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 รูปที่ 2 แสดงจ�ำนวน และอันดับกำรใช้ Facebook in Asia 

(Internet World Stats, 2015)

ประเทศไทยเรำอยู่อันดับที่ 4 ของเอเชียในกำรใช้ OSNs ตัว

หนึง่คือ Facebook โดยอันดับหนึง่ คือ ประเทศอินเดีย นอกจำกนี ้จำก

ข้อมลูกำรส�ำรวจของส�ำนกังำนสถติแิห่งชำตปีิ 2556 มสีถติทิีน่่ำสนใจ

อกีอย่ำงคอื กลุม่ประชำกร อำยรุะหว่ำง 15-24 ท�ำกจิกรรมศกึษำเรยีน

รูผ่้ำนอนิเทอร์เนต็ถงึ 40.2% เป็นอนัดบัสองรองจำกกำรใช้อนิเทอร์เนต็

ในกิจกรรมสนทนำ (Chat/Instant Message) ซึ่งมี 41.4% โดยมี

ประชำกรวัยเรียนซึ่งอำยุระหว่ำง 15-24 ปี ใช้อินเทอร์เน็ต 5-7 วันต่อ

สัปดำห์ 

นอกจำกนีส้มำคมโฆษณำดิจทิลั (ประเทศไทย) (2558) พบว่ำ 

สงัคมออนไลน์ทีม่ผีูใ้ช้สงูสดุ คอื Facebook ตำมด้วย YouTube, Twit-

ter และ Instagram โดย Facebook มียอดผู้ใช้งำน 30 ล้ำนคน ช่วง

อำยุที่ใช้มำกที่คือ 18-24 ปี คิดป็น 32% โดยคนไทยที่ใช้ Facebook 

ส่วนใหญ่ อยูใ่นจงัหวดักรงุเทพมหำนคร ประมำณ 14.4 ล้ำนคน อนัดบั 

2 เชียงใหม่ อันดับ 3 ชลบุรี ตำมล�ำดับ และคนไทยที่ใช้ Facebook 

ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมำกกว่ำผู้ชำย ประมำณ 6 แสนรำย  

นอกจำกนี้ส�ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

(องค์กำรมหำชน) ปีพุทธศักรำช 2557 ยังระบุว่ำ ผลส�ำรวจพฤติกรรม

ของผูใ้ช้อนิเทอร์เนต็ในประเทศไทย ประจ�ำปี 2557 กำรใช้อนิเทอร์เนต็

ต่อสัปดำห์เฉลี่ย 32.3 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ คิดเป็น 19% ของเวลำต่อ

สัปดำห์ และนิยมเข้ำใช้พวก Social Network มำกที่สุดเป็นอันดับ 1, 

ส่วนอ่ำนข่ำว อ่ำนอีบุ๊ค มำเป็นอันดับ 2 และค้นหำข้อมูล เป็นอันดับที่ 

3 ตำมล�ำดับ

โรค
แห่งอินเทอร์เน็ต หรือโลกแห่งอินเทอร์เน็ต เรำคงปฏิเสธ 

ไม่ได้ว่ำรูปแบบสังคมของเรำได้รับผลกระทบอย่ำงรุนแรง

จำกพลังกำรสื่อสำรผ่ำนออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์ค (Online Social 

