หลากหลายประเภท 
(ทัตธนันท์ พุ่มนุช, 2553) 
 ปัจจุบัน Social Media เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้น โดยเฉพาะกับกลุ่มนักเรียน 
นักศึกษามีการใช้ติดต่อสื่อสารกันอย่างแพร่หลาย และยังมีบทบาทกับระบบการศึกษาด้วย ผู้สอนจะสามารถ
ประยุกต์ใช้ Social Media กับการศึกษา น ามาเป็นช่องทางในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไร จะท าให้นักเรียน นักศึกษาเหล่านี้สนใจกับการ
เรียนการสอนของผู้สอนเพิ่มข้ึนได้อย่างไร เรามาท าความรู้จักกับสิ่งเหล่านี้กัน 
 

Social Media   
 Social Media  หรือ สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง สื่อดิจิทัลหรือซอฟแวร์ที่ท างานอยู่บนพื้นฐานของ
ระบบเว็บหรือเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม ที่มีผู้สื่อสารจัดท าขึ้น โดยที่
ผู้เขียนจัดท าขึ้นเองหรือพบเจอสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆ เหตุการณ์ บทความ ประสบการณ์ รูปภาพ 
วิดีโอและเพลง แล้วน ามาแบ่งปันเนื้อหา ข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์และพูดคุยให้ผู้ใช้ในโลกออนไลน์ใน
เครือข่ายของตนได้รับรู้ ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง กับคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพรวมถึงการใช้ประโยชน์ร่วมกัน (Elizabeth, 2012; Jan 2011, อรวรรณ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง, 2553) 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  ตัวอย่างเว็บไซต์ที่เป็น Social Media 
ที่มา   :  http://servertoday.blogspot.com/2009/05/social-media.html 

                                                           
 * อาจารย์ ดร. ประจ าส านักเทคโนโลยกีารศึกษา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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 Social Media ที่ใช้งานกันในปัจจุบันแบ่งออกเป็นหลายประเภท ผู้เขียนขอสรุปเป็นประเภทใหญ่ๆ ที่
สามารถน าประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) Blog  2) Social 
Networking 3) Microblog 4) Media Sharing และ 5) Social News and Bookmaking โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 1. Blog มาจากค าเต็มว่า Weblog บางครั้งอ่านว่า Weblog , Web Log ซึ่ง Blog ถือเป็น
เครื่องมือสื่อสารที่ใช้งานบนเว็บไซต์มีลักษณะเหมือนกับเว็บบอร์ด ผู้ใช้ Blog สามารถเขียนบทความของตนเอง
และเผยแพร่ลงบนอินเทอร์เน็ตได้โดยง่าย  Blog เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความสามารถในด้านต่างๆ เผยแพร่
ความรู้ด้วยการเขียนได้อย่างเสรี ตัวอย่างเว็บไซต์ที่เป็น Blog เช่น Learners, GotoKnow, wordpress, 
blogger  เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 

 ตัวอย่างการใช้บล็อกในการจัดการเรียนการสอน 
 Learners.in.th  เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการระบบบล็อกเพื่อให้กลุ่มเยาวชนได้เขียนบนัทกึ เพื่อถ่ายทอด
ประสบการณ์ส่วนตัวของตน โดยเน้นที่การถ่ายทอดความรู้ด้วยตัวของเยาวชน เพื่อไม่ก่อให้เกิดการโจรกรรมทาง
วรรณกรรม และเป็นเสมือนแฟ้มสะสมงานของเยาวชนในผลงานทางด้านการเขียน รวมไปถึงครู อาจารย์ 
สามารถใช้พื้นที่เพื่อพัฒนาทางด้านการศึกษาให้กับเยาวชน และสามารถน ามาสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
ปัจจุบัน Learners.in.th ได้รับการสนับสนุนหลักจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
 บล็อกเป็นการแสดงความคิดเห็นของตนใส่ไปในบทความในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้
แสดงความคิดเห็นกลับ จะประกอบไปด้วยข้อความ รูปภาพ จุดเชื่อมโยงไปยังบล็อกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
เรื่องนั้นๆ ที่น าเสนอ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเว็บบอร์ด (ห้องสนทนา) แต่จะแตกต่างกันตรงที่เราสามารถจัดการ
หน้าของบล็อกได้ด้วยเหมือนเราเป็นเจ้าของเว็บไซต์ที่จะเปลี่ยนแปลงส่วนใด เมื่อใดก็ได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2  หน้าแรกของ Learners.in.th 

