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บทคัดย่อ 
 การใช้โซเชียลมีเดียในการจัดการเรียนรู้ เป็นการน าเครื่องมือที่มีอยู่บนระบบอินเตอร์เน็ต  
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นส าหรับนักเรียน ทั้งยัง
เป็นการลดข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่ในการเรียนรู้ โดยเครื่องมือเหล่านี้อยู่บนพ้ืนฐานของยุคเว็บ 
2.0 ที่นักเรียนและครูสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็วผ่านโซเชียลมีเดีย   
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งยังเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากประสบการณ์ตรงอีกด้วย 
ตัวอย่าง โซเชียลมีเดียที่ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ Facebook, Twitter, Web Blog, 
Youtube และ Google Apps เป็นต้น โดยครูต้องเข้าใจคุณลักษณะของเครื่องมือแต่ละชนิด เพ่ือ
วางแผนและเลือกใช้ได้ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ 
 นอกจากโซเชียลมีเดียจะเป็นเครื่องมือส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากในการจัดการศึกษา
สมัยใหม่แล้ว ในทางกลับกันก็อาจเป็นภัยหากนักเรียนขาดวิจารณญาณในการใช้ ดังนั้นครูผู้สอนควร
ค านึงถึงผลกระทบด้านลบที่จะเกิดขึ้นหากมีการจัดการและการควบคุมที่ไม่ดีพอ  
ค าส าคัญ : โซเชียลมีเดีย, การศึกษาไทย, เว็บ 2.0 
 
Abstract  
  Using Social Media in learning. The tool is available on the Internet to apply for 
benefits in Education to enhance the knowledge and skills necessary for the students. 
It also reduces the limitations of time and place of learning. These tools are based on 
the web 2.0 era, where students and teachers can interact with each other through 
social media which creates collaborative learning. It also creates new knowledge 
gained from direct experience as well. The Social Media as a tool for learning, including 
Facebook, Twitter, Web Blog, Youtube, Google Apps, etc. Teachers need to understand 
the features of each tool. Available to meet the needs and learning styles. 
  Also, social media is an important tool and is very useful in the study of modern 
management. On the other hand, it could be a disaster if the student lacks judgment. 
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Therefore, teachers should take into account the negative impact that would occur if 
the management and control is not good enough. 
Key words : Social media, Thai Education, Web 2.0 
 
 
1. บทน า 
 บทความนี้ขอกล่าวถึงการน าโซเชียลมีเดียมาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน โดย
ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การน าโซเชียลมีเดียมาประยุกต์ใช้ รวมถึง
ผลกระทบและแนวทางการแก้ปัญหาที่ครูผู้สอนควรพิจารณา    
       การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ได้ปรับเปลี่ยนจากระบบการเรียนการสอนที่ครูเป็นผู้บรรยาย
แต่ผู้เดียว มาเป็นการใช้เทคโนโลยีควบคู่ไปกับการสอน และครูเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้ความรู้ เป็นผู้
ชี้แนะ การเรียนการสอนแบบเดิมที่ครูเป็นศูนย์กลางไม่สามารถช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 ได้ดีพอ (วิจารย์ พานิช, 2555) ดังนั้นครูจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและเข้าใจ
บทบาทของนักเรียนและครูที่ถูกต้อง เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นอยู่เสมอ จะ
ช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีความพร้อมในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในศตวรรษที่ 21 ที่สิ่งแวดล้อม
รอบตัวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
     เมื่อระบบอินเทอร์เน็ตถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งความเร็ว และความเสถียร การน าเอา
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามาเป็นเครื่องมือในการศึกษา คงเป็นสิ่งที่หลีกเลียงไม่ได้ เพราะแหล่ง
ความรู้ต่างๆ ไม่ได้อยู่ในห้องสมุดแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่มีอยู่มากมายในโลกที่สามารถสืบค้นได้
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยที่ทุกคนสามารถเชื่อมต่อและเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา  (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 
2554) (การน า Social Media มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ , 2556) (กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว , 
2554) 

 
ภาพที่ 1 การประยุกต์ใช้โซเชียลมีเดียส าหรับการ

เรียนการสอน 
ที่มา : http://www.roar.pro/wp-

content/uploads/2013/03/socialmediatree
.jpg  (2013)  