Networks: OSNs) จำกรูปแบบสังคมขนำดใหญ่ในสมัยก่อน มำเป็น

รปูแบบครอบครวัขนำดเลก็ มสีมำชกิเพยีงไม่กีค่น ถกูควำมเร่งรบีของ

เมืองบีบคั้น เร่ืองท�ำมำหำกิน บำงครอบครัวท�ำเพียงเพื่อมีให้พอกิน 

แต่บำงครอบครัว ท�ำเพื่อสถำนะทำงสังคม แตกต่ำงกันไป 

นอกจำกเรือ่งปำกท้องท่ีมผีลกระทบต่อควำมเครยีดต่อสมำชกิ

ที่อยู่ในวัยเรียนรู้แล้ว OSNs ยังมีอิทธิพลต่อสังคมครอบครัว ทั้งนี้ มี

หลำยงำนกำรศึกษำท่ีค้นพบด้ำนลบที่เกิดจำกกำรใช้ OSNs เช่น 

สมำชิกในครอบครัวมีกำรปฏิสัมพันธ์ลดลง สมำธิต่อกำรท�ำงำนหรือ

ต่อส่ิงใดสิ่งหนึ่งลดลง เกิดควำมทุกข์จำกกำรเปรียบเทียบ ท�ำให้อด

นอนเรื้อรัง และร่ำงกำยอ่อนเพลีย ผลกระทบด้ำนร่ำงกำย เช่น ท�ำให้

กระดูกคอเสื่อม กล้ำมเนื้อท�ำงำนผิดปกติ ปวดคอ ปวดบ่ำ ปวดข้อมือ 

แล้ว Online Social Networks ส่งผลต่อกำรเรียนรู้หรือไม่  

มำดูผลกำรวิจัยของผู้เขียนท่ีได้เก็บข้อมูลจำกนักศึกษำไทยกันบ้ำง

ครับ เริ่มต้นจำกสถิติของโลกแล้วกันนะครับ 

รูปที่ 1 แสดงจ�ำนวน และอันดับกำรใช้อินเทอร์เน็ตในโลก

จำกรูปท่ี 1 แสดงให้เห็นว่ำ จำกประชำกรที่ใช้อินเทอร์เน็ต 

ประมำณ 3.3 พันล้ำนคน ทวีปเอเชีย มีประชำกร ด้ำนกำรใช้

อนิเทอร์เน็ตสงูสดุถงึ 48% รองลงมำ คอื ทวปียโุรป 18% ลองมำดรูำย

ละเอียดในทวีปเอเชียตำมรูปที่ 2 กันครับ 

ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ส่งผลต่อการเรียนรู้ หรือไม่

Online Social Networks 



11TPA news

Modern Innovation

June 2016 ●  No. 234

แล้วท�ำไมผลสถำบนัทดสอบทำงกำรศกึษำแห่งชำต ิ(องค์กำร

มหำชน) ปีกำรศกึษำ 2557 ทดสอบวชิำสำมญั 7 วชิำ เพือ่รองรบัระบบ

กำรรับตรงจ�ำนวน 155,339 คน มีคะแนนเฉลี่ยระหว่ำง 25.39-54.35 

คะแนน จำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน ดูตำรำงที่ 1 ประกอบ

ตารางที่ 1  ผลทดสอบวิชาสามัญ  ปีการศึกษา 2557 

จํานวน

155,339 คน

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 25.39-54.35 คะแนน จาก

คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย สูงสุด 54.35 คะแนน

วิชาสังคมศึกษา คะแนนเฉลี่ย 39.42 คะแนน

วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 25.39 คะแนน

รูปที่ 3  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกำรสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษำ 

ปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2554 2555 และ 2556 จ�ำแนกตำมวิชำ (NIETS, 2016)

เป็นท่ีน่ำสงัเกตว่ำ ผลกำรทดสอบ 3 วชิำทีส่�ำคญัต่อพืน้ฐำนทำง

เทคโนโลย ีกำรวจิยั กลับลดลง อย่ำงน่ำใจหำยไม่พบคอืใจหำยนัน้เอง 

นัน้กค็อื วชิำคณิตศำสตร์ และวทิยำศำตร์ ทัง้นีร้วมถึงวชิำภำษำองักฤษ 

อนัเป็นเครือ่งมอืเปิดโลกแห่งกำรค้นคว้ำ ส่ือสำร ก็ต�ำ่เตีย้ซะเหลอืเกนิ

ดังนั้น ผู ้ เขียนเลยสนใจเก็บข้อมูลดูซะเลย โดยศึกษำ

พฤติกรรมกำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจ�ำนวนชั่วโมงกำรใช้งำน Face-

book ในแต่ละวันของนักศึกษำระดับปริญญำตรีกับผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรศึกษำ (เกรด) ที่ถูกเก็บรวบรวมจำก 4 มหำวิทยำลัยนักศึกษำ

ระดบัปรญิญำตรจีำก 4 สถำบนัในกรงุเทพมหำนคร ปีกำรศกึษำ 2557 

ได้แก่ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ มหำวิทยำลัย

รำมค�ำแหง มหำวิทยำลัยศิลปำกร และสถำบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง ท่ีก�ำลังศึกษำในชั้นปีที่ 1-4 

ระดบัปริญญำตรี โดยใช้แบบสอบถำมท�ำกำรเกบ็รวมรวมตวัอย่ำงของ

นกัศกึษำมหำวทิยำลยัท้ังส้ิน 397 คน (แบ่งเป็นชำย 139 คน และหญงิ 

258)

ซึ่งข้อมูลที่ได้ พบว่ำ เกรดเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่ำงอยู่ที่ 2.79 

จำกระบบ 4.00 โดยทีจ่�ำนวนกำรใช้ Facebook ต่อวนั เฉลีย่อยูท่ี ่3.43 

ชั่วโมง นอกจำกนี้ ผู้เขียนได้ท�ำกำรศึกษำควำมสัมพันธ์เชิงเส้นตรง 

ระหว่ำงจ�ำนวนกำรใช้ Facebook ต่อวันกับผลกำรศึกษำพบว่ำ  

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ (Grade) และจ�ำนวนชั่วโมงกำรใช้ Face-

book มีควำมสัมพันธ์กันเพียง 37.6% จำกงำนศึกษำนี้ บ่งบอกว่ำ

พฤติกรรมกำรใช้ Facebook ไม่มคีวำมสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ทำงกำร

