
lesson 
 

  

  การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

  ส่ือสังคมออนไลน์ 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. รู้ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน 
 2. ประโยชน์และโทษของสื่อออนไลน์ 
 3. การใช้สื่อออนไลน์กับการเรียน 
 4. รู้ทันเทคโนโลยีกับสื่อออนไลน์ 
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ความหมายและประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ 
 

สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง สื่อดิจิทัลที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม  (Social 
Tool) เพ่ือใช้ในการสื่อสารระหว่างกันในเครือข่ายทางสังคม (Social Network)  ผ่านทางเว็บไซต์
และโปรแกรมประยุกต์บนสื่อใดๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยเน้นให้ผู้ใช้ทั้งที่เป็นผู้ส่งสาร
และผู้รับสารมีส่วนร่วม (Collaborative) อย่างสร้างสรรค์ ในการผลิตเนื้อหาขึ้นเอง  (User-
Generate Content: UGC) ในรูปของข้อมูล ภาพ และเสียง 

 
ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ 

ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ มีด้วยกันหลายชนิด ขึ้นอยู่กับลักษณะของการน ามาใช้โดย
สามารถแบ่งเป็นกลุ่ม หลักดังนี้ 

1. Weblogs หรือเรียกสั้นๆ ว่า Blogs คือ สื่อส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้เผยแพร่

ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ข้อคิดเห็น บันทึกส่วนตัว โดยสามารถแบ่งปันให้บุคคลอ่ืนๆ โดยผู้รับสาร
สามารถเข้าไปอ่าน หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมได้ ซึ่งการแสดงเนื้อหาของบล็อกนั้นจะ
เรียงล าดับจากเนื้อหาใหม่ไปสู่เนื้อหาเก่า ผู้เขียนและผู้อ่านสามารถค้นหาเนื้อหาย้อนหลังเพ่ืออ่าน
และแก้ไขเพ่ิมเติมได้ตลอดเวลา เช่น Exteen, Bloggang, Wordpress,Blogger, Okanation ฯลฯ 
และยังมีบล็อคในประเทศไทยอีกมากมายที่ให้บริการทางด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จนท าให้
เกิดบล็อคเกอร์รายใหม่ๆ ถือว่าเป็นการสร้างอาชีพได้อีกอาชีพหนึ่งเลยทีเดียว ดังตัวอย่างด่านล่าง
ไม่ว่าจะเป็นบล็อคของเว็บไซต์ travelvoka ที่เป็นเว็บไซต์หลักที่ให้บริการทางด้านการท่องเที่ยว
แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการจองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแกรม รถรับส่งสนามบิน ฯลฯ ด้วยเหตุนี้
การมีบล็อคเพ่ือแนะน าการท่องเที่ยวจึงอาจจะเป็นเหตุสนับสนุนให้มีผู้มาใช้บริการเว็บตัวเอง
เพ่ิมข้ึนก็เป็นไปได ้
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สื่อสังคมออนไลน์ 
 

2. Social Networking หรือเครือข่ายทางสังคมในอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเครือข่ายทางสังคมที่ใช้
ส าหรับเชื่อมต่อระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล เพ่ือให้เกิดเป็นกลุ่มสังคม (Social Community)   เพ่ือ
ร่วมกันแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันทั้งด้านธุรกิจ การเมือง การศึกษา เช่น  
Facebook, Hi5, Ning, Linked in, MySpace, Youmeo, Friendste,  Instragram, Line ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Micro Blogging และ Micro Sharing หรือที่เรียกกันว่า “บล็อกจิ๋ว” ซึ่งเป็นเว็บเซอร์วิส
หรือเว็บไซต์ที่ให้บริการแก่บุคคลทั่วไป ส าหรับให้ผู้ใช้บริการเขียนข้อความสั้นๆ ประมาณ  140 
ตัวอักษร ที่เรียกว่า “Status” หรือ “Notice” เพ่ือแสดงสถานะของตัวเองว่าก าลังท าอะไรอยู่ 
ห รื อ แจ้ ง ข่ า ว ส า รต่ า ง ๆ  แก่ ก ลุ่ ม เ พ่ื อน ในสั ง คมออน ไลน์  (Online Social Network)   
(Wikipedia,2010) ทั้งนี้การก าหนดให้ใช้ข้อมูลในรูปข้อความสั้นๆ ก็เพ่ือให้ผู้ใช้ที่เป็นทั้งผู้เขียน
และผู้อ่านเข้าใจง่าย ที่นิยมใช้กัน อย่างแพร่หลายคือ Twitter 
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4. Online Video เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการวิดีโอออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ซึ่งปัจจุบันได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่หลายและขยายตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเนื้อหาที่น าเสนอในวิดีโอออนไลน์ไม่
ถูกจ ากัดโดยผังรายการที่แน่นอนและตายตัว ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถติดตามชมได้อย่างต่อเนื่อง 
เพราะไม่มีโฆษณาคั่น รวมทั้งผู้ใช้สามารถเลือกชมเนื้อหาได้ตามความต้องการและยังสามารถ
เชื่อมโยงไปยังเว็บวิดีโออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องได้จ านวนมากอีกด้วยเช่น   YouTube, MSN, Yahoo, 
Line TV 
5. Photo Sharing เป็นเว็บไซต์ที่เน้นให้บริการฝากรูปภาพโดยผู้ใช้บริการสามารถอัพโหลดและ
ดาวน์โหลดรูปภาพเพ่ือน ามาใช้งานได้ ที่ส าคัญนอกเหนือจากผู้ใช้บริการจะมีโอกาสแบ่งปันรูปภาพ
แล้ว ยังสามารถใช้เป็นพื้นที่เพ่ือเสนอขายภาพที่ตนเองน าเข้าไปฝากได้อีกด้วย เช่น   

Flickr เป็น เว็บไซต์ส าหรับเก็บรูปภาพดิจิตัล โดยอัปโหลดจากผู้ใช้งาน และสามารถ
แบ่งปันให้ผู้อ่ืนดูได้ นอกจากผู้ใช้จะสามารถอัปโหลดไฟล์ภาพจากในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว  ยัง
สามารถอัปโหลดภาพโดยตรงจากโทรศัพท์มือถือ (Nokia Nseries) บางรุ่น ขึ้น Flickr ได้โดยตรง
อีกด้วย 

 
 
Photobucket  เปิดให้บริการฝากไฟล์รูปภาพมานาน จากเดิมได้ให้เนื้อที่ส าหรับเก็บไฟล์

รูปภาพในปริมาณจ ากัด วันนี้ได้ปรับปรุงเพ่ิมเนื้อที่ส าหรับเก็บไฟล์เป็นไม่จ ากัดจ านวนภาพให้แก่
ผู้ใช้ รวมไปถึงผู้ใช้บริการแบบ free account ด้วย  นอกจากนี้ยังได้พัฒนาแอพพลิเคชันส าหรับ
อุปกรณ์มือถือขึ้นใหม่คือ Snapbucket ซึ่งจะสามารถใช้บริการได้จากทั้งบน Android และ 

http://photobucket.com/snapbucket/
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สื่อสังคมออนไลน์ 
iPhone โดย Snapbucket จะเป็นแอพพลิเคชันที่ใช้ในการตกแต่งรูปภาพที่มี
จุดเด่นคือเราสามารถสร้างฟิลเตอร์ส่วนตัวของเราเองได้ และสามารถเลือกให้เก็บไฟล์ที่ตกแต่ง
เสร็จแล้วพร้อมต้นฉบับ (ไม่ผ่านการตกแต่ง) ลงบัญชี Photobucket ของเราทั้งคู่ได้โดยอัตโนมัติ 

 

 
 

6. Wikis เป็นเว็บไซต์ที่มีลักษณะเป็นแหล่งข้อมูลหรือความรู้ (Data/Knowledge) ซึ่ง
ผู้เขียนส่วนใหญ่อาจจะเป็นนักวิชาการ นักวิชาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่างๆ ทั้ง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ซึ่งผู้ใช้สามารถเขียนหรือแก้ไขข้อมูลได้อย่างอิสระ เช่น  

