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Abstract

Social media is popular to the lifestyle of human being. It is available on the Internet
and it’s applied to educational benefits for exchanging information and sharing story with other
people quickly. The education system of the 21st century focus learning and practicing skills of
students by themselves for developing and responding to the changes that have happened.
So, social media can help to learn that all the time. It can promote a good relationship
between teacher and students.
Keywords: Social Media, The 21st Century Education
บทนา

สื่อสังคมอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการดาเนินชีวิตของบุคคลในทุกเพศทุกวัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รวมทั้งมีความเจริญก้าวหน้าของสื่อสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้เพื่อใช้สาหรับแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้
และเพื่อสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ด้ วยปัจจัยต่างๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ก้าวสู่สังคมออนไลน์
และโลกแห่งความรู้ที่ไร้ขอบเขตที่จากัด ซึ่งส่งผลให้การเรียนรู้ รวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนก็เปลี่ยนแปลงไป
ตามกาลเวลา
ด้านการศึกษาสื่อสังคมเช่น Facebook, Line, Twitter ถูกนามาใช้มากขึ้นเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้
อย่างเท่าทันเหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้นการนาสื่อสังคมมาใช้เพื่อเป็นช่องทางในการ
เรี ย นการสอน ที่ เ น้ น ให้ ผู้ เ รี ย นรู้ จั ก การแสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเองตลอดเวลาด้ ว ยทั ก ษะที่ ห ลากหลาย
ที่นอกเหนือจากการถ่ายทอดจากผู้สอน หรือตารา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการใช้สื่อสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สอนและผู้เรียน สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งเสริมการลง
มือกระทา และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยทักษะการคิดอย่างมีขั้นตอน ได้แก่ ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา และทักษะการสื่อสาร (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2551) การจัดกระบวนการเรียนรู้ บทบาทหน้าที่ครูถูกเปลี่ยนจากการเป็นผู้บรรยายมาเป็นผู้ร่วม
ออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อานวยความ
สะดวก และเสนอแนะผ่านวิธีการต่างๆ ผ่านการใช้เทคโนโลยี โดยผู้สอนสามารถตรวจงานและให้ข้อมูลย้อนกลับ
ได้ทุกที่ ทุกเวลา แทรกความคิดเห็นได้ใช้เวลารวดเร็วกว่า ในการเพิ่มเติม แก้ไข และเขียนคาแนะนา อีกทั้ง
สามารถเปรียบเทียบได้ระหว่างงานเขียนเก่ากับงานเขียนใหม่ (ชัยวัฒน์ แก้วพันงาม, 2559) เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้อย่างมีคุณภาพ
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1. สื่อสังคม
1.1 ความหมาย
สื่ อสั ง คม มี บ ทบาทที่ ส าคัญ ในการด ารงชี วิ ต ในยุ คของการพั ฒ นาในทุ กด้ า น ไม่ ว่ า จะเป็ น สั ง คม
เศรษฐกิจ และการศึกษา ซึ่งนามาใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างไร้พรมแดน มีผู้ให้
ความหมายของสื่อสังคมไว้มากมาย และอาจมีความเหมือนและแตกต่างกันออกไป ดังนี้
ราชบัณฑิตยสถาน (2554) ได้บัญญัติ คาว่า “Social Media” ไว้ว่า “สื่อสังคม” หมายถึงสื่อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง เป็ น สื่ อ กลางที่ ใ ห้ บุ ค คลทั่ ว ไปมี ส่ ว นร่ ว มสร้ า งและแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ต่ า งๆผ่ า น
อินเทอร์เน็ตได้ สื่อเหล่านี้เป็นของบริษัทต่างๆ ให้บริการผ่านเว็บไซต์ของตน เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook), ทวิต
เตอร์ (Twitter), วิกิพีเดีย (Wikipedia) เป็นต้น
Williamson (2013) ให้ความหมาย สื่อสังคม (Social Media) ว่า คือส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีที่
เรียกว่าเว็บ 2.0 (Web 2.0) เป็นเครื่องมือออนไลน์ ที่เป็นเทคโนยีใหม่ มีการทางานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่อนุญาตให้แต่ละบุคคลเข้าถึง การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนสร้างเนื้อหา สื่อสารกับบุคคล
อื่นๆ และการเข้าร่วมเครือข่ายออนไลน์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ (2554) สื่อสังคม คือ สื่อที่ผู้ส่งสารแบ่งปันสาร ซึ่งอยู่ในรูปแบบต่างๆ ไปยัง
ผู้รับสารผ่านเครือข่ายออนไลน์โดยสามารถโต้ตอบกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร หรือผู้รับสารด้วยกันเอง ซึ่ง
สามารถแบ่งสื่อสังคมออกเป็นประเภทต่างๆ ที่ใช้กันบ่อยๆ คือ บล็อก (Blogging) ทวิตเตอร์และไมโครบล็อก
(Twitter and Microblogging) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) และการแบ่งปันสื่อทางออนไลน์
(Media Sharing)
สรุป ได้ ว่ า สื่ อสั ง คม เป็ น บริก าร ที่ ใ ช้ ในการน าเสนอ แบ่ ง ปั น เนื้ อหาในรูป แบบของภาพ เสี ย ง
ข้อความ คลิปวิดีโอ และสื่อมัลติมิเดียร่วมกัน ของผู้ใช้ ที่ทางานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งที่มีความสะดวก
รวดเร็ว และง่ายต่อการเข้าถึง
1.2 ประเภทสื่อสังคมที่เป็นที่นิยม
ประเภทของสื่อสังคมมีหลายรูปแบบด้วยกัน และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้ ประเภทของสื่อสังคมอาจแบ่งได้ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประเภทของสื่อสังคม (ดัดแปลงจาก Andy Williamson, 2013)
ประเภทของสื่อสังคม
ความหมาย
Social networking site
บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานสามารถสร้ า งข้ อ มู ล
เผยแพร่ ข้ อ มู ล รู ป ภาพต่ า งๆ โดยที่ บุ ค คลอื่ น
สามารถเข้ามาแสดงความเห็น โต้ตอบการสนทนา
หรือแสดงความคิดเห็นได้
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
Micro-blog

