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บทคัดย่อ

ปัจจุบัน ความก้าวหน้าของระบบอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การสื่อสาร ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่
ทางสังคม ที่รู้จักอย่างแพร่หลายว่า “ สังคมออนไลน์ ” ซึ่งถูกใช้เป็นแหล่งพบปะติดต่อสื่อสารระหว่างเพื่อนหรือคนรู้จัก หรือ
แม้แต่ใช้เป็นพื้นที่สาธารณะในการแบ่งปันข้อมูลและสามารถทำากิจกรรมต่างๆ ทั้งเพื่อการศึกษา ธุรกิจ และความบันเทิงร่วม
กัน สื่อสังคมออนไลน์มีหลากหลายประเภท ทั้งนี้ เฟสบุ๊ค (Facebook) เป็นหนึ่งของสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมใน
ปัจจุบันสามารถนำามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียน ได้หลายลักษณะ เช่น โพสต์ข้อความลงในกระดานข่าว ของกลุ่ม
โพสต์รูปภาพและวีดิโอที่อัปโหลดโดยสมาชิก ตั้งคำาถามและสร้างแบบสำารวจความคิดเห็น (Poll) หรือใช้งานเฟสบุ๊คดอกส์หรือ
เอกสารของเฟสบุ๊ค ทั้งนี้ ก่อให้เกิดผลสำาคัญกับผู้เรียน คือ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสังคมในชั้น กระตุ้นให้เกิดการศึกษา
ค้นคว้า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่กว้างขวาง ส่งเสริมการศึกษาตามความสนใจหรือความถนัด และส่งเสริมการบันทึกการอ่าน
แต่อย่างไรก็ตาม ผู้สอนควรศึกษาธรรมชาติของระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่จะนำามาใช้อย่างชัดเจน ศึกษาความพร้อมของ
ผู้เรียน เป็นต้นแบบที่ดีในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ติดตามพฤติกรรมการใช้อย่างใกล้ชิดและสร้างเครือข่ายผู้สอนและผู้
ปกครองเพื่อประสิทธิภาพของการดูแลผู้เรียนต่อไป
คำาสำาคัญ : เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค การพัฒนาผู้เรียน

Abstract

Utilizing the advancement and availability of the information and communication technologies
“online social net works” are developing rapidly that is considered as the new innovation to the human
society. Currently, the technological advancement of the internet, computers, and communication has
become a new innovation to the human society that creating “online social networks”. These online social
networks have brought more interactive communication between friends and professionals. The internet
is an open arena to the public, they can use it for sharing information, supporting education, marketing,
communicating for businesses development and sharing entertainment. While Facebook is used as a social
network, it also supports sharing photos, documents, video, and messages. There are many different social
networking sites for the users among which Facebook is currently the largest and most popular online
social networks. Meanwhile, from the business development point of view Facebook supports marketing,
creating surveys or pull question. In addition, the learners believe that Facebook is able to facilitate learning
activities and beneficial to their learning. For an example, building a relationship between social classes,
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stimulating the learners interest in searching for their education, creating an extensive learner-to-learner
knowledge exchange for the learning, promoting the learners’ interest in learning activities and encouraging the learners’ ability to read lecture notes online. However, teachers should study the nature of the
online social networking services to understand the roles and responsibilities on the online social network
before introducing to learners. Thus, teachers are the role models by creating trust and inspiring the learners to access online social network. The teachers must need to closely monitor the usages behaviors of
online social networks of the learners’ behaviors. The establishment of a network with the learners’ parents
in order to fulfill and take care of the learners in their further learning potentials are also needed to be
monitored by the teachers.