Wikipedia คือ  สารานุกรม ซึงมีหลายภาษา สามารถเข้าไปอ่านได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกใดๆ อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงเพ่ิมเติมเนื้อหา ซึ่งท าให้วิกิพีเดียกลายเป็น
สารานุกรมที่ได้รับการแก้ไขรวบรวมและดูแลรักษาจากอาสาสมัครทั่วโลก  ผ่านซอฟต์แวร์ ชื่อ 
มีเดียวิก ในปัจจุบันวิกิพีเดียมีทั้งหมดมากกว่า 250 ภาษา สารานุกรมวิกิพีเดียได้รับการยอมรับ
จากนักวิชาการและสื่อมวลชน เนื่องจากเนื้อหาเปิดเสรีให้สามารถน าไปใช้ได้ รวมถึงเปิดเสรีที่ให้
ทุกคนแก้ไขรวมถึงนโยบายมุมมองที่เป็นกลางจากทุกฝ่ายที่เขียนในสารานุกรม  ดังนั้นข้อมูลใน 
Wikipedia จึงค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือสูง และการที่ Wikipedia เป็นเสรีสารานุกรม ที่ทุกคน
สามารถเข้าไปแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลได้นี้เอง จึงท าให้มีผู้ประสงค์ร้ายใส่ข้อมูลเข้าไปผิดๆ แม้ส่วน
ใหญ่บุคคลเหล่านั้นจะถูกจับได้แล้ว แต่ท่านทั้งหลายก็ควรระวัง  และอ่านข้อมูลจาก Wikipedia 
อย่างมีวิจารณญาณ ไม่หลงเชื่อข้อมูลที่ผิดจากบุคคลเหล่านั้น 



 โครงการแหลง่เรยีนรูย้คุดจิทิลั   110 

Google Earth  คือ โปรแกรมที่สร้างโดยบริษัท Google ใช้ส าหรับดูภาพถ่ายทางอากาศ
พร้อมทั้งแผนที่ เส้นทาง และผังเมือง รวมทั้งระบบ จีไอเอส ในรูปแบบ 3 มิติ โปรแกรมนี้ช่วยให้
เราศึกษาข้อมูลก่อนเดินทางได้เป็น
อย่างดี ท าให้เราสามารถค้นหาที่ตั้ง
ของสถานที่ที่เราจะเดินทางไป เส้นทาง
ต่าง ๆ ของเมืองที่เราจะเดินทางไป 
รวมถึงแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น สภาพดิน
ฟ้าอากาศ ส าหรับรูปแบบการท างาน
ของ Google Earth นั้นก็จะเป็นการ
ท างานแบบ Client Server โปรแกรม
ส่ วนที่ พ วก เ ร า ใช้ ง านจะ เ รี ย กว่ า 
Google Earth client ซ่ึง Google ให้เรามาใช้งานฟรี 

 
7. Virtual Worlds คือการสร้างโลกจินตนาการโดยจ าลองส่วนหนึ่งของชีวิตลงไป 

จัดเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่บรรดาผู้ท่องโลกไซเบอร์ใช้เพ่ือสื่อสารระหว่างกันบนอินเทอร์เน็ตใน
ลักษณะโลกเสมือนจริง (Virtual Reality) ซึ่งผู้ที่จะเข้าไปใช้บริการอาจจะบริษัทหรือองค์การด้าน
ธุรกิจ ด้านการศึกษา รวมถึงองค์การด้านสื่อ เช่น ส านักข่าวรอยเตอร์   ส านักข่าวซีเอ็นเอ็น ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อพ้ืนที่เพ่ือให้บุคคลในบริษัทหรือองค์กรได้มีช่องทางในการน าเสนอเรื่องราว
ต่างๆ ไปยังกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้สื่อออนไลน์ ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่ม ลูกค้าทั้งหลัก และรองหรือ ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท หรือองค์การก็ได้ ปัจจุบันเว็บไซต์ที่ใช้หลัก  Virtual Worlds ที่
ประสบผลส าเร็จและมีชื่อเสียง คือ Second life 
Second Life คือ โลกสมมติเสมือนจริง สร้างโดย Linden Lab บริษัทอินเตอร์เน็ทแห่งหนึ่ง   ใน
ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา เปิดให้ใช้งานเมื่อปี 2003 Second Life ใช้งานในระบบเทคโนโลยี
ของ 3D ผู้สร้าง Second Life มีแนวคิดว่า Second Life จะแสดงศักยภาพได้ดีที่สุด ถ้าหาก
ปล่อยให้ผู้ใช้เป็นผู้สร้างโลกสมมติแห่งนี้ขึ้นมาด้วยตนเอง ท าให้ตอนแรกจะมีเพียงพ้ืนที่เปล่า ๆ 
และถูกผู้เล่นพัฒนาจนมีอาคาร บ้านเรือน โรงแรม มหาวิทยาลัย สถานฑูต รวมถึงวัด ดังเช่นใน
ปัจจุบัน  
 
 
 

https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2052-client-server-คืออะไร.html
http://www.secondlife.com/
http://www.secondlife.com/
http://www.secondlife.com/
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สื่อสังคมออนไลน์ 
Second Life มีดีอะไร  

เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านที่อ่านมาถึงตอนนี้ คงเกิดค าถามสงสัยว่า แล้ว  Second Life มีอะไร
ดี ท าไมผู้คนถึงสนใจกันนัก ดังที่บอกไปตอนต้นว่า Second Life เปรียบเสมือนโลกที่สอง หาก
การเปรียบเทียบกับการ Chat ในโปรแกรมต่าง ๆ อย่าง MSN , ICQ , QQ , Pirch ว่าเหมือนกับ
การคุยโทรศัพท์ คือ ติดต่อสื่อสารกันได้แต่ไม่เห็นปฏิกิริยาโต้ตอบของคู่สนทนา  Second Life 
เปรียบได้กับชีวิตสองแต่อยู่บนโลกออนไลน์ สามารถพบปะ พูดคุยติดต่อกับบุคคลอ่ืน ไปงานปาร์ตี้ 
ไปโรงเรียน ไปมหาวิทยาลัย และต้องท างานเพื่อหาเงินในการใช้จ่าย  (ค่าเงินใน Second Life จะ
ใช้สกุล Linden Dollar ซึ่งสามารถแลกเป็นเงินจริงในสกุล US Dollar ได้ด้วย)   

นอกจากนี้ใน  Second Life ผู้เล่นสามารถก าหนดรูปร่างลักษณะได้อย่างใจฝัน ทั้งสีผม 
สีผิว เพศ รูปร่าง เปลี่ยนได้หมด แม้กระทั่งสีของขนตา หรือหากมีความฝันอยากจะบินได้ คุณ
สามารถท าได้ที่นี่ ท าให้ Second Life เปรียบเสมือนการแต่งเติมความฝันในวัยเยาว์ หรือเติมเต็ม
ความต้องการที่ไม่สามารถท าได้ในโลกของความเป็นจริง ท าให้เกิดช่องทางของการท าธุรกิจแนว
ใหม่เกิดขึ้นที่นี ่

 
 

 
 

http://www.secondlife.com/
http://www.secondlife.com/
http://www.secondlife.com/
http://www.secondlife.com/
http://www.secondlife.com/
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         8. Crowd Sourcing มาจากการรวมของค าสองค าคือ Crowd และ Outsourcing เป็น
หลักการขอความร่วมมือจากบุคคลในเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยสามารถจัดท าในรูปของเว็บไซต์
ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือค้นหาค าตอบและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆทั้งทางธุรกิจ การศึกษา  รวมทั้ง
การสื่อสาร  โดยอาจจะเป็นการดึงความร่วมมือจากเครือข่ายทางสังคมมาช่วยตรวจสอบข้อมูล
เสนอความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะ  กลุ่มคนที่เข้ามาให้ข้อมูลอาจจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือผู้
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่อยู่ในภาคธุรกิจหรือแม้แต่ในสังคมนักข่าว ข้อดีของการใช้
หลัก  Crowd souring  คือ  ท าให้เกิดความหลากหลายทางความคิดเพ่ือน า  ไปสู่การแก้ปัญหาที่
มีประสิทธิภาพ  ตลอดจนช่วยตรวจสอบหรือคัดกรองข้อมูลซึ่งเป็นปัญหาสาธารณะร่วมกันได้  