ใช้เผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความสั้นๆ กับบุคคลที่มี
ความสนใจในเรื่องเดียวกันได้ โดยอาศัยการใช้ #
(hashtag)

Twitter
Blauk
Weibo
เป็นต้น

Video and photo
sharing website

ใช้ สื่ อสารข้อ มู ล รูป ภาพ วี ดี โ อผ่ า นเว็ บ ไซต์ เพื่ อ
แบ่งปัน ไปยังบุคคลอื่น

Personal and corporate
blogs

ใช้บันทึกเรื่องราวต่าง ๆ เสมือนเป็นบันทึกไดอารี
ส่วนตัว ในลักษณะไม่เป็นทางการ และสามารถ
แก้ไขได้ตามความต้องการ

Forums, discussion
board and group
Geo-spatial tagging

เป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มกี ารแสดง
ความเห็น มีทั้งที่เป็นกลุ่มส่วนตัวและเปิดเผยต่อ
สาธารณะ เป็นการแสดงตาแหน่งที่อยู่ หรือที่
เรียกว่า เช็คอิน พร้อมข้อความและรูปภาพผ่าน
สื่อสังคม
ใช้เสนอรูปแบบของการเล่นเกมส์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต สามารถเล่นได้คนเดียวหรือหลายคน

Youtube
Instagram
เป็นต้น
Blogger
Wordpress
Bloggang
เป็นต้น
Google Groups
Yahoo Groups
Pantip
Facebook
Foursquare
Second life
World of Warcraft