 
ภาพที่ 2 สื่อสังคมออนไลน์ 

ที่มา :  http://kathleendeggelman.com/wp-
content/uploads/2013/06/social-media-

companies.jpg (2013)
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  การเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วนี้ เราเรียกว่าการเกิดสังคม หากสังคมนั้น ไม่ได้จ ากัดเพียงแค่
ระยะทาง  แต่เป็นการเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันผ่านระบบเครือข่ายฯ โดยเรียกเว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลาง
ให้บริการข้อมูลข่าวสารประเภทนี้ว่า “โซเชียลเน็ตเวิร์ค” และเรียกข้อมูลบนโซเชียลเน็ตเวิร์คว่า “โซเชียล
มีเดีย” ซึ่งสถิติการใช้  เว็บไซต์ประเภทนี้ของไทยในปี 2554-2555 ที่ผ่านมา (Thailand Social Network 
2013, 2013) พบว่า มีการใช้งานเว็บไซต์ facebook เป็นอันดับหนึ่ง และมีการใช้บริการประเภทวิดีโอ 
เช่น youtube อยู่ในอันดับต้นๆ จะเห็นได้ว่า คนไทยใช้เว็บไซต์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจ าวัน 
ในที่นี้ผู้เขียนขอให้นิยามเว็บไซต์เหล่านี้ว่า “โซเชียลมีเดีย” 

มีผู้ให้ความหมายของค าว่า โซเชียลมีเดีย ไว้หลายความเห็น ดังนี้ 
ราชบัณฑิตยสถาน (2554) ได้บัญญัติค าว่า “Social Media” ไว้ว่า “สื่อสังคม” หมายถึงสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสื่อกลางที่ให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมสร้างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ผ่าน
อินเทอร์เน็ตได้ สื่อเหล่านี้เป็นของบริษัทต่าง ๆ ให้บริการผ่านเว็บไซต์ของตน เช่น เฟซบุ๊ก  (Facebook), 
ไฮไฟฟ์ (Hi5) (อ่านว่า ไฮ-ไฟ้), ทวิตเตอร์ (Twitter), วิกิพีเดีย (Wikipedia) ฯลฯ 

กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว  (ม .ป .ป .) อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้กล่าวว่า “มีเดีย (“Media”) หมายถึง สื่อหรือเครื่องมือที่ใช้เพ่ือการสื่อสารโซ
เชียล (“Social”) หมายถึง สังคม และในบริบทของโซเชียลมีเดีย โซเชียลหมายถึงการแบ่งปันในสังคม   
ซึ่งอาจจะเป็นการแบ่งปันเนื้อหา (ไฟล์, รสนิยม ความเห็น) หรือปฏิสัมพันธ์ในสังคม (การรวมกับเป็นกลุ่ม) 
เพราะฉะนั้น โซเชียลมีเดียในที่นี้หมายถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ท าให้ผู้ใช้แสดงความเป็นตัวตนของตนเอง
เพ่ือที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับหรือแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลอ่ืน” 
  สรุปได้ว่า โซเชียลมีเดีย หรือ สื่อสังคม หมายถึง สื่อดิจิทัลหรือซอฟแวร์ที่ท างานอยู่บนพ้ืนฐาน
ของระบบเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต อันเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคมที่มีผู้จัดท าขึ้น โดยเมื่อผู้ส่ง
สารพบเจอเรื่องราว เหตุการณ์ บทความ ประสบการณ์ รูปภาพ วิดีโอและเพลงต่างๆ  จึงน าข้อมูล
เหล่านั้นมาแบ่งปันกับผู้ใช้ในโลกออนไลน์ภายใต้เครือข่ายของตนได้รับรู้และใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (อรวรรณ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง, 2553; Elizabeth F. Churchill, 2012) 
 การใช้โซเชียลมีเดียในการเรียนการสอน เป็นเรื่องส าคัญในปัจจุบัน ที่ครูผู้สอนสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
อีกทางหนึ่งด้วย (กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์, 2554) กลุ่มผู้เขียนจึงมีความสนใจที่จะน าเสนอการเรียนการสอน 
โดยใช้กระบวนการ Inquiry  Learning (ภาสกร เรืองรอง, 2556) ในการให้ผู้เรียนได้สืบเสาะหาความรู้  
อภิปราย สรุปและสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้เข้ากับประสบการณ์หรือความรู้เดิม จน
เกิดเป็นความรู้ใหม่ ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 1.ก าหนดประเด็นที่สนใจ ในที่นี้คือ ประเด็นในการ
น าโซเชียลมีเดีย ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 2.ท าการสืบค้นข้อมูล 3.น าข้อมูลมาอภิปรายกลุ่ม โดย
ให้เพ่ือนช่วยกันเพ่ิมเติมและเสนอแนะประเด็นที่เกี่ยวข้อง (Socialmedia, 2556) 4.หาข้อสรุปร่วมกันผ่าน 
google doc (โซเชียลมีเดียกับการศึกษาไทย, 2556) และ 5.ท าการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจเพื่อ
น าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไปได้ 
       หากครูจะน าพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเปลี่ยนการจัดการสอนแบบเดิมๆ ที่ครูเป็นเพียง
แหล่งความรู้แหล่งเดียว ให้เป็นนักเรียนสามารถสืบค้นความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่มีอยู่มากมายได้ด้วยตนเอง 
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โดยที่ครูเป็นผู้คอยชี้แนะว่าแหล่งข้อมูลใดน่าชื่อถือ และสามารถน ามาอ้างอิงได้ รวมทั้งใช้เว็บไซต์ประเภท
เครือข่ายสังคมเป็นสื่อกลางในการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงทัศนะ หรือสร้างองค์ความรู้ของ
ตนเอง อีกท้ังยังช่วยลดช่องว่างระหว่างครูและนักเรียนอีกด้วย 
2. การประยุกต์ใช้โซเชียลมีเดียในการจัดการเรียนการสอน 
       ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  ด าเนินการ
จัดอบรมเพ่ือกระตุ้นให้ครูไทย พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการใช้ social media ในการจัดการเรียนรู้ 
โดยเล็งเห็นความส าคัญในการส่งเสริมและผลักดันให้ครูสามารถน าเครื่องมือออนไลน์ที่มีอยู่บนระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดเป็นเครือข่ายและเกิดความร่วมมือกันระหว่างครู
กับครู นักเรียนกับครู และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน โดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลา และสถานที่ ก่อให้เกิด
การเรียนรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุด (ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน, 2552) นับเป็นยุคเว็บ 2.0 ที่นักการ
ศึกษาจ าเป็นต้องตระหนัก เข้าใจ และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญแห่งนี้ เพ่ือตอบรับกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในปัจจุบันและอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (Jeff Dunn, 2011) 