Keywords : online social network, Facebook, learners ’development
บทนำา
ในสังคมปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Community
Technology หรือ ICT) ได้เข้ามามีบทบาทในการดำาเนินชีวติ ประจำาวันและการปฏิบตั งิ าน ทัง้ นี้ ก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
ข้อมูลข่าวสาร สามารถส่งผ่านถึงกันทัว่ โลกอย่างไร้พรมแดน เกิดสังคมทีเ่ รียกว่า “ สังคมข้อมูลข่าวสาร ” (Information Society)
ซึง่ หมายถึง สังคมทีม่ กี ารนำาสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ มาช่วยดำาเนินกิจกรรม ทัง้ เพือ่ ตนเอง องค์กร สังคม และชุมชน ทัง้ ในรูป
ของเสียง การกระจายภาพและข้อมูล นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ทีเ่ อือ้ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้งา่ ยและรวดเร็วมากยิง่ ขึน้
โดยผ่านเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ทโ่ี ยงใยไปทัว่ โลกหรือทีเ่ รียกกว่า อินเทอร์เน็ต ซึง่ เป็นเครือข่ายทีท่ าำ ให้คนทัว่ โลกสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน การติดต่อสือ่ สารบนสือ่ ใหม่อย่างอินเทอร์เน็ต ได้มเี ว็บไซต์ประเภทหนึง่ กำาเนิดขึน้ มา โดยมุง่ เน้นการสร้าง
ชุมชนออนไลน์ให้กบั กลุม่ คนทีต่ อ้ งการแลกเปลีย่ นข้อมูลในสิง่ ทีต่ นสนใจหรือกิจกรรมต่างๆ หรือใครก็ตามทีส่ าำ รวจข้อมูลของผูอ้ น่ื
ทีม่ คี วามสนใจในสิง่ เดียวกันหรือประเภทเดียวกันทีท่ อ่ งอยูบ่ นโลกเสมือนแห่งนี้ (อรุณรัตน์ ศรีชศู ลิ ป์และ อนิรทุ ธ์ สติมน่ั , 2555)
ความก้าวหน้าของระบบอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การสื่อสาร ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ทางสังคม
คือ เครือข่ายสังคมใหม่ที่รู้จักอย่างแพร่หลายว่า “ สังคมออนไลน์ ” (on line community) หรือ “ สังคมเสมือน ” ( Virtual
community) หรือ “ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ” ( Social Network) (วิยะดา ฐิติมัชฌิมา, 2554) เครือข่ายสังคมออนไลน์
ได้เติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ก่อให้เกิดวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีของสื่อสังคมออนไลน์หลากหลายประเภท ได้แก่ เว็บ
บล็อก (Weblog) หรือเรียกสั้นๆ ว่า บล็อก (Blog) เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking Sites) เช่น
Facebook, Myspace และ hi5 เป็นต้น เว็บไซต์ สำาหรับแบ่งปันวิดีโอ (Video-sharing Sites) และผลงาน เช่น Youtube
เว็บประเภท Micro Blog เช่น Twitter วิกิ (Wikis) และโลกเสมือน เช่น SecondLife และ World WarCraft เป็นต้น
สำาหรับด้าน “ การศึกษา ” อินเทอร์เน็ต ถือว่าเป็นเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ ของผู้เรียน
(อรุณรัตน์ ศรีชูศิลป์และ อนิรุทธ์ สติมั่น, 2555) หรือตัวช่วยในการลดความซับซ้อนของกระบวนการการศึกษา (Begg, 2000)
ทั้งนี้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ สามารถเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์สำาหรับผู้เรียนได้ เราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเข้าถึงเว็บไซต์ประเภท
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่ออำานวยความสะดวกในกระบวนการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางในการแบ่งปันความรู้หรือ
แสดงความคิดเห็น และสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสาร อารมณ์ ตลอดจน ส่งเสริมให้มีการเคารพความคิดเห็นของบุคคลอื่น
(Nicol, Minty, and Sinclair, 2003) นอกจากนี้ อินเทอร์เน็ต ยังส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันในชุมชนสังคมออนไลน์ อีก
ด้วย (Simonson, Schlosser, & Hanson, 1999)
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เครือข่ายสังคมออนไลน์คืออะไร
ในปัจจุบัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้เข้ามามีบทบาทสำาคัญในการดำาเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ โดยเป็นแหล่งรวม
กลุ่มของผู้คนในลักษณะเครือข่าย หรือชุมชนเสมือน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางสังคมในกลุ่มคนที่เป็นเพื่อนหรือ