 ที่มา http://www.learners.in.th/home 
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 ในการน าบล็อกมาใช้เพื่อท ากิจกรรมการเรียนการสอน ไม่ได้หมายความว่าต้องใช้ทั้งภาคเรียนแต่อาจ
เลือกใช้ในบางกรณีเพื่อท าให้การเรียนการสอนมีเทคนิควิธีการที่แปลกออกไป ผู้สอนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ 
ดังนี้ 
 1. ผู้สอนก าหนดประเด็น การศึกษา โดยการก าหนดประเด็นของเร่ืองที่จะให้ผู้เรียนเขียนหรือบันทึก
ให้ชัดเจนว่าต้องการเขียนหรือบันทึกเรื่องอะไร สื่อสารเกี่ยวกับอะไร เช่น ผู้สอนตั้งโจทย์ให้ผู้เรียนร่วมกันเขียน
กิจกรรมเขียนบล็อกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
 2. ผู้เรียนเริ่มเขียนบันทึก โดยรูปแบบการเขียนมีหลากหลาย เช่น การเขียนแบบเล่าเรื่อง เขียน
บรรยายสิ่งที่รู้ กิจกรรม ความประทับใจหรือประสบการณ์ 
 3. เมื่อผู้เรียนเขียนบันทึกเสร็จแล้ว อาจมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในห้อง ซึ่งการ
แลกเปลี่ยนเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะจะน าไปสู่การต่อยอดความรู้ 

รูปที่ 3  ตัวอย่างการใช้บล็อกในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ที่มา  http://www.learners.in.th/blogs/posts/529629 
 
 2. Social Networking หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นรูปแบบของเว็บไซต์ในการสร้างเครือข่าย
สังคมในอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ใช้เขียนและอธิบายความสนใจหรือกิจกรรมที่ท า เพื่อเชื่อมโยงความสนใจและ
กิจกรรมกับผู้อื่นในเครือข่ายสังคมด้วยการสนทนาออนไลน์ การส่งข้อความ การส่งอีเมล์ การอัปโหลดวิดีโอ เพลง 
รูปถ่ายเพื่อแบ่งปันกับสมาชิกในสังคมออนไลน์ เป็นต้น เครือข่ายสังคมที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เช่น Facebook, 
Hi5, Bebo, MySpace และ Google+ เป็นต้น 
 
 
 
 ตัวอย่างการใช้ Facebook ในการจัดการเรียนการสอน 
 Facebook (เฟซบุ๊ค) คือ บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลส่วนตัว เพิ่ม
รายชื่อผู้ใช้อื่นในฐานะเพื่อนและแลกเปลี่ยนข้อความ ติดต่อสื่อสาร  ตั้งประเด็นถามตอบในเรื่องที่สนใจ โพสต์รูป
ภาพ โพสต์คลิปวิดีโอ  เขียนบทความหรือบล็อก สนทนาแบบโต้ตอบทันที  นอกจากนั้นผู้ใช้ยังสามารถร่วมกลุ่ม
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ความสนใจส่วนตัว จัดระบบตาม สถานที่ท างาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรืออื่นๆ  และสามารถท ากิจกรรมต่างๆ 
ผ่านแอพลิเคชั่นเสริม (Applications) ที่มีอยู่มากมาย ซึ่งแอพลิเคชั่นดังกล่าวได้ถูกพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง การใช้งานเฟซบุ๊ค ผู้ใช้จะคอยอัพเดทแบ่งปันข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ทั้งกลุ่มที่อยู่ในเฟซบุ๊คหรือ
แม้แต่ผู้ใช้เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมต่อกับเฟซบุ๊ค ยังสามารถสื่อสาร ส่งต่อหรือแบ่งปันข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท าให้สังคม
ออนไลน์บนเฟซบุ๊คเป็นเครือข่ายที่กว้างขวางและเข้มแข็งมาก 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4  เฟซบุ๊คกับการเรียนรู้ 
ที่มา :   http://www.npc-se.co.th/read/npc_read_detail.asp?cate_id=2&read_id=1140 
 