โดยเครื่องมือที่ทางส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน (สทร.) แนะน าให้ครูได้น าไปปรับใช้ 
ได้แก่ (การน า Social Media มาใช้ในการจัดการเรียนรู้, 2556) 
  1) Facebook : คือ เว็บไซต์ส าหรับให้ครูและนักเรียนสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันได้ โดยการตั้งกลุ่มรายวิชา เพ่ือการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครู กับนักเรียน และ
นักเรียนกับนักเรียน 
  2) Wordpress : คือ เว็บไซต์ส าเร็จรูปหรือบล็อก ที่นักเรียนและครูสามารถใช้สร้างบล็อกส่วนตัว 
หรือในแต่ละรายวิชาส าหรับเผยแพร่บทเรียนในแต่ละรายวิชา หรือ สร้างปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนได้ 

 

 
ภาพที่ 4 ตัวอย่างการใช้ facebook  

ประกอบการเรียนการสอน 
ที่มา : http://www.facebook.com/krubeeka/

  (2556) 

 
ภาพที่ 5 ตัวอย่างการใช้งาน Wordpress  

ในการสร้างบล็อกของครู 
ที่มา :  http://krubeeka.wordpress.com/ 

(2556)
    
 3) Youtube : คือ เว็บไซต์ที่ใช้ ในการแบ่งปันไฟล์วิดีโอ ครูสามารถอัพโหลดและเผยแพร่วิดีโอ
การสอนผ่านเว็บไซต์ยูธูป  ใช้วิดีโอที่มีอยู่บนเว็บไซต์เป็นสื่อในการเรียนการสอน และนักเรียนสามารถ
เผยแพร่ผลงานของตนเองให้เพ่ือน ๆ และครูได้แสดงความคิดเห็น 
 4) Twitter : ใช้ในการสื่อสารข้อความสั้นๆ โต้ตอบกันได้อย่างรวดเร็ว  
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 5) Slideshare : ใช้ในการแบ่งบันเอกสาร  
 

 
ภาพที่ 6 ตัวอย่างการใช้งาน youtube  

ในการเผยแพร่ไฟล์วิดีโอของครูและนักเรียน 
ที่มา :  

http://wwwyoutube.com/piriyalaichannal/ 
(2556)  

 
ภาพที่ 7 ตัวอย่างการใช้งาน twitter  

ในสื่อสาร 
ที่มา :http://www.twitter.com/krubeeka/ 

(2556)