โดยสรุปแล้ว Crowdsourcing สามารถท าให้ได้แนวคิด และแนวทางแก้ปัญหาใหม่ ๆ ซึ่ง
เกิดจากกลุ่มคนจ านวนมากท าให้เกิดความหลากหลายทางความคิด  น าไปสู่การแก้ปัญหาที่มี
ประสิทธิภาพ และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่ าเม่ือเทียบกับต้นทุนด้านอื่นที่ต้องเสียไป 

 
ข้อดีของแก้ปัญหาด้วย Crowdsourcing 
 ปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องการค าตอบถูกส่งออกไปยัง User และได้ค าตอบกลับมาไวมากใน

ขณะที่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่ า 
 การจ่ายเงิน หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นไปตามผลลัพธ์ และในบางครั้งก็มีการละเว้น

ค่าใช้จ่ายในกรณีท่ีไม่ได้ solution ที่ต้องการ 
 องค์กร และบริษัทต่าง ๆ สามารถได้รับแนวคิดใหม่ ๆ ที่ไม่ถูกปิดก้ันจากคนภายใน

องค์กร หรือบริษัทนั้น ๆ 
 User ที่เข้าร่วมในการท า Crowdsourcing อาจเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ด้วย 

ดังนั้นจึงเป็นการส ารวจความคิดของลูกค้าไปในตัว 
 ชุมชน User ที่เข้าร่วมจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ brand เพราะไอเดียต่าง ๆ มาจาก

การที่กลุ่ม User ช่วยกันคิดและมีส่วนร่วม 

ตัวอย่างของการท า Crowdsourcing ที่เราเห็นได้ชัดเจนที่สุดอย่างหนึ่งคือการใช้ Social 
Bookmarking อย่าง Digg.com ซ่ึง User มีสิทธิที่จะโหวตว่าเว็บไซต์ควรจะกด “Digg” ให้
หรือไม่ ยิ่งมีคนโหวตมาก link ของเว็บไซต์นั้น ๆ ก็จะยิ่งได้รับ traffic มากยิ่งขึ้นนั่นเอง เพียงแต่
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สื่อสังคมออนไลน์ 
การท า Crowdsourcing จากเว็บผู้ให้บริการฟรีอย่าง Digg.com นั้นอาจจะไม่
สามารถน ามาค้นหา solution ในการแก้ไขปัญหาของบริษัทได้ เพราะเปรียบเสมือการโหวต
เว็บไซต์ที่ดีเท่านั้น 

 
9. Podcasting หรื อ  Podcast มาจากการรวมตั ว ของสองค า  คื อ  “Pod” กั บ 

“Broadcasting” ซึ่ง “POD” หรือ PersonalOn - Demand คือ อุปสงค์หรือความต้องการส่วน
บุคคล ส่วน“Broadcasting” เป็นการน าสื่อต่างๆ มารวมกันในรูปของภาพและเสียง หรืออาจ
กล่าวง่ายๆ Podcast คือ การบันทึกภาพและเสียงแล้วน ามาไว้ในเว็บเพจ  (Web Page) เพ่ือ
เผยแพร่ให้บุคคลภายนอก (The public in general) ที่สนใจดาวน์โหลดเพ่ือน าไปใช้งาน เช่น 
Dual Geek Podcast, Wiggly Podcast  

 
10. Discuss / Review/ Opinion เป็นเว็บบอร์ดที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถแสดงความ

คิดเห็น โดยอาจจะเกี่ยวกับ สินค้าหรือบริการ ประเด็นสาธารณะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
เช่น  

Epinions ถูกก่อตั้งโดยนักพัฒนาเว็บกลุ่มเล็กๆ อดีตพนักงาน Netscape, Yahoo และ 
Excite น าโดย Nirav Tolia แล้วถูก shopping.com ซื้อกิจการไปฝนปี 2003 แล้ว Ebay ก็ซื้อ
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กิจการทั้งหมดไปในปี 2005 ฉะนั้นถือว่าปัจจุบัน  Epinions เป็นส่วนหนึ่งของอีเบย์ด้วย   โดยที่ 
นีราฟ โทเลีย ผู้ก่อตั้งยังคงบริหารอยู่ และเขาเองก็เป็น Reviewer เก่าแก่คนหนึ่งในเว็บนี้ด้วย 

ประโยชน์ที่ว่านั้นก็คือ เป็นแหล่งรวม "Review" หรือ Comment เสียงด่าเสียงชมต่อ
สินค้าทุกชนิดตั้งแต่ชุดโฮมเธียเตอร์ โน้ตบุ๊ก เปลเด็ก โรงแรม ซีดีเพลง ไปถึงสบู่ แบ่งเป็นหมวดหมู่
ชัดเจน โดยคอมเมนต์ทั้งหมดมาจากผู้อ่านในฐานะ "Reviewer" ซึ่งนอกจากจะให้คะแนนสินค้า 0 
ถึง 5 ดาวในด้านต่างๆ ได้แล้ว ยังให้คะแนนกันเองได้ว่าคอมเมนต์ของใครน่าเชื่อถือ ของใครไร้
น้ าหนักได้ด้วย สะสมไว้เป็นคะแนนประจ าตัวของแต่ละ Reviewer เอง  และเนื่องจาก Review 
ใหม่ๆ เปรียบเสมือนเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงเว็บนี้ให้อยู่ได้ Epinions จึงมีนโยบายจ่าย 10 เหรียญ
สหรัฐให้กับผู้ที่ส่งรีวิวครบ 10 รีวิว แต่มีข้อแม้ว่าทั้ง 10 รีวิวนั้นต้องได้รับคะแนนความเชื่อถือ 
(Trust) จากผู้ใช้คนอื่นๆ และต้องมีความยาวความละเอียดถึงขั้นที่ก าหนดไว้ด้วย และผู้ใช้คนไหน
ที่ไม่น่าเชื่อถือหรือป่วนเว็บก็จะถูกคะแนน Distrust ซึ่งถ้ามากๆ เข้าก็ถึงขั้นถูก Block ซึ่งทั้งหมด
ส่วนใหญ่ด าเนินการโดยเหล่าผู้ใช้ดูแลกันเอง  

ระบบนี้ถูกเรียกว่า "Reputation System" โดยผู้ส่งความเห็นทุกคนถูกแบ่งเป็น 4 ระดับ 
ไล่จากบนลงล่างคือ Category Lead, Top Reviewer, Advisor และระดับ Reviewer ธรรมดา 
ซึ่งใครที่อยู่ระดับบนๆ จะมีสิทธิมีเสียงและมีค่าตอบแทนมากกว่า ส่วนความคิดเห็นใดที่มีคุณค่าก็
จะถูกโหวตติดตรา "MH" ย่อจาก "Most Helpful" ไว้  ถัดๆ ไปก็เป็น Very Helpful (VH), 
Helpful (H), Not Helpful, (NH), ลงไปเรื่อยๆ 
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สื่อสังคมออนไลน์ 
อุปกรณ์เครื่องมือทางสื่อสังคมออนไลน์ 