 ในการน าเฟซบุ๊คมาใช้เพื่อกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น สามารถน า เฟซบุ๊คมาใช้การแบ่งปัน
เร่ืองราว  ความรู้ แง่คิด ประสบการณ์ ท าให้เราเรียนรู้เรื่องราวชีวิตของผู้อื่น สามารถน าสิ่งที่ได้มาปรับใช้ได้  การ
เรียนรู้รวมกันผ่านเฟซบุ๊คท าได้โดยสร้างกลุ่มเพื่อการเรียนรู้เรื่องที่สนใจร่วมกัน และสามารถน าเฟซบุ๊คไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน โดยใช้เป็นกิจกรรมหลัก หรือการเสริมบทเรียน โดยการสร้างเป็นกลุ่มเรียนแล้วน าเสนอ
สื่อการสอนในรูปแบบของเนื้อหา บทความ สื่อมัลติมีเดีย การน า เสนองาน ผลงาน ฯลฯ   ท าให้เกิดความ
น่าสนใจ เรียนรู้ได้ตลอดเวลา ครูและนักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านการพูดคุย แสดงความ
คิดเห็น การสอบถาม การให้ค าแนะน าและค าปรึกษา ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การ
เรียนรู้เกิดขึ้นตลอดเวลา ผู้ที่มีโอกาสเรียนรู้มากย่อมได้เปรียบ จะเห็นได้ว่าเฟซบุ๊คสามารถสร้างประโยชน์โดยเป็น
แหล่งเรียนรู้ได้อีกช่องทางหนึ่ง 

 

 
 

รูปที่ 5  ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนเฟซบุ๊ก 
ที่มา :  http://www.facebook.com/media/set/?set=a.519271161422410.140907.289049341111261&type=3 
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 นอกจากนี้ เฟซบุ๊กมีซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้ หรือ แอพพลิเคชั่น (Applications) เพื่อการศึกษาจ านวน
มากที่จะช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สอนในการเตรียมเนื้อหาการสอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆ 
ยกตัวอย่างเช่น “ไฟลส์ (Files)” ส าหรับอัพโหลดแฟ้มข้อมูลให้กับผู้เรียน “เมกอะควิซ (Make a Quiz)” ส าหรับ
สร้างค าถามออนไลน์เพื่อทดสอบความรู้ของผู้เรียน “คาเลนเดอร์ (Calendar)” ส าหรับสร้างปฏิทินแจ้งเตือน
ก าหนดการต่างๆ  “คอร์ส (Course)” ส าหรับจัดการเนื้อหาการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังมีแอพพลิเคชั่นที่จะ
ช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียนและแบ่ งปัน เรื่ องราวที่ เป็นประโยชน์ ในการเรียนรู้ส าหรั บ
ผู้เรียน  ตัวอย่างเช่น “วีรีด (weRead)”  ส าหรับจัดการรายชื่อหนังสือให้ผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็น 
และ “คลาสโน้ตส์ (Class Notes)” ส าหรับถ่ายภาพในขณะที่ครูผู้สอนเขียนเนื้อหาบนกระดาน หรือคัดลอก
เนื้อหาที่เรียน แล้วน าไปโพสต่อเพื่อแบ่งปันผู้อื่นได้ (ศรีศักดิ์ จามรมาน, 2554) 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 6   ตัวอย่าง Facebook Quiz Application 
ที่มา  http://ahmadassaf.com/blog/16680/55-best-wordpress-plugins-want-unfair-advantage/ 