 

 
ภาพที่ 8 ตัวอย่างการใช้ slideshare ในการแบ่งปันไฟล์ความรู้ในรายวิชากับผู้เรียน 

ที่มา : http://www.slideshare.net/krubeeka/ (2556) 
 

เครื่องมือออนไลน์ที่มีอยู่อย่างหลากหลายบนอินเทอร์เน็ตนั้น มีประสิทธิภาพส าหรับการใช้งานที่
แตกต่างกัน โดยนับวันจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ค าถามคือ เราจะน าเครื่องมือดังที่กล่าว
ข้างต้น มาสร้างให้เกิดแหล่งเรียนรู้เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับนักเรียนได้อย่าง ไร โดยที่ครูสามารถดึง
เครื่องมือเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและอย่างยั่งยืน การที่ครูมี
ความเข้าใจในเทคนิค/แทคติค ของเครื่องมือ ผนวกกับ กลยุทธ์การสอน และสร้างให้เกิดเป็นรูปแบบที่
น่าสนใจส าหรับนักเรียนนั้น นับเป็นสิ่งที่ท้าทายส าหรับครูเป็นอย่างยิ่ง  (ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ
สอน, 2554) 
  
3. ผลกระทบต่อการศึกษาไทย 
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      แม้การใช้โซเชียลมีเดียจะมีประโยชน์อย่างมากในบทบาทของเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการ
สอน แต่หากครูไม่มีการจัดการที่ดีอาจส่งผลกระทบทางลบต่อนักเรียนได้  เพราะนักเรียนอาจยังไม่
สามารถควบคุมหรือก ากับตนเองให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งข้อดีและข้อเสียของการใช้โซเชียลมีเดียใน
การเรียนการสอนพอสรุปได้ ดังนี้ 

3.1 ข้อดีและข้อเสียของการใช้โซเชียลมีเดียในการเรียนการสอน 
ด้วยข้อมูลจ านวนมากที่ถูกน าเสนอในเครือข่ายสังคมออนไลน์หากน ามาสู่การจัดการเรียนการ

สอนในชั้นเรียนย่อมก่อให้เกิดผลส าคัญในหลากหลายลักษณะเช่นกัน  (กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว, 
2554) ได้กล่าวไว้ดังนี้ 
         ข้อดี 
       หากมีการใช้งานในทางที่ถูกต้อง จะส่งผลดีทั้งครูและนักเรียน ซึ่ง Poore (2013) ได้ยกตัวอย่าง
ไว้ เช่น  

       1. เป็นการส่งเสริมความสามารถทางสติปัญญาให้แก่ผู้เรียน (Intellectual Benefit)  
    2. เป็นการฝึกทักษะการสื่อสาร (Benefits for Communication), การมีส่วนร่วม 

(Collaboration) รวมทั้ง ท าให้เกิดการเรียนรู้ทางสังคม (Socialization) 
       3. เป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivational Benefits) 