ศึกษำแบบระบบเกรด ซึ่งตรงกับผลกำรวิจัยจำกต่ำงประเทศทั้งจำก

ของ Ainin, S. et al. (2015) และ Michikyan, M et al. (2015) ที่พบ

ว่ำผลกำรเรียนไม่สัมพันธ์กับกำรใช้ Facebook โดยที่ผลกำรศึกษำ

โดยรวมจำกงำนของ Michikyan, M et al. (2015) จะชี้ให้เห็นว่ำ

นักศึกษำที่มีผลกำรเรียนต�่ำอยู่แล้ว คือต�่ำกว่ำระดับเกรด 2.4 จะ

สัมพันธ์กับกำรใช้ Facebook มำกกว่ำคือจะส่งผลให้ผลกำรเรียนแย่

ลง มำกกว่ำกลุ่มนักศึกษำที่มีผลกำรเรียนดีอยู่แล้ว โดยที่กำรใช้ 

Facebook ไม่ได้ส่งผลโดยตรงกับผลสัมฤทธ์ทำงกำรศึกษำแต่หำกมี

ปัจจัยอื่นๆ ของนักศึกษำเองที่ส่งผลต่อผลกำรเรียนประกอบด้วย

ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัผลกำรส�ำรวจของส�ำนกัวจิยัเอแบคโพล

ที่ท�ำกำรวิจัยเรื่องกำรใช้ชีวิตของนิสิต นักศึกษำในกรุงเทพมหำนคร 

จ�ำนวน 1,262 ตัวอย่ำงพบว่ำผลกำรศึกษำมีควำมตรงกันในเรื่อง 

จ�ำนวนเวลำเฉลี่ยต่อกำรใช้อินเทอร์เน็ต โดยพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วน

ใหญ่ ใช้โทรศพัท์มอืถอื และอนิเทอร์เนต็เฉลีย่ 3 ชัว่โมงต่อวนั ในขณะ

ที่ใช้เวลำอ่ำนหนังสือพิมพ์เฉลี่ย 16 นำทีต่อวัน   

ผลจำกกำรศกึษำครัง้นี ้จะช่วยให้เข้ำใจถงึควำมสมัพนัธ์เบือ้ง

ต้นของจ�ำนวนชัว่โมงของกำรใช้ Facebook กบัผลทำงกำรศกึษำ ซึง่

ได้เผยถงึระบบ Facebook ไม่ได้ส่งผลด้ำนร้ำยต่อกำรเรยีนโดยตรง ซ่ึง

สงัคมออนไลน์ในด้ำนบวก จะท�ำให้เกดิกจิกรรมกำรเรยีนรูด้้วยตนเอง 

กำรเรยีนรูร้ะหว่ำงกลุม่ชัน้เรยีน ท�ำให้เกดิควำมเข้ำใจ และสร้ำงสรรค์

ควำมรูใ้หม่ๆ โดยตวัระบบของสงัคมออนไลน์ เช่น Facebook มรีะบบ

จดักำรจดักำรควำมรู ้(Knowledge Management) เช่น กำรแชร์ไฟล์ 

กำรแลกเปล่ียนควำมคิดเหน็ กำรนดัหมำยในกำรเรยีนต่ำงๆ ในกลุม่

ท�ำให้เกดิสงัคมแห่งกำรเรยีนรู ้ (Knowledge Society) เครือ่งมอืใหม่

เหล่ำนี้เกิดขึ้นจำกกำรรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ทั้งผู้สอน  

และผู้เรียน ซึ่งท�ำให้เกิดกำรแลกเปล่ียนควำมคิด กำรสอบถำมใน 

กลุม่สงัคมออนไลน์นัน้ ท�ำให้เกดิกำรเรยีนกำรสอนในลกัษณะของกำร

แลกเปล่ียนควำมรู ้(Knowledge Sharing) ร่วมกัน กำรน�ำเสนอผลงำน 

กำรติวหนังสือด้วยกัน หรือแม้แต่กระทั่งกำรท�ำงำนกลุ่มร่วมกัน  

อย่ำงไรกต็ำม กำรใช้สงัคมออนไลน์ เช่น Facebook 

ในด้ำนลบ หำกขำดกำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้งำน เช่น หำก

กำรใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่แล้ว มิได้เป็นกำรใช้เพื่อแสวงหำควำมรู้ 