 
 3. Micro Blog เป็นรูปแบบหนึ่งของ Blog ที่จ ากัดขนาดของข้อความที่เขียน ผู้ใช้สามารถเขียน
ข้อความได้สั้นๆ ตัวอย่างของ Micro Blog เช่น Twitter, Pownce, Jaiku และ tumblr เป็นต้น โดย Twitter 
เป็น Micro Blog ที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุด กล่าวคือสามารถเขียนข้อความแต่ละคร้ังได้เพียง 140 ตัวอักษร  
 

 
 
 

 ตัวอย่างการใช้ Twitter ในการจัดการเรียนการสอน 
 Twitter (ทวิตเตอร์) คือ เว็บไซต์ที่ให้บริการ blog สั้น หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกกันว่า Micro-Blog 
ซึ่งสามารถให้ผู้ใช้ส่งข้อความของตนเองให้ผู้อื่นที่ติดตามทวิตเตอร์ของผู้เขียนอยู่นั้นสามารถอ่านได้ และผู้เขียน
เองก็สามารถอ่านข้อความของเพื่อน หรือคนที่ก าลังติดตามผู้เขียนอยู่ได้ ซึ่งทวิตเตอร์ก็ถือได้ว่าเป็นเว็บไซต์
ประเภท social Media ด้วยเช่นกัน ในรูปแบบของทวิตเตอร์นี้ ที่เรียกว่าเป็น blog สั้นก็เพราะว่าทวิตเตอร์ให้
เขียนข้อความได้ครั้งละไม่เกิน 140 ตัวอักษร ซึ่งข้อความนี้เมื่อเขียนแล้วจะไปแสดงอยู่ในหน้า Profile ของ
ผู้เขียน และจะท าการส่งข้อความนี้ไปยังสมาชิกที่ติดตามผู้เขียนคนนั้นอยู่ (follower) โดยอัตโนมัติ โดยสามารถ
ใช้ได้ทั้งจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือจากโทรศัพท์มือถือ 
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 ทวิตเตอรจ์ัดอยู่ในกลุ่มไมโครบล็อก ซึ่งลักษณะร่วมของไมโครบล็อก มีดังนี้  
 1. มีการจ ากัดความยาวของข้อความก าหนดไว้ที่ 140 ตัวอักษร  
 2. มีช่องทางการส่งข้อความและรับข้อความที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์มือถือ/เว็บไซต์ โปรแกรมที่
เขียนขึ้นมาพิเศษ (Client) โดยสามารถติดต่อผ่าน API  
 3.  เผยแพร่ข้อมูลแบบกระจาย (Broadcasting) มีลักษณะคล้ายกับการส่งข้อความสั้น (SMS) แต่
ข้อความไม่ได้น าส่งเฉพาะระหว่างผู้ส่งและผู้รับเพียงสองคนเท่านั้น แต่ยังส่งไปถึงผู้ใช้งานที่ติดตามด้วย  
 4. มีข้อมูลหลากหลายเนื่องจากมีผู้ใช้งานเป็นจ านวนมาก  
 5. ข้อมูลมักถูกล้างออกไปจากระบบเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่ง (Flooded) เนื่องจากมีการโพสต์
ข้อความมาก ข้อความใหม่จะแทนที่ข้อความเก่า  
 6. มีความง่ายในการใช้งาน ด้วยข้อจ ากัดของจ านวนอักขระท าให้ข้อความมีขนาดสั้นไม่เสียเวลาใน
การพิมพ์ข้อความ จึงเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้งานทวิตเตอร์ส่งข้อมูลเข้าไปในระบบได้บ่อยเท่าที่ต้องการ ส่งผลให้เกิด
การกระจายข้อมูลจากปากต่อปาก (Words of Mouth) ได้ง่าย  