Online multiplayer
gaming platform

สื่อสังคมที่เป็นที่นิยม และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ Facebook, Instagram และ Twitter
เป็นต้น ดูจากสถิติการใช้งาน Social Media ของคนไทย ตลอดทั้งปี 2559 จนถึง เดือนพฤษภาคม 2560 ดัง
ภาพที่ 1 ซึ่ ง ถูกน ามาใช้ ในจุ ด ประสงค์หลั กคือการติ ด ต่ อสื่ อสารระหว่ า งบุ คคลไม่ ว่ า จะเป็ น กิจ ส่ ว นตั ว หรือ
ประโยชน์ทางธุรกิจ
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ภาพที่ 1 สถิติการใช้งาน Social Media ของคนไทย ตลอดทั้งปี 2559 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2560
(สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่, 2560)
1. Facebook : สื่อสังคมมีมากกว่า 500 ประเภท แต่โดยทั่วไปเฟซบุ๊ก เป็นที่นิยมมากที่สุด และเข้า
ใช้มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากร (Thomas Steiner et. Al, n.d) คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการใช้ เฟซบุ๊ก เพราะ
สามารถเชื่อมโยง ติดต่อกับบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่เคยพบเห็นมาก่อน และสามารถโพสต์ สถานะต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการไปท่องเที่ยว ที่ไหน และทาอะไรบ้าง โดยที่ไม่ต้องห่วงความเป็นส่วนตัว เพราะสามารถกาหนดความเป็น
ส่วนตัวของโพสต์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง (Bob Mathews, n.d) นอกจากจะใช้ติดต่อข่าวสารแล้ว ยังสามารถใช้
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล โฆษณา หรือกระทั่งขายสินค้าและบริการ
2. Instagram : เป็นเว็บไซด์แบ่งปันรูปภาพและวิ ดีโอต่างๆ โดยถูกออกแบบมาสาหรับการใช้กับ
โทรศั พ ท์ มื อถือ โดยมี เจตนาให้ผู้ ที่ ช อบถ่า ยรูป บนมื อถือของตน และสามารถอัพ โหลดภาพได้ ทั น ที ผ่ า น
แอพพลิเคชั่น Instagram (Jenn Herman, 2014) ซึ่งเป็นสื่อสังคมหนึ่งที่เป็นที่นิยมเพราะสามารถเชื่อมต่อกับ
เพื่อน ครอบครัว และแบ่งปันบริการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และกลายเป็นสื่อใหม่ที่โดดเด่นในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปี
ตั้งแต่มีการเปิดตัวในเดือนตุลาคม 2010 (Yuheng Hu et.al, 2014)
3. Twitter : เป็นสื่อสังคมชนิดหนึ่งที่มีการจากัด ขนาดของการโพสต์ในแต่ละครั้ง โดยการโพสต์แต่
ละครั้งพิมพ์ได้ไม่เกิน 140 ตัวอักษร (Bob Mathews, n.d) ซึ่งปัจจุบันทวิตเตอร์เป็นที่นิยมใช้งานมากประเภท
หนึ่ง เพราะใช้งานได้ง่าย สะดวก และใช้เวลาไม่มาก อีกทั้งเป็นที่นิยมขององค์กรต่างๆ ที่ใช้ทวิตเตอร์ในการแจ้ง
กิจกรรมต่างๆ และความเคลื่อนไหวของธุรกิจ เพื่อไม่ให้ขาดการติดต่อกับสังคม
นอกจากนี้ยังมีสื่อสังคมมากมายที่เป็นที่นิยม เช่น Line, Web blog, You tube และ Google ซึ่งสื่อ
สังคมต่างๆ ดังที่กล่าวมาเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในวงการการประกอบธุรกิจการค้า รวมถึงวงการการศึกษา
สาหรับประเทศไทยได้มีการตื่นตัวและให้ความสาคัญต่อการใช้สื่อสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อส่งเสริมเรียนรู้ผ่านการ
ใช้สื่อและเทคโนโลยี

2877

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ

Veridian E-Journal, Silpakorn University

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2561

ISSN 1906 - 3431

1.3 สถิติการใช้สื่อสังคมในสังคมไทย
ปัจจุบันคนไทยมีแนวโน้มการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีการใช้ในทุกเพศ
ทุกวัย จากข้อมูลทางสถิติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2559 จะเห็นได้ว่า ช่วงอายุ
ระหว่าง 15-24 ปี มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุดคือ ร้อยละ 85.9 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง
25-34 ปี คิดเป็นร้อยละ 73.6 แสดงดังภาพที่ 2
สถิติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (%)
44.9

13.8

61.4

ช่วงอายุ

6-14
15-24
25-34
35-49
50 ขึ้นไป

73.6

85.9

ภาพที่ 2 สถิติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสังคมไทยช่วงอายุต่างๆ ในปี 2559 (สานักงานสถิติแห่งชาติ,2559)
กิจกรรมที่เด็กไทยใช้อินเตอร์เน็ต
100
80
60
40
20
0