กลุ่มคนที่มีความสนใจในสิ่งต่างๆร่วมกัน ทั้งนี้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้รับการพัฒนา บนพื้นฐานโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้
ของ Bandura (Yu, Tian, Vogel, and Chi-Wai 2010) ซึ่ง ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม ประกอบด้วย องค์ประกอบ 3
ประการได้แก่ 1. ผู้เรียน 2. คนรอบข้างและ 3. สถานการณ์ สิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดและส่งผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ (Yu et
al ,2010) ซึ่ง เฟสบุ๊ค เป็นตัวอย่างหนึ่งของทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของ Bandura ที่การเรียนรู้ของบุคคล มักจะอาศัยบริบท
ทางสังคมที่ผ่านเครือข่ายทางสังคม
Social network หรือ ในภาษาไทยมีชอ่ื ใช้เรียกหลายอย่างด้วยกัน เช่น เครือข่ายสังคม เครือข่ายสังคมออนไลน์
เครือข่ายมิตรภาพ กลุม่ สังคมออนไลน์ เป็นต้น เป็นผลทีเ่ กิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีเว็บในระยะที่ 2 (WEB 2.0) ก่อให้เกิด
การมีปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างกลุม่ คนทีร่ วมกันบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึง่ มีโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม ตามทฤษฏีเครือ
ข่าย (Network theory) คือประกอบด้วยส่วนทีเ่ ป็น จุด (Node) และส่วนของความสัมพันธ์ (Ties หรือRelationship) ทัง้ นี้
จุด (Node) เปรียบเสมือนคนๆ หนึง่ ในระบบเครือข่ายทีอ่ าจจะมีลกั ษณะความสัมพันธ์หลายรูปแบบกับคนอืน่ ๆ ลักษณะความ
สัมพันธ์ในเครือข่ายออนไลน์ จะเรียกว่า Social contacts (จารุวจั น์ สองเมือง,2554) ซึง่ การอธิบายลักษณะเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ดังกล่าวสอดคล้องกับ Pallis, G (2011) ทีอ่ ธิบายถึงลักษณะเครือข่ายสังคมออนไลน์ ว่าเป็นศูนย์กลาง ในการให้บคุ คล
ทีจ่ ะสร้างความสัมพันธ์กบั บุคลอืน่ เช่น เพือ่ น เพือ่ นร่วมงาน ผูใ้ ช้แต่ละคน เชือ่ มต่อกับรายชือ่ ของผูอ้ น่ื โดยการแชร์ตอ่ ๆ กันไป
และเป็นทีร่ วมของเครือ่ งมือหลากหลาย ทีส่ ร้างความรูส้ กึ ของความเป็นชุมชนอย่างไม่เป็นทางการและด้วยความสมัครใจ
อิทธิพล ปรีติประสงค์ (2552) ได้ให้ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์ว่า เป็นปรากฏการณ์ของการเชื่อมต่อ
ระหว่างบุคคลในโลกอินเทอร์เน็ตและยังหมายรวมถึงการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่คนสามารถ
ทำาความรู้จักและเชื่อมโยงต่อกันในทิศทางใด ทิศทางหนึ่ง
ดังนั้น สรุปได้ว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง สังคม หรือการรวมตัวกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในรูปของกลุ่ม
คนรูปแบบหนึ่ง ที่ปรากฏเกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่าชุมชนออนไลน์ ทำาให้ผู้คนสามารถทำาความรู้จัก แลกเปลี่ยนความคิด
เห็น แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันและเชื่อมโยงกันในทิศทางใด ทิศทางหนึ่ง โดยมีการขยายตัวผ่านการติดต่อสื่อสารอย่างเป็น
เครือข่าย เช่น เว็บไซต์ Facebook YouTube Twitter เป็นต้น
ความเป็นมาและประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในยุคแรก เป็นที่รู้จักกันดีที่เรียกว่า “ Sixdegrees.com ” เปิดตัวในปี 1997 ภายใต้แนวคิด
“ Six degrees of Separation Concept ” ซึ่งได้อธิบายไว้ว่า แต่ละคนสามารถติดต่อกับบุคคลอื่นๆ ผ่านเครือข่ายหรือถูก
คั่นด้วยบุคคลอื่นไม่เกิน 5 คนเท่านั้น การสื่อสารผ่าน Sixdegrees.com สามารถสร้างโปรไฟล์ มีรายชื่อของเพื่อนๆ และมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ในกลุ่ม ถึงแม้ว่าเว็บไซต์นี้ จะสามารถดึงดูดผู้ใช้ได้มากกว่า 1 ล้านคน แต่ก็ไม่สามารถพัฒนาไปสู่ธุรกิจ
ที่ยั่งยืนและปิดตัวลงในปี 2000 แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ก่อตั้ง Sixdegrees.com มีความเชื่อว่า ตั้งแต่ปี 2003 เป็นต้นไป เป็นช่วง
ของการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิวัติเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่จัดตั้งขึ้นจะได้รับความนิยมมากที่สุด
การเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิวัติในครั้งนี้นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ต่อธุรกิจ วัฒนธรรมและการวิจัย เพื่อเปลี่ยนแปลง
ภาพลักษณ์ของ www world wide web ( Pallis G ,2011) ทั้งนี้ ประเภทและระยะเวลาที่แสดงให้เห็นถึง วิวัฒนาการของ
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ประเภทและระยะเวลาที่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
ที่มา: Pallis, G., Zeinalipour-Yazti, D., & Dikaiakos, M.D. (2011)
สำาหรับ ประเภทของ เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ ได้จัดแบ่งไว้ ซึ่งมีความแตกต่างกัน ในที่
นี้ ขอสรุป ไว้ 7 ประเภท (เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ, 2554) ดังนี้
1. การเขียนบทความ (Weblog) เป็นระบบจัดการเนื้อหา (Content Management System: CMS) รูปแบบหนึ่ง
ซึ่งทำาให้ผู้ใช้สามารถเขียนบทความที่เรียกว่า โพสต์ (Post) และทำาการเผยแพร่ได้โดยง่าย เป็นการเปิดโอกาสให้คนที่มีความ
สามารถในด้านต่างๆ สามารถเผยแพร่ความรูด้ งั กล่าวด้วยการเขียนได้อย่างเสรี ซึง่ อาจจะถูกนำามาใช้ได้ใน 3 รูปแบบ คือ 1) Blog
ที่จัดทำาโดยบริษัท (Corporate Blog) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพูดจา สื่อสารกับลูกค้า เช่น Starbucks Gossip 2) Microblog
มีลักษณะเป็นการโพสต์ข้อความสั้นๆ ไม่เกิน 140 ตัวอักษรและสามารถที่จะส่งข้อความสั้นๆ ไปยังโทรศัพท์มือถือได้โดยที่ไม่
จำาเป็นต้องเปิดอินเทอร์เน็ตเข้าอ่านเหมือน Blog ทัว่ ไป ลักษณะก็คอื เป็นข้อความทีจ่ ะบอกว่า ตอนนีค้ ณ
ุ ทำาอะไรอยู่ เช่น Twitter
3) Blog ที่เขียนจาก Blogger อิสระ ที่มีความสามารถเขียนเรื่องที่ตนถนัด และมีผู้ติดตามจำานวนมาก ซึ่ง Blog ในรูปแบบ
หลังนี้ ปัจจุบันนักการตลาดนิยมให้ Blogger ได้เข้ามาทดลองใช้สินค้า (Testimonial) แทนการใช้ดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง
มาเป็น พรีเซ็นเตอร์ แล้ว ให้ Blogger เขียนข้อความในลักษณะสนับสนุนหรือแนะนำาสินค้า จนกลายเป็นกลยุทธ์ Marketing
Influencer
2. แหล่งข้อมูลหรือความรู้ (Data / Knowledge) เป็นเว็บที่รวบรวมข้อมูล ความรู้ในเรื่องต่างๆ ในลักษณะเนื้อหา
อิสระ ทั้งวิชาการ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สินค้า หรือบริการ โดยมุ่งเน้นให้บุคคลที่มีความรู้ในเรื่องต่างๆ เหล่านั้นเป็นผู้
เข้ามาเขียนหรือแนะนำาไว้ ส่วนใหญ่มักเป็นนักวิชาการ นักวิชาชีพ หรือ ผู้เชี่ยวชาญ ที่เห็นได้ชัดเจน เช่น Wikipedia ที่เป็น
สารานุกรมออนไลน์หลายภาษา Google earth เว็บดูแผนที่ได้ทุกมุมโลกให้ความรู้ทางภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยวเดินทาง การ
จราจร หรือ ที่พัก dig หรือ diggZy Favorites Online เป็นเว็บทำาหน้าที่เก็บ URL ของเว็บไซต์ที่ชื่นชอบไว้ดูภายหลัง เป็นต้น
3. ประเภทเกมส์ออนไลน์ (Online games) เป็นเว็บทีน่ ยิ มมากเพราะเป็นแหล่งรวบรวมเกมส์ไว้มากมาย จะมีลกั ษณะ
เป็นวิดีโอเกมส์ที่เล่นบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งเกมออนไลน์นี้ ผู้เล่นสามารถที่จะสนทนา เล่น
แลกเปลี่ยน items ในเกมส์กับบุคคลอื่นๆ ในเกมส์ได้ และสาเหตุที่มี ผู้นิยมมากเนื่องจาก ผู้เล่นได้เข้าสังคม จึงรู้สึกสนุกที่
จะมีเพื่อนเล่นเกมไปด้วยกันมากกว่าการเล่นเกมคนเดียว อีกทั้ง มีกราฟฟิคที่สวยงามมากและมีกิจกรรมต่างๆ เพิ่ม เช่น อาวุธ
เครื่องแต่งตัวใหม่ๆ ที่สำาคัญสามารถที่จะเล่นกับเพื่อนๆ แบบออนไลน์ได้ทันที เช่น SecondLife, Audition, Ragnarok,
Pangya เป็นต้น
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4. ประเภทชุมชนออนไลน์ (Community) เป็นเว็บที่เน้นการหาเพื่อนใหม่ หรือการตามหาเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกัน
นาน การสร้าง Profile ของตนเอง โดยการใส่รูปภาพ กราฟฟิคที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของเรา (Identity) ให้เพื่อนที่อยู่ใน
เครือข่ายได้รู้จักเรามากยิ่งขึ้น และยังมีลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรื่องราว ถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ร่วมกัน เช่น Hi5
Facebook MySpace และ MyFriend เป็นต้น
5. ประเภทฝากรูปภาพ (Photo management) เว็บที่เน้นฝากเฉพาะรูปภาพ (Photo) โดยไม่เปลืองฮาร์ดดิสก์ส่วน