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7  ตัวอย่างการใช้ทวิตเตอร ์
ที่มา : http://conversations.nokia.com/2013/01/14/nokia-helping-put-twitter-in-everyones-hands/ 

 
 นอกจากนี้ Davis (2008) กล่าวว่า ทวิตเตอร์สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการเรียนการสอน 
ดังนี้ 
 1. สามารถใช้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพื่อการสื่อสารถึงกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2. สามารถใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการระดมความคิดเห็นและการสื่อสาร ด้วยข้อจ ากัดเพียง 140 
ตัวอักษร จึงเป็นการฝึกทักษะในการสื่อสารที่กระชับตรงประเด็น 
 3. สามารถเป็นช่องทางส าหรับการรับฟังความคิดเห็น โดยผู้เรียนสามารถส่งค าถาม ความคิดเห็น
หรือข้อสังเกตเข้าไปเครือข่ายเพื่อเรียนรู้ร่วมกันได้ 
 4. สามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการท างานร่วมกันระหว่างโรงเรียน มหาวิทยาลัย ประเทศที่ห่างกันได้ 
 5. สามารถใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการประชุม สัมมนา การน าเสนอความคิดจากคนหมู่มากที่
สามารถอพัเดทข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
 6. สามารถใช้เป็นห้องเรียนเสมือนส าหรับการอภิปรายแสดงออกทางความคิด 
 7. สามารถใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี  เป็นเครื่องมือ
การเพื่อค้นพบแหล่งความรู้ใหม่ 
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 8. สามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มคนที่มีความสนใจร่วมกัน 
 9. สามารถใช้เป็นเครื่องมือส าหรับสะท้อนความคิดเห็นของผู้เรียนและผู้สอน 
 10. สามารถให้ผลลัพธ์ทางด้านการอัพเดทข่าวสารได้มีประสิทธิภาพมากกว่าอาร์เอสเอสฟีด
(RSSfeed) ง่ายต่อการรับและการส่งข้อมูล เพราะมีช่องทางในการใช้บริการที่หลากหลาย 
 

 ในการน าทวิตเตอร์มาใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้สอนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ ดังนี้ 
 1.  แนะน าให้ผู้เรียนติดตามผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชา  
 2. น าเสนอและติดตามหัวข้อที่สนใจโดยการใช้แท็กที่ขึ้นต้นด้วย # (hash tag) ซึ่งหากผู้ใช้ทวิตเตอร์
คลิกที่แท็กดังกล่าวก็จะเห็นข้อความทวีตที่มีแท็กเหล่านั้น  
 3. สร้างกลุ่มที่สนใจเรื่องเดียวกันหรือเข้าร่วมเรียนวิชาเดียวกันหรือกิจกรรมเดียวกัน โดยการใช้แท็ก
ที่ขึ้นต้นด้วย # ข้อความที่เกี่ยวข้องกับวิชานี้จะมีแท็กที่ขึ้นต้นด้วย #xmlws นอกจากนี้ได้ใช้ฟังก์ชันรายชื่อ (list) 
ของทวิตเตอร์เพื่อดูข้อความทวีตของผู้เรียนทุกคนในวิชาที่สอน ซึ่งการใช้ฟังก์ชันรายชื่อนี้เปรียบเสมือนการสร้าง
กลุ่ม ซึ่งในที่นี้ก็คือกลุ่มของบัญชีทวิตเตอร์ของผู้เรียนที่สอน 

 
รูปที่ 8   ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนทวิตเตอร ์
ที่มา :  กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว และคณะ (เว็บไซต์) 
 