88

91.5
55.9

ฟังเพลง,ดู
หนัง

Social
network

อัพโหลด
รูปภาพ

46.5

ศึกษาหา
ความรู้

ภาพที่ 3 สถิติการใช้อินเตอร์เน็ตของเด็กไทย ในปี 2559 (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2559)
จากข้อมูลทางสถิติการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กไทย ในปี 2559 แสดงดังภาพที่ 3 พบว่ากิจกรรมส่วน
ใหญ่ที่ใช้คือ สื่อสังคม หรือ social network หรือ social media สูงถึงร้อยละ 91.5 รองลงมาคือการใช้
ดาวน์โหลด ดูหนัง ฟังเพลง คิดเป็นร้อยละ 88 อัพโหลดรูปภาพ วีดีโอ คิดเป็นร้อยละ 55.9 และใช้สาหรับศึกษา
หาความรู้เช่น การดาวน์โหลดเอกสาร หนังสื่อ หรือติดตามข่าวสาร คิดเป็นร้อยละ 46.5
ดังนั้นจากข้อมูลสานักงานสถิติแห่งชาติ เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสังคมไทยในช่วงอายุ
ต่างๆ และสถิติการใช้อินเตอร์เน็ตของเด็กไทย ในปี 2559 สรุปได้ว่าช่วงอายุทมี่ ีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสูงสุด
คือช่วงอายุระหว่าง 15-24 ปี และส่วนใหญ่จะถูกใช้ในสื่อสังคมจะเห็นได้ว่าช่วงอายุระหว่าง 15-24 ปี เป็นช่วงวัย
ของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่านักเรียนนักศึกษาในช่วงวัยนี้มีความต้องการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านทางสื่อสังคม
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2. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ความรู้ในศตวรรษที่ผ่านมามีการสั่งสมและถ่ายทอดผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาให้เป็น
คนเก่ง เรียนรู้อย่างรอบด้าน แต่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากในช่วงต้นศตวรรษที่ 21
เนื่องด้วยบริบทของปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงสู่สังคมออนไลน์และโลกแห่งความรู้ที่ไร้พรมแดน
(ประสาท เนืองเฉลิม, 2558) แต่เดิมผู้เรียนที่เรียนรู้ตามหลักสูตรจะต้องเกิดผลการเรียนรู้ 3Rs ได้แก่
Reading หมายถึง อ่านหนังสือออก
Writing
หมายถึง เขียนหนังสือได้
Arithmetic หมายถึง คิดเลขเป็น
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แรงบันดาลใจแห่งการเรียนรู้ ถือเป็นหัวใจที่สาคัญที่สุด และส่งผ่านแรง
บันดาลใจเหล่านี้ไปยังผู้อื่น ถึง แม้ว่าในศตวรรษที่ผ่านมาจะให้ความสาคัญกับทักษะการอ่านออกเขียนได้ แต่ใน
ศตวรรษที่ 21 แล้ว การอ่านออกเขียนได้คงไม่เพียงพอ (นวพล ชลารักษ์, 2558) ดังนั้นแล้วจึงจาเป็นต้องเพิ่มเติม
เนื้อหา และทักษะต่างๆ ให้เป็นไปตามกาลเวลา ต้อองอาศัยทักษะต่างๆ เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ ทักษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา และทักษะการสื่อสาร (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551) ดังนี้
1. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ : หรือทักษะการรู้ ICT การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
วิเคราะห์เข้าถึง จัดการบูรณาการ วัดผลและสร้างสรรค์ข้อมูลในรูปแบบและสื่อต่างๆ รวมถึงเข้าใจในบทบาทของ
สื่อในสังคม
2. ทักทักษะการคิดและการแก้ปัญหา : หรือทักษะการรู้คณิต ประกอบด้วย ทักษะการคิด และ
ทักษะการแก้ปัญหา
2.1 ทักษะการคิด เป็นการใช้ความคิดในระดับสูง ได้แก่ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และการคิด
อย่างบูรณาการ
2.2 ทักษะการแก้ปัญหา เป็นการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบ ความสามารถทางสติปัญญาในทุกๆ
ด้าน และนาความรู้จากประสบการณ์เดิมๆ มาประกอบ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา เพื่อการปฏิบัติที่ถู กต้อง
และเหมาะสม
3. ทักษะการสื่อสาร : หรือทักษะการู้ภาษา ความเข้าใจ การจัดการและสร้างสรรค์ด้วยวาจาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างกับศตวรรษที่ 20 แสดงดังตารางที่ 2 โดย
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จะเน้นให้การเรียนรู้จากการปฏิบัติ ส่งเสริมการลงมือกระทา และแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง โดยอาศัยทักษะการคิดอย่างมีขั้นตอน ร่วมกับการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและได้รับองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 2 ความแตกต่างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 20 และศตวรรษที่ 21 ( ดัดแปลงจาก แม็คเอ็ดดูเคชั่น, 2558)