ตัว โดยการ Upload รูปภาพจากกล้องถ่ายรูป หรือโทรศัพท์มือถือไปเก็บไว้บนเว็บ ซึ่งสามารถแชร์ภาพหรือซื้อขายภาพกันได้
อย่างง่ายดาย เช่น Flickr Photoshop Express และ Photobucke
6. ประเภทสื่อ (Media) เว็บที่ใช้ฝากหรือแบ่งปัน (Sharing) ไฟล์ประเภท Multimedia อย่าง คลิปวีดีโอ ภาพยนตร์
เพลง เป็นต้น โดยใช้วิธีเดียวกันแบบเว็บฝากภาพ แต่เว็บนี้เน้นเฉพาะไฟล์ที่เป็น Multimedia เช่น YouTube imeem Bebo
Yahoo Video และ Ustream.tv เป็นต้น
7. ประเภทซื้อ-ขาย (Business / commerce) เป็นเว็บที่ทำาธุรกิจออนไลน์ที่เน้นการซื้อ-ขายสินค้า หรือบริการต่างๆ
ผ่านเว็บไซต์ (E-commerce) เช่น การซื้อ-ขายรถยนต์ หนังสือ หรือ ที่พักอาศัย ซึ่งเป็นเว็บที่ได้รับความนิยมมาก เช่น Amazon eBay Tarad และ Pramool เป็นต้น แต่เว็บไซต์ประเภทนี้ยังไม่ถือว่าเป็น Social Network ที่แท้จริง เนื่องจากมิได้เปิด
โอกาสให้ผู้ใช้บริการแชร์ ข้อมูลกันได้หลากหลาย นอกจากเน้นการสั่งซื้อและแนะนำาสินค้าเป็นส่วนใหญ่

ภาพที่ 2 ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน
ที่มา: http://pccompete.com/social-network-types/
กรณีศึกษาเครือข่ายสังคมออนไลน์: เฟสบุ๊ค (Facebook)
ความแตกต่างกันของเว็บไซต์ตา่ งๆ ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุค๊ ได้นาำ เสนอรูปแบบใหม่ๆ ในการสือ่ สารเพือ่
ให้เกิดความเข้าใจกันของกลุม่ เป้าหมาย การเชือ่ มต่อระหว่างกัน และการเรียนรูร้ ะหว่างกันกับบุคคลอืน่ ๆ (Carpenter et al.,2011)
เฟสบุค๊ ถือกำาเนิดขึน้ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2004 เป็นการดำาเนินงานและเป็นเจ้าของโดยเอกชน ชือ่ Mar Zuckerberg ในขณะที่
เขายังเป็นนักศึกษาจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ดและเพื่อนร่วมชั้นเรียน นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Eduardo
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Saverin, Dustin Moskovitz และ Chris Hughes (Alexis Cohen, 2011) เฟสบุ๊ค เป็นชื่อหนังสือที่แจกสำาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยในช่วงเริ่มเรียนในปีแรก ซึ่งมีภาพและชื่อเพื่อนๆ ที่เรียนด้วยกัน เพื่อไว้สำาหรับจดจำาชื่อ การเปิดครั้งแรกนั้นให้
ใช้งานได้เฉพาะนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ดเท่านั้น ต่อมาได้ขยายตัวออกไปสำาหรับมหาวิทยาลัยทั่วอเมริกาและขยายตัว
ไปทั่วโลก ซึ่งในปัจจุบันเปิดให้กับทุกคนที่มีอีเมล์และมีอายุมากกว่า 13 ปี แต่อย่างไรก็ตามในหลายประเทศ เช่น ซีเรีย จีน
เวียดนามและอิหร่าน ไม่อนุญาตให้เข้าถึงเฟสบุค๊ ได้ นอกจากนีใ้ นปัจจุบนั มีนายจ้างและหลายหน่วยงานไม่อนุญาตให้เล่น เฟสบุค๊
ในสถานที่ทำางาน เนื่องจากเห็นว่าทำาให้สูญเสียเวลาในการทำางาน (Alexis Cohen, 2011)

ภาพที่ 3 หน้าเว็ปของ Facebook
ที่มา: https://www.facebook.com/
สำาหรับสถิติการใช้เฟสบุ๊ค ของประเทศไทย ณ เดือน เมษายน 2556 คนไทยใช้ เฟสบุ๊ค จำานวน 18,510,560 คน ซึ่ง
อยูอ่ นั ดับที่ 13 ของประเทศทีม่ คี นใช้ เฟสบุค๊ มากทีส่ ดุ (ภาพที่ 4 ) ทัง้ นี้ เพศหญิง ใช้มากกว่าเพศชาย โดย เพศหญิงใช้ ร้อยละ 51
และ เพศชายใช้ ร้อยละ 49 ตามลำาดับ เมื่อวิเคราะห์ด้านอายุของผู้ใช้งานแล้ว พบว่า ผู้มีอายุระหว่าง 18 -24 ปีมีการใช้สูงที่สุด
(ภาพที่ 5)

ภาพที่ 4 สถิติการใช้ Facebook ของประเทศไทย
ที่มา: http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/thailand
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จะเห็นได้ว่า จำานวนผู้ใช้บริการ เฟสบุ๊คในประเทศไทยนั้น มีจำานวนสูงมากประเทศหนึ่งของโลก โดยจัดอยู่ในอันดับ
ที่ 13 ของประเทศที่มีคนใช้เฟสบุ๊คมากที่สุดในโลก โดยมีผู้ใช้บริการ 18 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 27.59 ของประชากรทั้ง
ประเทศ ส่วนหนึ่งที่ทำาให้อัตราการใช้งานเพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมไปถึงอุปกรณ์เชื่อม
ต่ออินเตอร์เน็ตต่างๆ ได้มีการพัฒนา หาซื้อได้ง่ายในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป และสะดวกในการพกพา รวมไปถึงการสร้างแอป