              4. ปรับสภาพแวดล้อมการเรียนแบบเปิด ง่ายต่อการเชื่อมโยง สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสังคมในชั้นห้องเรียน 
                5. สนับสนุนและรองรับการสื่อสาร 2 ทาง สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในวิธีการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือ (collaborative learning), การเรียนรู้แบบกลุ่ม
เล็ก (small group learning) หรือ การร่วมกันสร้างองค์ความรู้ (other co-creation of knowledge) 
       ข้อเสีย 
       ผลกระทบที่เป็นอุปสรรค์และปัญหาจากการใช้โซเชียลมี เดียในการเรียนการสอน สามารถ
ยกตัวอย่างไดด้ังนี้ (จุฑามาศ สนกนก, 2555) 
                1. ความไม่มั่นใจในความเสถียรและความคงอยู่ของเว็บ  เพราะส่วนใหญ่โซเชียลมีเดีย
เป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในบางกรณีที่เว็บไซต์ปิดตัวลงโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือมี
ค่าใช้จ่ายส าหรับการท างานเกิดข้ึน เช่น เว็บไซต์ Ning.com ที่มีการเก็บค่าบริการของผู้ใช้งาน 
                2. การเชื่อมโยงระหว่างระบบและข้อมูลผู้ใช้เพ่ือการท างานร่วมกันในสถานศึกษา หาก
ไม่มีการควบคุม ผู้ใช้ที่อาจขาดความระมัดระวังในการใช้งาน เช่น การโพสข้อคว ามหมิ่นประมาท 
ก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเองหรือองค์กรได้ 
                3. ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล หากไม่มีการป้องกันที่ดี อาจมีผู้ไม่
ประสงค์ดี น าไปใช้ในทางผิดได้ 
                4. อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องมีราคาสูง หากองค์กรนั้นไม่มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ จะท า
ให้ใช้อุปกรณ์นั้นๆ ได้ไม่คุ้มค่า เช่น ระบบอินเทอร์เน็ตหรือห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน หากไม่มี
งบประมาณในการปรับปรุงจะท าให้เกิดความล้าสมัย หรือผู้ปกครองบางท่านที่ไม่สามารถสนับสนุนบุตร
หลานในการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตเป็นของตนเอง 
                5. การขาดการคัดกรองในการสืบค้นข้อมูล และการรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดการ
ขาดวิจารณญาณในการน าเสนอข้อมูล รวมทั้งท าให้เนื้อหาที่น าเสนอผิดพลาดได้ 
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4. แนวทางและความเป็นไปได้ในการแกไ้ขปัญหา 
       การใช้งานโซเชียลมีเดียในเบื้องต้น เป็นการใช้งานส่วนบุคคล ที่สามารถใช้ได้อย่างเสรี แต่เมื่อ
น ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนต้องค านึงถึงความเหมาะสมในการสืบค้นและน าเสนอข้อมูลเช่ น 
การน าเสนอข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ โดยไม่ตรวจสอบความถูกต้องหรือความทันสมัยของข้อมูล  การแชร์
ข้อมลูจากแหล่งข้อมูลที่มีอคติหรือความล าเอียง หรือ การน าข้อความ เอกสาร ภาพ หรือ วิดีโอ มาใช้ โดย
ไม่อ้างอิงแหล่งที่มา (จารุวัจน์ สองเมือง, 2554; จุไรรัตน์  ทองค าชื่นวิวัฒน์, 2552; Antony Mayfield, 
2008)  
 หากครูยังไม่สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับรูปแบบหรือกิจกรรม
การเรียนการสอน และใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ไม่คุ้มค่าตามงบประมาณท่ีรัฐบาลสนับสนุน จะส่งผลให้นักเรียน
ไม่สามารถพัฒนาความรู้และทักษะที่ต้องการได้เต็มศักยภาพ จึงขอยกตัวอย่างแนวทางในการน าโซเชียล
มีเดียมาใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังนี้ 

1) หากครูต้องการน าเสนอข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ  ควรตรวจสอบความถูกต้อง หรือความ
ทันสมัยของข้อมูล โดยการตรวจสอบข้อมูลจากต้นฉบับ หรือหาแหล่งที่มาของผู้เผยแพร่จากองค์การหรือ
บุคลที่น่าเชื่อถือ  

2) ควรมีการไตร่ตรองในการแบ่งปัน (share) ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ หรือควรสืบค้นข้อมูลข่าวสาร
จากหลากหลายที่มา 

3) การน าข้อความ เอกสาร ภาพ หรือ วิดีโอ มาใช้ ควรมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน  
 

  
ภาพที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในห้องเรียน  

ที่มา : http://edudemic.com/wp-content/uploads/2012/09/dd_social.jpg (ม.ป.ป.) 
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5. บทสรุป 
โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการเป็นเครื่องมือที่ครูและนักเรียนสามารถน ามาช่วย

ในการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเอกสาร การให้งาน การน าเสนองาน การอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น ฯลฯ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนได้เป็ น
อย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม การน าโซเชียลมีเดียมาใช้ในการเรียนการสอน ครูควรค านึงถึงผลกระทบทางด้าน
ลบที่จะตามมาด้วย ควรปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดี ชี้แนะการใช้งานที่ถูกต้อง สร้างความรู้เท่าทันสื่อ เพ่ือ
เป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้บริโภคสื่อ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ในการเปิดรับเนื้อหา
ผ่านสื่อในเชิงวิเคราะห์วิพากษ์ และประเมินสื่อ การสร้างความรู้เท่าทันสื่อนี้ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจาก
การเรียนรู้ของเด็กผ่านการชี้แนะของครูและผู้ปกครอง รวมถึงการพัฒนาความคิดในเชิงวิเคราะห์วิพากษ์
ของเด็กเองผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนั่นเอง ทั้งหมดนี้เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าโซเชียลมีเดีย
มาช่วยพัฒนาความรู้และทักษะอย่างถูกวิธี ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
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