 4.  Media Sharing เป็นเว็บไซต์ที่ให้ผู้ใช้สามารถอัพโหลดรูปภาพ แฟ้มข้อมูล เพลง หรือวิดีโอเพื่อ
แบ่งปันให้กับสมาชิก หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ตัวอย่างเว็บไซต์ที่เป็น Media Sharing เช่น Youtube, Flickr 
และ 4shared เป็นต้น 

 

   
 
 

 
 ตัวอย่างการใช้ Youtube ในการจัดการเรียนการสอน 
 Youtube  เป็นเว็บไซต์ที่มีลักษณะเปิดให้ใครก็ได้น าคลิปวิดีโอที่ตนมีอยู่ไปฝากไว้ โดยใช้ระบบการ
ให้บริการโดยใช้โปรแกรม Adobe Flash เรียบเรียงเนื้อหาบนเว็บไซต์รวมไปถึงไฟล์วีดิโอต่างๆ และสามารถน า
ฟังก์ชันต่างๆ ที่เว็บสร้างขึ้นมาไปช่วยในการเผยแพร่คลิปนั้นๆ โดยมีเครื่องมือที่ส าคัญคือ Embed Code ที่ใช้
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ส าหรับแพร่กระจายคลิปต่างๆ ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ทั่วโลก โดยผู้ใช้สามารถใส่ภาพวีดิโอเข้าไป เปิดดูภาพวีดิโอที่มี
อยู่และแบ่งปันภาพวีดิโอให้ผู้อื่นดูได้ 
 ใน YouTube จะมีข้อมูลเนื้อหารวมถึงคลิปภาพยนตร์สั้นๆ และคลิปที่มาจากรายการโทรทัศน์             
มิวสิกวิดีโอ และวิดีโอบล็อกลิ้ง (ซึ่งเป็นการสร้างบล็อกโดยมีส่วนของข้อมูลที่เป็นภาพ วิดีโอ เป็นส่วนประกอบ
ด้วย โดยเฉพาะเป็นภาพวิดีโอที่เกิดจากมือสมัครเล่นถ่ายกันเอง) โดยไฟล์วีดิโอที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ส่วนใหญ่
เป็นเพียงไฟล์คลิปสั้นๆ เท่านั้น ความยาวเพียงไม่กี่นาที ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าชมได้ง่าย โดยมีการแบ่ง
ประเภทและจัดอันดับไฟล์วีดิโอ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ล่าสุด ไฟล์ที่มีผู้ชมมากที่สุด ไฟล์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 
เพื่อให้ผู้ชมสามารถเลือกชมได้อย่างสะดวก และยังมีบริการที่สามารถดูวีดิโอได้ทีละเฟรม โดยเลือกดูส่วนใดของ
วีดิโอก็ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9  ตัวอย่างหน้าจอ Youtube 
ที่มา  http://youtubecreator.blogspot.com/ 

 

 ในการน า Youtube มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน สามารถท าได้ดังนี้ 
 1. ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน เช่น สาธิตวิธีการท าอาหารเพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพจริงสามารถน าไป
ปฏิบัติได้ หรือสอนภาษาอังกฤษ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และผู้เรียนสามารถน าไปต่อยอดการเรียนรู้ได้ 
 2. ผู้สอนสร้างกลุ่มของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม จากนั้นใช้ Youtube ในการเผยแพร่ผลงานของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียน
จัดท าผลงานจากนั้นน าเสนอผลงานผ่านทาง Youtube จากนั้นแบ่งปันให้เพื่อนสามารถเข้าไปดูผลงานได้ 
 3. ผู้เรียนใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล ความรู ้ข่าวสาร เพิ่มเติมจากในห้องเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 10  ตัวอย่างคลิปวีดิโอบน Youtube 
ที่มา :  http://www.youtube.com 
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 5. Social News and Bookmarking  เป็นเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังบทความหรือเนื้อหาใน
อินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้เป็นผู้ส่งและสามารถให้คะแนนและเลือกบทความหรือเนื้อหาใดที่น่าสนใจที่สุดได้ ผู้ใช้
สามารถ Bookmark เนื้อหาหรือเว็บไซต์ที่ชื่นชอบได้ รวมทั้งยังแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้ด้วย  
 