พลิเคชั่นต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการในการเชื่อมต่อเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (วรรณพร กลิ่นบัว, 2553)

ภาพที่ 5 สถิติการใช้ Facebook ของประเทศไทยจำาแนกตามเพศและอายุ
ที่มา: http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/thailand
การใช้งานเฟสบุ๊ค (Facebook) กับการพัฒนาผู้เรียน
เฟสบุ๊ค มีศักยภาพที่จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารและสามารถประยุกต์ สำาหรับการเรียนการสอน
หรืออื่นๆ ได้ ทั้งนี้ เนื่องจาก การเข้าถึงได้ง่าย จากกลุ่มคนที่อยู่ในวัยเรียนทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา (กานดา รุณ
นะพงศาและคณะ, 2554 ) ซึ่งสอดคล้องกับการสำารวจโดยนักวิชาการหลายคน ในแง่มุมหนึ่งของเหตุผลการใช้อินเทอร์เน็ตก็
คือ การมีความอิสระในการใช้เทคโนโลยี สามารถใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลาและไม่ถูกจำากัดจากคนอื่นๆ (Hargittai และ Hinnant,
2007) ทั้งนี้ ในปัจจุบัน มีความหลากหลายของความท้าทาย ที่นักศึกษาจะต้องเผชิญหน้ากับความซับซ้อนมากขึ้น Chickering
(2000) ได้อธิบายว่าสภาพแวดล้อมในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาด้านประสบการณ์ ซึ่งนักศึกษาจะได้
รับ มี 7 ประการได้แก่ 1) การพัฒนาความสามารถ 2) การจัดการอารมณ์ 3) การพัฒนาตนเองเพื่อมุ่งสู่การพึ่งตนเอง 4) การ
พัฒนาวุฒิภาวะทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5) การพัฒนาลักษณะเฉพาะที่เป็นตัวตนหรืออัตลักษณ์ 6) การพัฒนาเพื่อ
มุ่งสู่เป้าหมายของชีวิต และ 7) การพัฒนาความสมบูรณ์ ความพร้อมของชีวิต ซึ่งการพัฒนาทั้ง 7 ประการข้างต้นเป็นแนวทาง
หรือปัจจัยที่สำาคัญที่นำาไปสู่การพัฒนาอัตลักษณ์ของตน
สำาหรับนักศึกษาหลายคน การพัฒนาลักษณะเฉพาะที่เป็นตัวตนหรือที่เรียกกว่า อัตลักษณ์ เป็นแบบอย่างที่เป็นผล
มาจากการใช้เวลาและประสบการณ์ที่อยู่ในสถาบันการศึกษา การพัฒนาอัตลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจาก เพศ วัฒนธรรม
ศาสนา รสนิยมทางเพศ อาชีพ อารมณ์หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มักเกิดขึ้นในขั้นตอนหรือในช่วงของการใช้ชีวิตอยู่ใน
สถาบันการศึกษา นักการศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถมีปฏิสัมพันธ์ สื่อสาร กับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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หากมีความเข้าใจในพฤติกรรมและกระบวนการพัฒนานักศึกษา รวมทั้งมีความเข้าใจในปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาและ
พฤติกรรมของนักศึกษาดังกล่าวด้วย (Bollier, 1994). เฟสบุ๊คจะมีบทบาทต่อนักศึกษาในการพัฒนาอัตลักษณ์แห่งนี้ (Hargittai and Pasek,2009) ทั้งนี้ นักศึกษา สามารถพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตน ภายใต้ความแตกต่างขององค์ความรู้ อารมณ์และ
ระดับของสังคม (Evans et al., 1998) ดังนั้น ผู้ที่มีหน้าที่ให้คำาปรึกษาแก่นักศึกษา จำาเป็นต้องมีความเข้าใจในระดับของ
ความแตกต่างเหล่านี้และสามารถเข้าถึง วิธีการที่นักศึกษาแต่ละคนใช้ในการจัดการตนเอง เฟสบุ๊คจะช่วยให้ผู้ใช้ ได้เข้ากลุ่ม
หรือจัดกลุ่มตัวเองตามความสนใจที่แตกต่างกัน และ เว็บไซต์อาจเป็นเครื่องมือ ช่วยให้นักการศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ช่วย
เหลือนักศึกษาได้พบกับลักษณะเฉพาะที่เป็นตัวตนหรือที่เรียกกว่า อัตลักษณ์ (Evans et al., 1998) และเป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ขั้นตอนต่างๆ ของการพัฒนาอัตลักษณ์ ของนักศึกษาอีกด้วย นอกจากนี้ Kehrwald (2008). ได้กล่าวถึงประโยชน์
ของ เฟสบุ๊คว่า สามารถมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม แม้ ในโลกของการศึกษา ทำาให้แต่ละคน สามารถรู้ถึงการเรียน
รู้หรือวัฒนธรรมทางวิชาการของสถาบันอื่นๆ ที่เป็นเพื่อนกัน นอกจากนี้นักศึกษาสามารถใช้เฟสบุ๊คในการตอบสนองหรือเชื่อม
ต่อกับคนอื่นๆที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน (Russo and Benson, 2005) สำาหรับด้าน การเรียนการสอน กานดา รุณนะ
พงศา สายแก้ว และคณะ (2554) ได้นำาเสนอแนวทางการนำา เฟสบุ๊ค มาใช้ ดังนี้ 1).โพสต์ข้อความลงในกระดานข่าว (wall)