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 20
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เรียนตามหลักสูตร
เรียนรู้จากการทาโครงงาน
จัดการเรียนการสอนแบบตายตัว
จัดการเรียนการสอนตามความต้องการ
จัดการเรียนการสอนแบบเดียวกันทั้งห้อง
จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามรายบุคคล
เรียนตามหนังสือ
เรียนรู้โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สอบเพื่อวัดผล
ประเมินเป็นระยะเพื่อปรับปรุงแก้ไข
เรียนเพื่อให้จบ
เรียนรู้เพื่อชีวิต
3. การประยุกต์ใช้สื่อสังคมในการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
การศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 จึงต้องก้าวข้ามผ่านคาว่า ทฤษฏีไปสู่การปฏิบัติ ถึงแม้ความรู้ที่อยู่ใน
การปฏิบัตินั้นจะเป็นความรู้ที่ไม่ชัดเจน แต่ผู้เรียนเกิดกระบวนการการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นจุดที่สาคัญที่สุด และมี
ความซับซ้อนมากที่สุดเช่นกัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนสาหรับการดารงชีวิตในยุคที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (นวพล ชลารักษ์, 2558) และด้วยสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้ ประเทศไทยมี
การตื่นตัวด้านการศึกษามากขึ้น โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ก่อตั้งสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนขึ้น ซึ่งมี
วิสัยทัศน์คือ ผู้เรียน สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่งได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนและการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการ เรียนการสอน การศึกษาขั้น
พื้นฐาน และการศึกษาปฐมวัยอย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ (สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอน, 2552) ได้ส่งเสริมการใช้สื่อสังคมในการจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่
เน้นทักษะทางด้านการสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี โดยการเรียนการสอนต้องปลูกฝังการประยุกต์ใช้สื่อสาร
สนเทศและเทคโนโลยี อย่างสร้างสรรค์ โดยอาศัยความคิดวิเคราะห์ ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความกล้า
ตัดสินใจ โดยผู้เรียนสามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารได้ตามความต้องการ (ประสาท เนืองเฉลิม, 2558) โดยมีครู
เป็นผู้ชี้แนะ และให้คาปรึกษา เช่น การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส่วนมากมีการจัดทา
เป็นลักษณะของชุดการเรียน ชุดการสอนที่จาลองกระบวนการจัดการเรียนรู้ กล่าวคือ มีการกาหนดรายละเอียด
ที่เหมาะสมสาหรับการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ คาแนะนาการเรียน คาแนะนาการใช้ แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหา
ในลักษณะของหน่วยการเรียน แบบฝึกปฏิบัติ และแบบทดสอบหลังเรียน โดยมีการใช้เครื่องมือสื่อสารผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อาทิ กระดานสนทนา ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, 2559) ตัวอย่าง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมกับการศึกษาทุกระบบ แสดงดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมกับการศึกษาทุกระบบ
เรื่อง
ผลการศึกษา
การ ศึ ก ษา กา รใ ช้ สื่ อสั งค ม ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระหว่างก่อนและหลัง
ร่ ว ม กั บ ก า ร เ รี ย น รู้ เ ชิ ง รุ ก การเรี ย นด้ ว ยการใช้ สื่ อ สั ง คม ร่ ว มกั บ การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก
วิชาการออกแบบ และผลิตสื่อ ประเมิ นผลงานของผู้ เรีย นหลังการเรีย นด้ วยการใช้สื่ อสั งคม
กราฟิ ก คอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ ออนไลน์ ร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก และศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ผู้ เ รี ย นระหว่ า งเรี ย นที่ มี ต่ อ การเรี ย นด้ ว ยการใช้ สื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ ร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก จากการศึกษา พบว่า ผู้เรียน
มีผลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย นหลัง เรีย นสู งกว่าก่อนเรียน อย่ างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ผลการประเมิ น ผลงานของ
ผู้เรียนจากการเรียนด้วยการใช้สื่อสังคม ร่วมกับการเรียนรู้เชิง
รุก อยู่ในระดับ มาก และผลการศึกษาความคิดเห็นนักเรียน ที่มี
ต่อการเรียนด้วยการใช้สื่อสังคม ร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก อยู่ใน
ระดับมากที่สุด
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดยใช้ แ ผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ จ านวน 5 แผน จาก
ฟิ สิ ก ส์ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน การศึกษาสรุปได้ ว่า นักเรีย นมีผ ลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน และ
ร่ ว มกั บ สื่ อ สั ง คม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความใฝ่ รู้ ใฝ่ เ รี ย นผ่ า นเกณฑ์ ร้ อ ยละ 70 และมี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียนหลัง
ความสามารถในการแก้ ไ ข เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ปั ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
การใช้ รู ป แบบการเรี ย นแบบ ผลการศึกษาพบว่า นั กศึกษาที่ เรียนโดยใช้รูปแบบการเรีย น
ผสมผสานผ่าน เครือข่ายสังคม แบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กรณีศึกษา
ออนไลน์โดยใช้กรณีศึกษาด้วย ด้วยวิดีโอ แชร์ริง มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
วิ ดี โ อแชร์ ริ ง และเพื่ อ พั ฒ นา กว่ าก่อนเรีย นอย่ างมีนั ยส าคัญ ทางสถิติที่ ระดั บ .01 และมี มี
ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี คะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรี ยนสูงกว่าก่อน
วิจารณญาณ
เรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมกับการศึกษาทุกระบบ
เรื่อง
ผลการศึกษา
เอกสารอ้างอิง
การใช้สื่อสังคม(Social media)ใน นักเรียนใช้ โปรแกรม Line อยู่ในระดับมาก ส่วน
การเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ในเรื่องของประโยชน์ ของสื่ อสั ง คม นั กเรีย นใน
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย น ระดับมากใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารซึ่งสอดคล้องกับ
อัสสัมชัญ แผนกประถม
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ส่วนความพึงพอใจต่อ วัฒนา เอี่ยวเส็ง (2557)
การใช้ สื่ อ สั ง คมของ นั ก เรี ย นพบว่ า มี ค วามพึ ง
พอใจในระดับมาก วิชาส่วนมากที่นักเรียนใช้สื่อ
สั ง ค ม เ พื่ อ ก า ร ท า ง า น ม า ก ที่ สุ ด คื อ วิ ช า
ประวัติศาสตร์ สาเหตุที่เลือกใช้สื่อ สังคมออนไลน์
ในการเรียนและการทางาน ส่วนใหญ่พบว่าเกิด
จากทางานไม่ทัน งานมาก
ก า ร น า สื่ อ สั ง ค ม ม า ใ ช้ ใ ห้เ ป็ น โดยเลือกใช้สื่อสังคม Facebook สาหรับการเรียน
ประโยชน์ ต่ อ การเรี ย นการสอน การสอน การวิจัยนี้ใช้วิธีการผสมของการวิจัยเชิง
ลั ก ษณะของการใช้ สื่ อ สั ง คมและ คุณภาพ เยาวชนมีความสนใจ และใส่ใจในเนื้อหา กัญจน์ ผภาษี (2554)
สารวจศักยภาพในการใช้สื่อสังคม และกิจกรรมของชั้นเรียนผ่านการเข้าถึงผู้ร่วมชั้น
สาหรับการเรียนการสอน
เรี ย นและผู้ ส อนผ่ า นพื้ น ที่ สั ง คม ด้ ว ยการมี
ปฏิสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
จัดกิ จกรรมการเรียนรู้ร่ว มกัน ทาง ผลการศึกษาพบว่า คะแนนทักษะทางสังคมหลัง
อินเทอร์เน็ตด้วยการเขียนสะท้อน เข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
คิ ด ผ่ า นสื่ อสั ง คมที่ มี ต่ อทั ก ษะทาง มีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และพฤติกรรม
สังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน การสื่อสารปฏิสัมพันธ์พฤติกรรมการทางานเป็น จุ ล ม ณี สุ ร ะ โ ย ธิ น
ปลาย
กลุ่ม และพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้สื่ อ (2554)
สังคมของนักเรียนโดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี
คิดเป็นร้อยละ 91.1 ความคิดเห็นของนักเรียนต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันทางอินเตอร์เน็ต