คอมพิวเตอร์  คือ เครื่องค านวณ อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถท างานค านวณผลและ
เปรียบเทียบค่าตามชุดค าสั่งด้วยความเร็วสูงอย่าง
ต่ อ เ นื่ อ ง แ ล ะ อั ต โ น มั ติ  พ จ น า นุ ก ร ม ฉ บั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้ค าจ ากัดความของ
คอม พิว เตอร์ ไ ว้ ค่ อนข้ า งกะทั ด รั ด ว่ า  เ ค รื่ อ ง
อิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ท าหน้าที่เสมือนสมองกล
ใช้ส าหรับแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งที่ง่ายและซับซ้อน โดยวิธี
ทา งคณิตศาสตร์  หรื ออาจกล่ าว ได้ ว่ า  เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์หมายถึง เครื่องมือที่ช่วยในการค านวณ
และการประมวลผลข้อมูล 

 
 

สมาร์ทโฟน (Smart Phone)  คือ 
โทรศัพท์มือถือที่นอกเหนือจากใช้โทรออก-
รับสายแล้วยั งมีแอพพลิ เคชั่น ให้ ใช้ งาน
มาก มา ย  ส าม า รถ รอ ง รั บ ก า ร ใ ช้ ง า น
อินเทอร์เน็ตผ่าน 3G, Wi-Fi และสามารถใช้
งานโซเชียลเน็ตเวิ ร์คและแอพพลิ เคชั่น
ส น ท น า ชั้ น น า  เ ช่ น  LINE, Youtube, 
Facebook, Twitter ฯลฯ โดยที่ผู้ใช้สามารถ
ปรับแต่งลูกเล่นการใช้งานสมาร์ทโฟนให้ตรง
กับความต้องการได้มากกว่ามือถือธรรมดา 
ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆ นิยมผลิตสมาร์ท
โฟนที่มีหน้าจอระบบสัมผัส , ใส่กล้องถ่ายรูปที่มีความละเอียดสูง , ออกแบบดีไซน์ให้สวยงาม
ทันสมัย, มีแอพพลิเคชั่นและลูกเล่นที่น่าสนใจ 
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แ ท็ บ เ ล็ ต  ( Tablet)  คื อ  อุ ป ก ร ณ์
คอมพิวเตอร์ที่มีหน้าจอระบบสัมผัสขนาดใหญ่ มี
ขนาดหน้าจอตั้งแต่ 7 นิ้วขึ้นไป พกพาได้สะดวก 
สามารถใช้งานหน้าจอผ่านการสัมผัสผ่านปลายนิ้วได้
โดยตรง มีแอพพลิเคชั่นมากมายให้เลือกใช้ ไม่ว่าจะ
รับ-ส่งอีเมล์, เล่นอินเทอร์เน็ต, ดูหนัง, ฟังเพลง, เล่น
เกม หรือแม้กระทั่งใช้ท างานเอกสารออฟฟิต ข้อดี
ของแท็บเล็ตคือมีหน้าจอที่กว้าง ท าให้มีพ้ืนที่การใช้
งานเยอะ มีน้ าหนักเบา พกพาได้สะดวกกว่า
โน๊ตบุ๊คหรือ คอมพิวเตอร์ สามารถจดบันทึกหรือใช้
เป็นอุปกรณ์เพ่ือการศึกษาได้เป็นอย่างดี 
 
อุปกรณ์เครือข่าย 
          เซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เครื่องแม่ข่าย เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์
หลักในเครือข่าย ที่ท าหน้าที่จัดเก็บและให้บริการไฟล์ข้อมูลและทรัพยากรอ่ืนๆ กับคอมพิวเตอร์
เครื่องอ่ืน ๆ ใน เครือข่าย โดยปกติคอมพิวเตอร์ที่น ามาใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์มักจะเป็นเครื่องที่มี
สมรรถนะสูง และมีฮาร์ดดิสก์ความจ าสูงกว่าคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืน ๆ ในเครือข่าย 

 
 
          ไคลเอนต์ (Client) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เครื่องลูกข่าย เป็นคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย
ที่ร้องขอ บริการและเข้าถึงไฟล์ข้อมูลที่จัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ ไคลเอนต์ เป็น
คอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้แต่ละคนในระบบเครือข่าย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
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สื่อสังคมออนไลน์ 

 
 

ฮับ (HUB) หรือ เรียก รีพีตเตอร์ (Repeater) คืออุปกรณ์ท่ีใช้เชื่อมต่อกลุ่มคอมพิวเตอร์ 
ฮับ มีหน้าที่รับส่งเฟรมข้อมูลทุกเฟรมที่ได้รับจากพอร์ตใดพอร์ตหนึ่ง ไปยังพอร์ตที่เหลือ 
คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับฮับจะแชร์แบนด์วิธหรืออัตราข้อมูลของเครือข่าย เพราะฉะนั้นถ้ามี
คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อมากจะท าให้อัตราการส่งข้อมูลลดลง 

เนทเวิร์ค สวิตช์ (Switch) คืออุปกรณ์เครือข่ายที่ท าหน้าที่ในเลเยอร์ที่ 2 และท าหน้าที่
ส่งข้อมูลที่ได้รับมาจากพอร์ตหนึ่งไปยังพอร์ตเฉพาะที่เป็นปลายทางเท่านั้น และท าให้คอมพิวเตอร์
ที่เชื่อมต่อกับพอร์ตที่เหลือ 
ส่งข้อมูลถึงกันในเวลาเดียวกัน ดังนั้น อัตราการรับส่งข้อมูลหรือแบนด์วิธจึงไม่ขึ้นอยู่กับ
คอมพิวเตอร์ ปัจจุบันนิยมเชื่อมต่อแบบนี้มากกว่าฮับเพราะลดปัญหาการชนกันของข้อมูล 

เราต์เตอร์  (Router) เป็นอุปรณ์ที่ท าหน้าที่ในเลเยอร์ที่ 3 เราท์เตอร์จะอ่านที่อยู่  
(Address) ของสถานีปลายทางที่ส่วนหัว (Header) ข้อแพ็กเก็ตข้อมูล เพ่ือที่จะก าหนดและส่ง
แพ็กเก็ตต่อไป เราท์เตอร์จะมีตัวจัดเส้นทางในแพ็กเก็ต เรียกว่า เราติ้งเทเบิ้ล  (Routing Table) 
หรือตารางจัดเส้นทางนอกจากนี้ยังส่งข้อมูลไปยังเครือข่ายที่ให้โพรโทคอลต่างกันได้ เช่น IP 
(Internet Protocol) IPX (Internet Package Exchange) และ  AppleTalk นอกจ ากนี้ ยั ง
เชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นได้ เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

บริดจ์ (Bridge) เป็นอุปกรณ์ที่มักจะใช้ในการเชื่อมต่อวงแลน (LAN Segments) เข้า
ด้วยกัน ท าให้สามารถขยายขอบเขตของ LAN ออกไปได้เรื่อยๆ โดยที่ประสิทธิภาพรวมของระบบ 
ไม่ลดลงมากนัก เนื่องจากการติดต่อของเครื่องที่อยู่ในเซกเมนต์เดียวกันจะไม่ถูกส่งผ่าน ไปรบกวน
การจราจรของเซกเมนต์อ่ืน และเนื่องจากบริดจ์เป็นอุปกรณ์ที่ท างานอยู่ในระดับ Data Link 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84_%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%8C
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Layer จึงท าให้สามารถใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายที่แตกต่างกันในระดับ Physical และ Data 
Link ได้ เช่น ระหว่าง Eternet กับ Token Ring เป็นต้น  บริดจ์ มักจะถูกใช้ในการเชื่อมเครือข่าย
ย่อยๆ ในองค์กรเข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายใหญ่ เพียงเครือข่ายเดียว เพื่อให้เครือข่ายย่อยๆ เหล่านั้น
สามารถติดต่อกับเครือข่ายย่อยอ่ืนๆได้ 
          เกตเวย์ (Gateway)  เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายต่างประเภทเข้าด้วยกัน  
เช่น การใช้เกตเวย์ในการเชื่อมต่อเครือข่าย ที่เป็นคอมพิวเตอร์ ประเภทพีซี (PC) เข้ากับ
คอมพิวเตอร์ประเภทแมคอินทอช (MAC) เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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สื่อสังคมออนไลน์ 
ประโยชน์และข้อจ ากัดของสังคมออนไลน์ 