ของกลุ่ม ซึ่งมีความเหมาะสมสำาหรับข้อมูลที่ต้องการแบ่งปัน ณ เวลานั้น แต่ไม่เหมาะสมสำาหรับการเก็บไว้เพื่ออ้างอิงภายหลัง
ทั้งนี้เนื่องจากหากต้องย้อนดูข้อความที่โพสต์ก่อนหน้านี้ มักจะหายาก โดยเฉพาะกลุ่มที่มีการโพสต์ข้อมูลลงบนกระดานเป็น
จำานวนมาก 2).โพสต์รูปภาพและวีดิโอที่อัปโหลดโดยสมาชิก ซึ่งจะมีประโยชน์สำาหรับการนำาเสนอข้อมูลในรูปของสื่อผสมผสาน
(MultiMedia) 3).ตั้งคำาถามและสร้างแบบสำารวจความคิดเห็น (Poll) ซึ่งผู้เขียนบทความสามารถรับทราบได้ว่าผู้เรียนเลือกข้อ
ไหนและอนุญาตให้ผู้เรียนเพิ่มเติมตัวเลือกข้ออื่นๆ 4).ใช้งานเฟสบุ๊คดอกส์หรือเอกสารของ เฟสบุ๊ค ซึ่งเหมาะสมสำาหรับการ
สร้างและแก้ไขเอกสารด้วยผู้ใช้งานเพียงคนเดียว แต่ไม่เหมาะสำาหรับการใช้เข้าแก้ไขเอกสารได้หลายคนพร้อมกัน หากมีการ
เปิดเอกสารเพื่อแก้ไขหลายคนพร้อมกัน ผู้เปิดเอกสารคนที่สอง จะไม่เห็นสิ่งที่ผู้เปิดเอกสารคนแรกกำาลังแก้ไขและเฟสบุ๊คจะ
เอาเฉพาะข้อมูลในเอกสารที่กำาลังบันทึกในครั้งล่าสุดเท่านั้น
นอกจากนี้ กุลชัย กุลตวนิชและคณะ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง เฟสบุ๊ค : การจัดการเรียนการสอนผสมผสานตาม
แนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ (Social Constructivism) โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้เครื่องมือการสื่อสารแบบดั้งเดิม
กับการนำา เฟสบุ๊ค เข้ามาใช้ในการจัด การเรียนรูปแบบผสมผสาน โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการสอน
เหล่านี้ ทำาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากสังคม ตลอดจนการทำาให้ผู้เรียนสัมผัสกับงานที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริง โดยการแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นกับคนรอบข้างและได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเอง จนสามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ อย่างมี
ความหมายขึ้น ทั้งนี้ผู้สอนมีหน้าที่ในการอำานวยความสะดวกในการดำาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การจัดเตรียมเอกสารและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การให้คำาปรึกษาระหว่างการดำาเนินงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับไปยังผู้เรียน ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของ
การนำาเฟสบุ๊ค มาใช้กับการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนจากการนำาเสนอแนวทางการนำา เฟสบุ๊ค มาใช้กับการเรียน การสอน
นั้น หากสามารถนำาไปสู่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ย่อมก่อให้เกิดผลสำาคัญในหลากหลายลักษณะ (จารุวัจน์ สอง
เมือง, 2554) ได้แก่ 1) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสังคมในชั้นห้องเรียน เนื่องจากบรรยากาศของเครือข่ายสังคมออนไลน์
เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ผ่านมิติความสัมพันธ์ของคนในเครือข่าย ด้วยเหตุนี้ เมื่อทั้งผู้สอนและผู้เรียน เข้าสู่การสร้าง
ความสัมพันธ์ภายในระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ ก็จะนำาไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ในสังคมจริง ในทิศทางที่ใกล้ชิดกันยิ่ง
ขึ้น ซึ่งเป็นผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจริง นอกจากนี้ลักษณะการนำาเสนอข้อมูล สถานภาพที่เป็นปัจจุบัน
ทำาให้ผู้สอน สามารถติดตามพฤติกรรมและประสานข้อมูลได้อย่างทันท่วงที 2) การกระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้า การแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ที่กว้างขวาง การตั้งประเด็นแลกเปลี่ยน ข้อสงสัยต่างๆ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทำาได้อย่างทันท่วงที
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และเป็นเครื่องมือสำาหรับผู้สอนในการกระตุ้นผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันผู้สอนสามารถนำาเสนอเนื้อหาใหม่ๆ ได้
อย่างต่อเนื่องและผู้เรียนสามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่อง 3) การส่งเสริมการศึกษาตามความสนใจและความถนัด เครือข่าย
สังคมออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบของเว็บบล็อก เป็นระบบที่ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานตามความถนัดและความ
สนใจของทั้งผู้สอนและผู้เรียน อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.) การส่งเสริมการ
บันทึกและการอ่าน การเผยแพร่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ผ่านรูปแบบของข้อเขียนในหลายลักษณะ เช่น ข้อความ
สั้นในระบบ twitter ข้อความปานกลางของเว็บ เฟสบุ๊ค หรือข้อความยาวๆ ของระบบเว็บบล็อก เป็นต้น
สรุป

สังคมปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Community Technology หรือ ICT) ได้เข้ามามีบทบาทในการดำาเนินชีวิตประจำาวันและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความสะดวก สบายและ รวดเร็ว
นอกจากนี้ ความก้าวหน้าของระบบอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การสื่อสารก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ทางสังคม คือ
เครือข่ายสังคมใหม่ที่รู้จักอย่างแพร่หลายว่า “ สังคมออนไลน์ ” โดยเป็นแหล่งรวมกลุ่มผู้คนในลักษณะเครือข่าย หรือชุมชน
เสมือน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางสังคมในกลุ่มคน หรือกลุ่มคนที่มีความสนใจในสิ่งต่างๆร่วมกัน หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งก็คือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ มักถูกใช้เป็นแหล่งพบปะติดต่อสื่อสารระหว่างเพื่อนๆหรือคนรู้จัก หรือแม้แต่ใช้เป็นพื้นที่
สาธารณะในการแบ่งปันข้อมูลต่างๆให้กับผู้คนที่อยู่ในชุมชน สามารถทำากิจกรรมต่างๆ ทั้งเพื่อ การศึกษา ธุรกิจ และความ
บันเทิงร่วมกัน สื่อสังคมออนไลน์มีหลากหลายประเภท ได้แก่ เว็บบล็อก เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking Sites) เช่น Facebook, Myspace และ hi5 เว็บไซต์ สาหรับแบ่งปันวิดีโอ (Video-sharing Sites) และผลงาน เช่น
YouTube เว็บประเภท Micro Blog เช่น Twitter วิกิ (Wikis) และโลกเสมือน เช่น SecondLife และ World WarCraft
เป็นต้น ทั้งนี้ เฟสบุ๊ค สามารถนำามาใช้เป็นเครื่องมือในกระบวนการเรียนการสอน โดยอำานวยความสะดวกในกระบวนการเรียน
รู้ เป็นช่องทางในการแบ่งปันความรู้หรือแสดงความคิดเห็น และสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสาร อารมณ์ ตลอดจนส่งเสริมให้
มีการเคารพความคิดเห็นของบุคคลอื่น ทั้งนี้ผู้สอนสามารถนำา เฟสบุ๊ค มาใช้กับการเรียนการสอน ได้หลายลักษณะ เช่น โพสต์
ข้อความลงในกระดานข่าว (wall) ของกลุ่มโพสต์รูปภาพและวีดิโอที่อัปโหลดโดยสมาชิก ตั้งคำาถามและสร้างแบบสำารวจความ
คิดเห็น (Poll) หรือใช้งานเฟสบุ๊คดอกส์หรือเอกสารของ เฟสบุ๊ค นอกจากนี้ สามารถนำาเฟสบุ๊คเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนแบบ
ผสมผสาน โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ทั้งนี้ ก่อให้เกิดผลสำาคัญแก่ผู้เรียน ได้แก่ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสังคมในชั้น กระตุ้น
ให้เกิดการศึกษาค้นคว้า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่กว้างขวาง ส่งเสริมการศึกษาตามความสนใจหรือความถนัด และส่งเสริมการ
บันทึกการอ่าน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้สอนควรมีแนวปฏิบัติสำาคัญเพื่อให้การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีประสิทธิภาพ คือศึกษา
ธรรมชาติของระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่จะนำามาใช้อย่างชัดเจน ศึกษาความพร้อมของผู้เรียนในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เป็นต้นแบบที่ดีในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ติดตามพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้เรียนอย่าง
ใกล้ชิดและสร้างเครือข่ายผู้สอนและผู้ปกครองเพื่อประสิทธิภาพของการดูแลผู้เรียนในเครือข่ายสังคมออนไลน์
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการส่งเสริมให้มีการนำาเครือข่ายสังคมออนไลน์มาเป็นแนวทางหนึ่งในการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาผู้เรียน
ทั้งนี้ ควรศึกษาธรรมชาติของระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์และความพร้อมของผู้เรียนในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
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