ด้วยการเขียนสะท้อนคิดผ่านสื่อสังคมอยู่ในระดับ
มาก
สรุปได้ว่าแนวทางในการนาสื่อสังคมมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในทุกศาสตร์ทั้งนี่เพื่อ
เน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะต่างๆ อย่างรอบด้านและต่อเนื่อง โดยภาพรวมของการนาสื่อสังคมมาใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน นักเรีย นมีความพึงพอใจอย่างมาก และได้ รับความร่วมมื อจนส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะที่ตอบสนองต่อการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น อีกทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู
และนักเรียนมีแนวโน้มที่ดี เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง
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4. ข้อดีข้อเสียของการใช้สื่อสังคมในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
สื่อสังคมที่ถูกนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้น ทั้งนี้เมื่อมีข้อดี ต่างก็มีข้อเสีย
ตามมาด้วยเช่นกัน แสดงดังตารางที่ 4 โดยการนาสื่อสังคมมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนต่างก็มีเป้าหมายที่
แตกต่างกันออกไป เช่น รับส่งการบ้าน การติดต่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล การสอบถามในเรื่องที่สงสัย
ระหว่างเพื่อนกับเพื่อน หรือผู้สอนกับผู้เรียน เป็นต้น
ตารางที่ 4 ข้อดีข้อเสียของการใช้สื่อสังคมในการจัดการเรียนการสอน (ดัดแปลงจาก Williamson, 2013 และ
Philippa Collin et.al, 2011)
ข้อดี
ข้อเสีย
1. เป็นการส่งเสริมความสามารถทาง
1. เป็นสื่อที่กว้างหากผู้ใช้รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือ
สติปัญญาให้แก่ผู้เรียน
ขาดวิจารณญาณอาจโดนหลอกลวงผ่านเครือข่าย
2. เนื่องจากในปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่เป็น Social อินเทอร์เน็ต
Media ให้เลือกมากมาย เช่น Facebook, Twitter,
2. เนื่องจากเป็นสื่อที่ค่อนข้างเปิดเผย อาจมีผู้
Line ดังนัน้ ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เว็บไซต์ที่เหมาะสม หวังดี นามาใช้ในทางเสียหาย
กับความต้องการได้
3. การขาดการคัดกรองในการสืบค้นข้อมูล
3. เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการ Social Media ไม่ และการรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดการนาเสนอ
มีค่าใช้จ่าย และเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และรวดเร็ว
ข้อมูลที่ผิดพลาด
4. เป็นการฝึกทักษะการสื่อสาร การมีส่วนร่วม
รวมทั้ง ทาให้เกิดการเรียนรู้ทางสังคม
5. เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน
6. สร้างแรงจูงใจต่อการเรียนรู้
สรุปได้ว่าสื่อสังคมหากนามาใช้อย่างถูกต้อง และใช้อย่างมีวิจารณญาณก็จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทั้งผู้สอนและผู้เรียนต่างได้รับประโยชน์ร่วมกัน ผู้สอนสามารถจัดการการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับ
รูปแบบหรือกิจกรรมการเรียน ทั้งนี้ต้องคานึงถึงความปลอดภัยที่จะเกิดกั บผู้เรียนเป็นสาคัญเพื่อสามารถพัฒนา
ความรู้และทักษะที่ต้องการได้อย่างเต็มศักยภาพ
บทสรุป

สื่อสังคมมีอิทธิพลอย่างมาก สาหรับ ด้านการศึกษาโดยมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่ อการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร
สังคมไทยในปัจจุบันได้ นาสื่อสังคมเข้ามามีบทบาท สร้างแรงผลักดันต่อการอยากรู้ อยากเรียน และสามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา ผู้เรียนสามารถสร้างความเข้าใจ สร้างแนวคิด เรื่องที่จะเรียนรู้ได้อย่ างชัดเจน กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่อาศัยประสบการณ์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน สิ่งแวดล้อม และผู้สอน ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ อย่าง
ถาวรซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นทักษะการคิด การแก้ไขปัญหา ที่ผู้เรียนสามารถนาไปใช้
ในชีวิตประจาวันอย่างรอบด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
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