แม้ลักษณะของเครือข่ายสังคมออนไลน์ จะเป็นสื่อให้ข้อมูลข่าวสารสามารถกระจายออก
ไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวางมีคุณประโยชน์มากมายในด้านการติดต่อสื่อสาร แต่ก็เปรียบเสมือน
ดาบสองคมหากผู้ใช้ขาดคุณธรรมจริยธรรม สามัญส านึก การรู้จักเคารพสิทธิ ของผู้อ่ืน และความ
ระมัดระวังในการใช้แล้ว สังคมออนไลน์เหล่านี้ก็จะเป็น "สังคมอันตราย"ที่จะเป็นด้านมืดของ
สังคมไทย 

 
ประโยชน์ของ Social networks เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ทุกวันนี้โลกออนไลน์ของเราพัฒนาไปไกลมากๆ การสื่อสารออนไลน์จึงกลายเป็นสิ่งที่เข้า
มามีบทบาทกับการใช้ชีวิตของคนเรามากขึ้น ดังจะเห็นได้จากทุกๆ วันเราจ าเป็นต้องมีการสื่อสาร
ผ่านระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการรับหรือส่งก็ตามดังนั้นปฏิเสธไม่ได้จริงๆ ว่านี่คือโลกสมัยใหม่ที่
ไม่ได้มีแค่เรื่องของความเชื่องช้าอีกต่อไปแต่ทุกอย่างต้องเร็วและสามารถเข้าถึงได้ง่ายดายด้วย  ซึ่ง
การสื่อสารออนไลน์นี้ก็มีประโยชน์ด้วยกันหลายข้อว่าแล้วก็ลองมาดูกันว่ามีประโยชน์ดีๆ อะไรบ้าง 
 
ประโยชน์ส าคัญของการสื่อสารออนไลน์ 

1. ท าให้ทุกคนสามารถรับรู้ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว หรือการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้อย่าง

รวดเร็วมากขั้น สังเกตง่ายๆ ว่าสมัยนี้เวลาที่กระแสข่าวอะไรมาแรงมากๆ สื่อออนไลน์จะ

เป็นสิ่งที่ท าให้ผู้คนรับรู้ได้เป็นอันดับแรก ดังนั้นการสื่อสารออนไลน์จึงช่วยให้ทันกระแส

ของโลก กระแสสังคมได้รวดเร็วมาก 
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2. เข้าถึงได้ทุกกลุ่มเป้าหมายโดยไม่จ าเป็นต้องก าหนดเหมือนการสื่อสารผ่านทีวี  วิทยุ 

หนังสือพิมพ์ หรืออ่ืนๆ เพราะว่าการสื่อสารในโลกออนไลน์ทุกคนสามารถรับรู้และสัมผัส

เหมือนกันได้หมด 

3. สะดวก รวดเร็ว ต่อการติดต่อสื่อสารในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยเรื่องงาน ส่งไฟล์

งาน รูปภาพ วีดีโอ สื่อต่างๆ ถึงกันได้ง่าย ติดต่อหากันได้รวดเร็วไม่ต้องใช้เวลานานที

ส าคัญยังสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้จากระยะไกลโดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปหากันให้

วุ่นวายอีกด้วย 

4. ช่วยสร้างรายได้หรือสร้างอาชีพให้กับหลายๆ คนได้ อย่าง การขายของออนไลน์ การไลฟ์

สด และอ่ืนๆ เป็นช่องทางที่ช่วยเพ่ิมเงินในกระเป๋าของหลายๆ คนได้เป็นอย่างดีหากว่า

เลือกใช้การสื่อสารออนไลน์ได้อย่างถูกวิธี 

5. ช่วยสร้างข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจด้านต่างๆ ได้มากขึ้น  เพราะการสื่อสารออนไลน์เรา

สามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร การวิเคราะห์ ความน่าเชื่อถือ ข้อเท็จจริง 

และอ่ืนๆ เรียกว่าหากก าลังคิดตัดสินใจจะซื้อหรือท าอะไรซักอย่างเราสามารถสอบถามผู้รู้

ได้ผ่านการสื่อสารออนไลน์พร้อมกับหาข้อมูลด้วยนั่นเอง 

6. ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก หากเป็นการติดต่อสื่อสารสมัยก่อนก็ต้องเสียเงินในการติดต่อ

เยอะ เช่น โทรศัพท์ ส่งจดหมาย โทรเลข เป็นต้น แต่การติดต่อสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ไม่

จ าเป็นต้องเสียค่าอะไรสักบาทแค่มีแอพฯ หรือโปรแกรมติดต่อจากนั้นก็ท าการเชื่อมต่อ 

Wi-Fi เท่านี้ก็สามารถพูดคุยติดต่อสื่อสารกันได้แล้ว 

7. ช่วยสร้างโลกใหม่ๆ ให้กับผู้คนได้ง่าย เช่น การเข้ากลุ่มนักวิ่ง กลุ่มนักเขียน เป็นต้น เป็น

การเปิดโลกทัศน์ของตนเองให้กว้างมากกว่าที่เคยเป็น 

อย่างไรก็ตามการสื่อสารออนไลน์ที่มีประโยชน์แบบนี้ก็ต้องอยู่ที่ผู้น าไปใช้ว่าสามารถดึง
ประโยชน์ออกมาได้ดีแค่ไหน เพราะหากเอาไปใช้ในทางที่ผิดมันก็คือโทษได้เหมือนกัน ดังนั้นจง
เลือกใช้ตามแนวทางอันเหมาะสมดีกว่า 
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สื่อสังคมออนไลน์ 
ข้อดี - ข้อเสีย ของ Social Network 
ข้อดีของ Social Network  

 สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในสิ่งที่สนใจร่วมกันได้  
 เป็นคลังข้อมูลความรู้ขนาดย่อมเพราะเราสามารถเสนอและแสดงความคิดเห็น 

แลกเปลี่ยนความรู้ หรือตั้งค าถามในเรื่องต่างๆ เพ่ือให้บุคคลอ่ืนที่สนใจหรือมีค าตอบได้
ช่วยกันตอบ  

 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับคนอ่ืน สะดวกและรวดเร็ว 
 เป็นสื่อในการน าเสนอผลงานของตัวเอง เช่น งานเขียน รูปภาพ วีดิโอต่างๆ เพ่ือให้ผู้อื่นได้

เข้ามารับชมและแสดงความคิดเห็น  
 ใช้เป็นสื่อในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือบริการลูกค้าส าหรับบริษัทและองค์กรต่างๆ 

ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า 
 ช่วยสร้างผลงานและรายได้ให้แก่ผู้ใช้งาน เกิดการจ้างงานแบบใหม่ๆ ขึ้น  
 คลายเครียดได้ส าหรับผู้ใช้ที่ต้องการหาเพ่ือนคุยเล่นสนุกๆ  
 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีจากเพ่ือนสู่เพ่ือนได้  

 ข้อเสียของ Social Network  

 เว็บไซต์ให้บริการบางแห่งอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไป หากผู้ใช้บริการไม่
ระมัดระวังในการกรอกข้อมูล อาจถูกผู้
ไม่หวังดีน ามาใช้ในทางเสียหาย หรือ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้ 

 Social Network เป็นสังคมออนไลน์ที่
กว้าง หากผู้ใช้รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือขาด
วิจารณญาณ อาจโดนหลอกลวงผ่าน
อินเทอร์เน็ต หรือการนัดเจอกันเพ่ือ
จุดประสงค์ร้าย ตามที่เป็นข่าวตามหน้า
หนังสือพิมพ์  