 ตัวอย่างการใช้ Social News and Bookmarking  ในการจัดการเรียนการสอน 
 Social News เป็นเว็บไซต์กลุ่มข่าวสารที่ผู้ใช้สามารถส่งข่าว โดยผสม social bookmarking บล็อก 
และการเชื่อมโยงเนื้อหาเว็บเข้าด้วยกัน และมีการกรองคัดเลือกเนื้อหาในลักษณะการร่วมลงคะแนนที่ทุกคนเท่า
เทียมกัน  เนื้อหาข่าวและเว็บไซต์จะถูกส่งเข้ามาโดยผู้ใช้ จากนั้นจะถูกเลื่อนให้ไปแสดงที่หน้าแรกผ่านระบบการ
จัดอันดับโดยผู้ใช้ ซึ่งข่าวอาจอยู่ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ การกระจายเสียง อินเทอร์เน็ต การบอกเล่าเรื่องราวของ
บุคคลอื่น หรือกลุ่มคน Social Media ชนิดนี้เป็นเครื่องมือในการบอกต่อและสร้างจ านวนคนเข้ามายังที่เว็บไซต์ 
ตัวอย่างเว็บไซต์ประเภทนี้ เช่น Current TV , หนังสือพิมพ์ออนไลน์ เป็นต้น 
 Social Bookmarking เป็นบริการบนเว็บไซต์ส าหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต โดยการแบ่งปันการคั่นหน้าไว้
บนเว็บไซต์ผู้ให้บริการ เพื่อรวบรวม จัดเก็บ แบ่งหมวดหมู่ สืบค้น และโดยเฉพาะเพื่อการแบ่งปันเว็บไซต์หรือ
เนื้อหาบนเว็บไซต์แก่คนอื่นๆ ที่สนใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Social News เช่น Digg เป็นต้น 
 ในการน า Social News และ Social Bookmarking  มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ผู้สอนอาจ
ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเนื้อหา หรือน าเนื้อหาในข่าวมาเป็นประเด็นค าถามในการเรียนเพื่อฝึกให้
ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ โดยอาจท าได้หลายวิธี เช่น ผู้สอนเป็นผู้น าข่าวมาเป็นประเด็นให้ผู้เรียน
ตอบ ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันหาเนื้อหาแล้วน ามาอภิปรายร่วมกัน หรือให้ผู้เรียนจัดกลุ่มแล้วช่วยกันเลือก
ประเด็นแล้วอภิปรายภายในกลุ่ม โดยใช้ Social Bookmarking เป็นแหล่งในการรวบรวมความรู้และจัดเก็บ
ข้อมูลจากการสืบค้นของกลุ่มเพื่อแบ่งปันให้เพื่อนในห้อง เป็นต้น 

 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 11 ตัวอย่าง Social News 
ที่มา : http://www.mcot.net/news/social/page/17 

ภาพที่ 12 ตัวอย่างเว็บไซต์ Social Bookmarking 
ที่มา http://www.yuwarat.com/ 

 
บทสรุป 
 Social Media มีอิทธิพลต่อชีวิตประจ าวันของเด็กและเยาวชน เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ติดต่อสื่อสาร แหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผู้สอนสามารถน า Social Media มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อ
เป็นสิ่งดึงดูดใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีเพราะปัจจุบัน Social Media เป็นเทคโนโลยีที่นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจ าวันของผู้เรียนไปแล้วซึ่งผู้เรียนให้ความสนใจและเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 

http://www.mcot.net/news/social/page/17
http://www.yuwarat.com/
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