 เป็นช่องทางในการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ 
ขโมยผลงาน หรือถูกแอบอ้าง เพราะ Social Network Service เป็นสื่อในการเผยแพร่
ผลงาน รูปภาพต่างๆ ของเราให้บุคคลอื่นได้ดูและแสดงความคิดเห็น  
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 ข้อมูลที่ต้องกรอกเพ่ือสมัครสมาชิกและแสดงบนเว็บไซต์ในรูปแบบ Social Network 
ยากแก่การตรวจสอบว่าจริงหรือไม่ ดังนั้นอาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ท่ีก าหนดอายุ
การสมัครสมาชิก หรือการถูกหลอกโดยบุคคลที่ไม่มีตัวตนได้  

 ผู้ใช้ที่เล่น social  network และอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอาจสายตาเสีย
ได้หรือบางคนอาจตาบอดได้        

 ถ้าผู้ใช้หมกหมุ่นอยู่กับ social  network มากเกินไปอาจท าให้เสียการเรียนหรือผลการ
เรียนตกต่ าลงได้  

 จะท าให้เสียเวลาถ้าผู้ใช้ใช้อย่างไร้ประโยชน์    

 
ประโยชน์ของการใช้เฟซบุ๊กเพื่อการเรียนการสอน 
          1.สื่อสารถึงนักศึกษาได้อย่างรวดเร็วกว่าการใช้อีเมลล์หรืออีเลิร์นนิ่ง 
          2.ส่งเสริมการกระตุ้นให้นักศึกษาได้แบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดได้อย่างทั่วถึงและ
รวดเร็ว 
          3.นักศึกษามีความสะดวกในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ข้อจ ากัดของการใช้เฟซบุ๊กเพื่อการเรียนการสอน 
          1.อาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้ 
          2.อาจารย์หรือนักศึกษาไม่เป็นส่วนตัวในการข้อความหรือรูปภาพต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงการแหลง่เรยีนรูย้คุดจิทิลั  123 

สื่อสังคมออนไลน์ 
 

ประโยชน์และข้อจ ากัด การประยุกต์ใช้งาน Youtube เพ่ือการเรียนการสอน 

          Youtube  เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอระหว่างผู้ใช้ได้ฟรี โดยน า
เทคโนโลยีของAdobe Flashมาใช้ในการแสดงภาพวิดีโอ ซึ่งยูทูบมีนโนบายไม่ให้อัปโหลดคลิปที่มี
ภาพโป๊เปลือยและคลิปที่มีลิขสิทธิ์ นอกเสียจากเจ้าของลิขสิทธิ์ได้อัปโหลดเองเมื่อสมัครสมาชิก
แล้วผู้  ใช้จะสามารถใส่ภาพวิดี โอเข้าไป 
แบ่งปันภาพวิดีโอให้คนอื่นดูด้วยแต่หากไม่ได้
สมัครสมาชิกก็สามารถเข้าไปเปิดดูภาพวิดีโอ
ที่ผู้ ใช้คนอ่ืน ๆ ใส่ไว้ในYoutubeได้แม้จะ
ก่อตั้งได้เพียงไม่นาน (YouTube ก่อตั้งขึ้น
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.2005) Youtube
เติบโตอย่ างรวดเร็วมาก เป็นที่ รู้ จักกัน
แพร่หลายและได้รับความนิยมทั่วโลก ต่อมาปี ค.ศ.2006กูเกิ้ลซื้อยูทูบ ตอนนี้ยูทูบจึงกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของกูเกิ้ลแล้ว แต่ด้วยตัวยูทูบเองที่มีเนื้อหามากมายเป็นแสนชิ้น ทั้งสื่อและเครื่องมือการ
เรียนรู้ดีๆที่สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ แต่ในขณะเดียวกันก็มีสื่อประเภทที่
สุ่มเสี่ยง และท าให้เด็กและเยาวชนไขว้เขวไปได้ ทั้งจากมิวสิควีดีโอ การ์ตูน และไม่ได้ใช้เป็น
ช่องทางเพ่ือการเรียนรู้สักทีเดียว จึงเป็นที่มาของการเปิดหน้าการศึกษาล่าสุดเของยูทูบขึ้นที่
เรียกว่า“ยูทูบส าหรับโรงเรียน”หรือ (Youtube for Schools) เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่จัดตั้งขึ้น 
โดยจะมีเนื้อแต่เรื่องการศึกษาแต่เพียงอย่างเดียว โดยได้ร่วมมือกับภาคีด้านการศึกษากว่า600แห่ง 
เช่น TED, Smithsonian เว็บไซด์ชื่อดังเรื่องที่ได้รวบรวมแหล่งเรียนรู้และนิทรรศการต่างๆเอาไว้ 
Steve Spangler แหล่งผลิตเกมและของเล่นเพ่ือการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ หรือ 
Numberphile ที่สอนคณิตศาสตร์ออนไลน์ เป็นต้น นอกจากนี้เพ่ือให้ง่ายต่อการค้นหา ยูทูบได้
ท างานร่วมกับครูในการจัดแบ่งเนื้อหากว่า 300 ชิ้น ออกเป็นรายวิชา และระดับชั้น โดยสื่อเหล่านี้
ยูทูบเชื่อว่าจะช่วยเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี ท าให้ห้องเรียนสนุกสนานขึ้น และ
เด็กๆก็จะตั้งใจเรียนมากยิ่งข้ึน 
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ประโยชน์ของ YouTube ส าหรับโรงเรียน 
          1. กว้างขวางครอบคลุมYouTubeส าหรับโรงเรียนเปิดโอกาสให้โรงเรียนต่างๆ เข้าถึงวิดีโอ
เพ่ือการศึกษาฟรีนับแสนรายการจาก YouTube EDU วิดีโอเหล่านี้มาจากองค์กรที่มีชื่อเสียงต่างๆ 
เช่น Stanford,PBS และ TED รวมทั้งจากพันธมิตรที่ก าลังได้รับความนิยมของYouTubeซึ่งมียอด
ผู้ชมนับล้านๆ คน เช่น Khan Academy,Steve Spangler Science และ Numberphile 
          2. ปรับแก้ได้สามารถก าหนดค่าเนื้อหาที่ดูได้ในโรงเรียนของคุณ โรงเรียนทั้งหมดจะได้รับ
สิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาYouTube EDUทั้งหมด แต่ครูและผู้ดูแลระบบอาจสร้างเพลย์ลิสต์วิดีโอที่ดูได้
เฉพาะในเครือข่ายของโรงเรียนเท่านั้นได้เช่นกัน 
          3. เหมาะสมส าหรับโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนและครูสามารถลงชื่อเข้าใช้และดูวิดีโอใดๆ 
ก็ได้ แต่นักเรียนจะไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้และจะดูได้เฉพาะวิดีโอYouTube EDUและวิดีโอที่
โรงเรียนได้เพ่ิมเข้าไปเท่านั้น ความคิดเห็นและวิดีโอที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานและการ
ค้นหาจะจ ากัดเฉพาะวิดีโอ YouTube EDU เท่านั้น 
          4. เป็นมิตรกับครู YouTube.com/Teachers มีเพลย์ลิสต์วิดีโอนับร้อยรายการที่ได้
มาตรฐานการศึกษาทั่วไป และจัดระเบียบตามหัวเรื่องและระดับชั้น เพลย์ลิสต์เหล่านี้สร้างขึ้นโดย
ครูเพ่ือเพ่ือนครูด้วยกัน ดังนั้นคุณจึงมีเวลาในการสอนมากขึ้นและใช้เวลาค้นหาน้อยลง 
ข้อจ ากัด 

1.อาจมีการละเมิดลิขสิทธิ์ 
           2.อาจมีการกระท าที่ไม่ดี 

ในปัจจุบัน Social Media เรียกได้ว่าเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เชื่อมโยงคนหลายคน
เข้าไว้ด้วยกันผ่านอินเตอร์เน็ต มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของผู้คนเกือบทุกๆ ด้าน ทุกคนใน
สังคมปัจจุบันล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของ Social Media ทั้งสิ้น 

ซ่ึง Social Media มีทั้งข้อดี ข้อเสีย มีทั้งเพ่ือนที่คุณรู้จัก และคนไม่รู้จักเลยแต่ติดตามเรา 
ซึ่งการที่ผู้ใช้เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวออกไป และทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลของใครก็ได้ ข้อมูลของ
เราที่แชร์ออกไปก็เสี่ยงที่จะโดนแอบอ้างหรือขโมยความเป็นส่วนตัว หรือขโมยความเป็นตัวตนบน
โลกออนไลน์และอาจเป็นอันตรายต่อตัวเรามากกว่าที่คิด ฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเอง ป้องกันไม่ให้
เราเกิดภัยเนื่องจากการแชร์ข้อมูลส่วนตัวบนโลกออนไลน์ โดยวันนี้เรามีวิธีการใช้ Social Media 
ให้ปลอดภัย เพ่ือรู้ทันและไม่ให้เกิดภัยอันตรายตัวเอง ดังนี้ 

 
 
 

http://www.youtube.com/stanford
http://www.youtube.com/pbs
http://www.youtube.com/ted
http://www.youtube.com/numberphile
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สื่อสังคมออนไลน์ 
ข้อควรระวังในการใช้ Social Media 

1. ไม่ควรตั้งโปรไฟล์เป็นสาธารณะ การตั้งโปรไฟล์เป็นสาธารณะก็เปรียบเหมือนการ
สร้างบ้านโดยที่ไม่มีรั้วบ้าน ให้ใครที่ไหนก็ไม่รู้สามารถเข้าถึงข้อมูลเราได้หมด ดังนั้นเราควรตั้งค่า
ให้เพ่ือนเท่านั้นที่เห็นกิจกรรมของเรา และหลีกเลี่ยงการตั้งค่าสิ่งที่เราท าให้เป็นสาธารณะ หรือคน
ทั่วไปเห็นได ้

2. ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวมากเกินไป ไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ บัตร
ประจ าตัวประชาชน หรือบัตรเครดิตลงในโซเชียลเน็ตเวิร์ก ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบข้อความ หรือ
รูปภาพ คิดให้รอบคอบก่อนโพสต์ข้อมูลใดๆ เราควรระมัดระวังข้อมูลเหล่านี้ให้มากท่ีสุด เพราะถ้า
ถูกน าไปใช้ในทางท่ีไม่ดีก็อาจจะเป็นอันตราย หรือสร้างความเสียหายต่อเราได้ 

 
3. ไม่รับแอดใครง่ายๆ  คัดกรองคนท่ีขอเป็นเพ่ือน เราควรศึกษาดีๆ ต้องเช็คให้ดีก่อน ว่า

คนนั้นเป็นใครเป็นเพ่ือนของเพ่ือนจริงหรือเปล่า และแอดเราเป็นเพ่ือนเพ่ือวัตถุประสงค์ใด ถ้าไม่
เป็นเพ่ือนของเพ่ือนจริงเราก็ไม่ขอรับเพ่ือนดีกว่าเพราะว่าเขาอาจมีวัตถุประสงค์อ่ืนในการที่เข้ามา
เป็นเพื่อนกับเรา 

4. การเช็คอินในสถานที่ต่างๆ เป็นการบอกว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหน บางครั้งเราโพสรูปของ
เราว่าไปเที่ยวอยู่จะกลับบ้านวันนั้นวันนี้ถ้าเป็นการแชร์กันระหว่างเพ่ือนก็ไม่เป็นไร แต่ว่าถ้าคนอื่น
ที่ไม่ได้เป็นเพื่อนเราจริงๆ ก็อาจจะเข้ามาประสงค์ร้ายได้ในช่วงที่เราไม่อยู่บ้าน 



 โครงการแหลง่เรยีนรูย้คุดจิทิลั   126 

5. ใช้ความระมัดระวังในการคลิกลิงก์ต่างๆ ที่มากับการแชร์หรือข้อความ หลีกเลี่ยงลิงก์
แปลกปลอม หรือมาจากคนที่ไม่รู้จัก ซึ่งโลกออนไลน์เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีการกลั่นกลองข่าวสารที่ดีพอ 
เพราะอาจจะไปเจอลิ้งก์ข่าวปลอม คลิกเบ็ด หรืออาจเป็นลิงก์ที่น าไปสู่ไวรัสหรือช่องทางขโมย
ข้อมูลของเหล่าแฮกเกอร์ได ้

6. ไม่ให้เบาะแสของรหัสผ่านกับคนอ่ืน หลายคนอยากจะแชร์ว่าหมาของเราชื่อว่าอะไร 
เราชอบกีฬาประเภทไหน แต่อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นค าถามเมื่อเราลืมรหัสผ่าน เข้าอีเมลต่างๆ 
ซึ่งถ้ามีผู้ไม่ประสงค์ดีเขาก็จะรู้หมดเลยว่าเราชอบอะไรมีสัตว์เลี้ยงตัวไหน ชอบกีฬางานอดิเรกอะไร 
เพราะเขาสามารถเอาไปใช้เพื่อที่จะได้เอารหัสผ่านมาได้ 

7. ไม่โพสต์รูปที่ไม่เหมาะสม อย่างการโพสต์รูปตัวเองแบบสนุนๆ เช่น โพสต์รูปตัวเอง
เมาแอ๋ หรือ โพสต์รูปตัวเองก าลังถือปืน เพราะสิ่งเหล่านี้อาจเป็นผลกระทบกับภาพลักษณ์ของ
ตัวเอง มีผลกระทบต่อหน้าที่การงาน เมื่อพอถึงเวลาที่เราคิดได้ว่าไม่สมควรที่จะโพสต์ แม้เราจะ
ลบออกไปแล้ว แต่ภาพก็ได้ส่งต่อและแชร์ออกไปแล้วเราก็ไม่สามารถควบคุมได้แล้ว 

8. ไม่นินทาเจ้านายออกสื่อ ก็เป็นที่เข้าใจว่าหลายคนที่ท างานอาจมีการอัดอ้ันตันใจ
อยากจะระบายออกมา แต่ว่าโซเชียลเน็ตเวิร์คไม่ใช้ที่ระบายออกมา เพราะว่ามีคนอ่านข้อความ
ของคุณจ านวนมากถึงเจ้านายของคุณจะไม่ได้อ่านเอง แต่คนอื่นอ่านแล้วเขาก็ไปพูดกัน สักวันหนึ่ง
ก็จะถึงหูเจ้านายจนได ้และอาจจะส่งผลถึงหน้าที่การงานของคุณแน่นอน 

9. คิดให้ดีก่อนรับข้อเสนอ หากมีคนมาบอกว่าคุณได้รับรางวัลถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง 
คุณควรคิดให้ดีก่อนว่าจะรับข้อเสนอนั้นหรือเปล่า เพราะส่วนใหญ่แล้วมักจะมีสิ่งแอบแฝงอยู่ เช่น 
ถ้าคุณรับข้อเสนอนั้นคุณต้องจ่ายเงินมาก่อน เป็นจ านวนเท่านั้นเท่านี้ และสุดท้ายแล้วคุณก็ไม่ได้
ถูกรางวัลที่หนึ่งอย่างที่เขาเสนอมา แต่เปน็การมาหลอกให้เราจ่ายเงินให้แทน 

10. เปิดใช้งาน Do Not Track เพ่ือป้องกันการติดตามและการเก็บข้อมูลของผู้
ให้บริการ ซึ่งอาจรวมไปถึงผู้ไม่หวังดีที่ลักลอบเข้ามาขโมยข้อมูลด้วย 

11. ใช้วิจารณญาณอย่างสูงในการรับข่าวสาร และอย่าปักใจเชื่อข้อมูลที่เผยแพร่เข้ามา
ในทันที รวมทั้งการกล่าวอ้างถึงแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆ เพราะอาจมีการสวมรอย  หรือสมอ้าง
จากผู้ไม่หวังดีเพ่ือสร้างข่าว หรือสร้างความเสื่อมเสียต่อแหล่งที่มานั้นได้ 

12. ไม่โพสต์เรื่องดราม่าต่างๆ เป็นเรื่องเก่ียวกับชีวิตส่วนตัว เช่น ว่าแฟนนอกใจ ทะเลาะ
กับเพ่ือน ไม่พอใจเพ่ือนร่วมงานอะไรต่างๆ การโพสต์สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ท าให้เรื่องพวกนี้ดีขึ้น การ
พาดพิงถึงบุคคลที่สาม ถ้าเขามาได้ยินสิ่งเหล่านี้เรื่องมันก็จะบานปลายออกไปอีก ท าให้มีปัญหากัน
เปล่าๆ และยังมองว่าเราไม่ดีด้วย 
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สื่อสังคมออนไลน์ 
13. ดูแลและควบคุมการใช้งานของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด สอนให้

เด็กรู้จักวิเคราะห์ข้อมูล และรู้จักเล่นอย่างถูกวิธี เพราะความรู้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็มีอยู่มากมาย 
นอกจากจะใช้ควบคุมการเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมได้แล้ว ควรก าหนดช่วงเวลาในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ และป้องกันการใช้โปรแกรม หรือเล่นเกมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับอนุญาตได้อีก
ด้วย 

14. ยุคนี้เป็นสังคมเสรี มีอิสระทางความคิดเห็น แม้ว่าทุกคนจะมีสิทธิ์ในการแสดงความ
คิดเห็น แต่ทุกค าพูดและการกระท าที่ไม่เหมาะสมก็สามารถเป็นเหตุในการฟ้องร้องได้  และศาลก็
อาจจะรับฟังค าร้องด้วย รวมถึงมี พรบ.ทางคอมพิวเตอร์ด้วย 

15. สุดท้ายนี้ส าคัญที่สุด ก่อนที่จะโพสต์อะไรคุณควรคิดให้รอบคอบเสียก่อน  เพราะ
อย่าลืมว่าข้อมูลเหล่านี้จะเผยแพร่ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโพสต์
ข้อมูลที่สุ่มเสี่ยงก็อาจจะส่งผลร้ายต่อตัวเราเอง 
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รวมโรคยอดฮิตที่คนติดโทรศัพท์มือถือต้องระวัง 

จากการส ารวจในปี 2560 พบว่า “แนวโน้มการใช้โทรศัพท์มือถือของคนไทยจะเพ่ิมสูงขึ้น
กว่าปัจจุบัน 5 เท่าและภายในปี 2564 จะมีผู้ใช้งานใหม่เกิดขึ้นประมาณ 20 คนทุกๆ 20 นาที” 
ตัวเลขดังกล่าวแสดงถึงศักยภาพของเทคโนโลยีที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ท าให้ผู้ใช้งานเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร ติดต่อสื่อสารกันง่ายขึ้น แต่ในทางตรงกันข้าม เมื่อมีการใช้โทรศัพท์มือถือมากขึ้น 
ผู้คนจดจ่ออยู่กับหน้าจอนานเกินไป ก็จะน าไปสู่โรคเรื้อรัง ความเจ็บป่วยต่างๆ ได้แบบไม่ทันตั้งตัว 
เราจึงควรระมัดระวังการใช้งานโทรศัพท์มือถือของตนเอง เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิด
โรคต่างๆ ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้  โดยเฉพาะ 5 โรคยอดฮิตที่คนติดโทรศัพท์มือถือต้องระวัง ดังนี้ 

1. โรควุ้นในจอประสาทตาเสื่อม 

การจดจ้องที่โทรศัพท์มือถือที่มีรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและแสงสีฟ้าเป็นเวลานานๆ จะ
ส่งผลให้ดวงตาเมื่อยล้า ตาแห้ง เสี่ยงต่อการเกิดโรคที่เกี่ยวกับดวงตาก่อนวัยอันควร เช่น 
โรควุ้นในจอประสาทตาเสื่อม ต้อกระจก เนื้องอกประสาทตา ตาอักเสบ ตาพร่าเบลอ 
ต้องเข้ารับการรักษาและผ่าตัดในบางกรณี 
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สื่อสังคมออนไลน์ 
2. Text Neck Syndrome 

กลุ่มโรคที่เกี่ยวกับอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อบริเวณ คอ บ่า ไหล่ ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บ 
ชา ร้าวจากคอไปถึงมือ ซึ่งเกิดจากก้มหน้าดูจอโทรศัพท์มือถือมากเกินไป หรืออยู่ใน
อิริยาบถท่ีขัดกับสรีระตามธรรมชาติของร่างกายเป็นเวลานาน หากไม่รีบแก้ไขจะเสี่ยงต่อ
โรคหมอนรองกระดูกเสื่อม เกิดการกดทับของปลายประสาท รากประสาท สาเหตุของ
กล้ามเนือ้อ่อนแรง 
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3. โรคนอนไม่หลับ 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า หากคุณเล่นโทรศัพท์มือถือก่อนนอนอาจมีผลท าให้นอนไม่หลับ 
นอนไม่เต็มอ่ิมและส่งผลกับคุณภาพของการนอนได้ เพราะแสงจากจอโทรศัพท์ รบกวน
ต่อระบบของสมอง รวมถึงข้อมูลข่าวสารในสื่อออนไลน์ มีผลต่อความรู้สึกก่อนนอน เช่น 
วิตกกังวล เครียด ตื่นเต้น จนคุณนอนไม่หลับในที่สุด 
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สื่อสังคมออนไลน์ 
4. โรคซึมเศร้า 

มีผลวิจัยจ านวนไม่น้อยยืนยันว่า ผู้คนในปัจจุบันมีความเสี่ยงเป็นโรคทางด้านจิตใจและ
เกี่ยวข้องกับประสาทมากกว่าผู้คนในสมัยก่อน เพราะเสพติดโทรศัพท์มือถือ ยึดติดกับ
ยอดไลค์ยอดแชร์ อ่อนไหวง่าย ขาดความม่ันใจ ไม่กล้าพบปะใคร รู้สึกไม่ได้รับการยอมรับ 
จนน าไปสู่โรคซึมเศร้าหรือเสี่ยงเป็นโรคจิตเวชที่เรียกว่า “โนโมโฟเบีย”  [โรคขาดมือถือ
ไม่ได้]   มีผลท าให้มีอาการเครียด วิตกกังวล มือสั่นเมื่อขาดโทรศัพท์มือถือไป 
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5. โรคมะเร็ง 

เพราะโทรศัพท์มือถือที่คุณใช้อยู่ มีทั้งรังสีและคลื่นสนามแม่เหล็กที่มองไม่เห็น การใช้
โทรศัพท์มือถือบ่อยๆ เป็นระยะเวลานานกว่า 5 ชั่วโมงต่อวัน มีโอกาสท าให้เกิดเนื้องอกที่
เติบโตไปเป็นมะเร็งได้มากกว่าคนที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือถึง 50% โดยเฉพาะเด็กอายุต่ า
กว่า 10 ปี ผู้ปกครองยิ่งต้องเข้มงวดในการใช้โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้
มากขึ้น เพราะอาจส่งผลต่ออวัยวะต่างๆ และการเจริญเติบโตของสมองได้ 
 

โทรศัพท์มือถือมีทั้งข้อดี-ข้อเสีย ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้งานและระยะเวลาที่ดวงตาจ้องอยู่
กับหน้าจอ ซึ่งหากเริ่มมีอาการเมื่อยล้า แขนชา นิ้วเกร็ง ปวดตา นั่นเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณก าลัง
ใช้งานโทรศัพท์มือถือมากเกินไป ดังนั้นจึงควรก าหนดกฎเกณฑ์ให้ตนเอง ใช้โทรศัพท์มือถือเท่าที่
เหมาะสม เพ่ือป้องกันการเกิดโรคยอดฮิตต่างๆ เหล่านี้ 

 

 

 

 

 
 