แต่เป็นไปเพือ่ควำมบนัเทงิ อำท ิกำรแชทหรอืกำรเข้ำเวบ็โป๊ และเวบ็

ลำมก จ�ำนวนชัว่โมงกำรใช้งำนทีม่ำกเกนิไป ภำษำทีใ่ช้ในกำรสือ่สำร

ในกลุม่ทีไ่ม่เหมำะสม อำจส่งผลให้เกดิกำรยัว่ยตุ่ำงๆ จำกผูอ่้ำนทีไ่ม่มี

วฒุภิำวะพอ เกดิกำรหลงเชือ่ เกดิควำมขดัแย้ง และปัญหำตำมมำใน

ภำยหลงัได้ นอกจำกนี ้กำรแชร์ข้อมลู และรปูส่วนตวัทีม่ำกเกนิไปจะ

ท�ำให้เกดิกำรลกัลอบขโมยข้อมลู หรอืกำรหลอกลวงจำกผูไ้ม่หวงัดไีด้
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คำาแนะนำาในการใช้ Online Social Networks 

ต่อการเรียนรู้

กำรใช้ Online Social Networks เช่น Facebook Group หรอื 

Google application (community, sheet, doc) ในกำรจัดกำรเรียนรู ้

ควรท�ำให้เกิดเป็นเครือข่ำย และเกิดควำมร่วมมือกัน สร้ำงควำม

สัมพันธ์ใกล้ชิด กับทุกคนที่อยู่ในระบบกำรเรียน เพื่อก่อให้เกิดกำร

เรียนรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุด  

1.  กำรใช้ Facebook Group คือ เพื่อสร้ำงเป็นชุมชนของ

วชิำทีเ่รยีน เป็นแหล่งเกบ็ควำมรู ้กำรแลกเปลีย่น กำรสือ่สำร โดยกำร

ตั้งกลุ่มรำยวิชำสำมำรถ upload เอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน

ขึ้นเพื่อศึกษำค้นคว้ำระหว่ำงครู และนักเรียนได้ตลอดเวลำ ลด 

ช่องว่ำงระหว่ำงครูกับนักเรียนที่อำจเกิดโอกำสเจอกันน้อยลง ใน 

ภำวะของสังคมปัจจุบัน 

2.  Google App. เช่น Google sheet เพื่อระบุ งำนที่ต้องท�ำ 

ทั้งหมด ในกำรเรียนรำยวิชำนั้น ดังตัวอย่ำงดังรูป

3.  Blog บล็อก ส�ำหรับเผยแพร่เอกสำรประกอบกำรเรียน

กำรสอน หรือสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนได้   

Assignment 1 What is System?

Why we Develop and 
Design?

2 SA Charateristics

3 Problem Form

4 Analysis System 
Development Theory

5 Project Planning-Gannt 
Chart

6 Business Flow - 
Existing system

7 System Flow - Auto

8 Program/Module Flow - 
Program Specification/
Psudo code

9 DFD(Context diagram, 
DFD level 0,1)

10 ER and Data Dictionary

11 Screen/Design  - Web 
Structure

Network Diagram

12 Test Plan

13 Test Script

14 System Manual 

15 User Manual

16 Final Paper

4.  YouTube หรือ Slide share เพื่อให้ผู ้สอน สำมำรถ 

เผยแพร่วดิโีอกำรเรยีนกำรสอน และนกัเรยีนสำมำรถเผยแพร่ผลงำน

ของตนเองให้เพื่อนๆ และครูได้แสดงควำมคิดเห็น

แต่อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรสอบถำมนักศึกษำในปัจจุบัน 

นกัศกึษำส่วนใหญ่ชอบทีจ่ะปฏสิมัพนัธ์ ผ่ำนระบบ Facebook Group 

มำกกว่ำเครื่องมืออื่นๆ จำกที่ยกตัวอย่ำงมำ

สิ่งที่ต้องระวังเพิ่มก็คือ 

1.  กำรน�ำข้อควำม เอกสำร ภำพ หรือวิดีโอ มำใช้ ควรตรวจ

สอบควำมถูกต้องของข้อมูล และกำรอ้ำงอิงแหล่งที่มำของเอกสำร 

เพื่อเป็นตัวอย่ำงที่ดีต่อกำรศึกษำ และวิจัยในอนำคตของนักเรียน ซึ่ง

เป็นจริยธรรมที่ส�ำคัญส�ำหรับกำรท�ำงำนต่อไปในอนำคต

2.  ครคูวรตรวจสอบข้อมลู และภำษำทีใ่ช้ในกำรสือ่สำรอย่ำง

สม�่ำเสมอ เพื่อสร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรเรียนรู้

สุดท้ำยของบทควำมนี ้ผู้เขยีนต้องกำรให้กำรศึกษำฉบบันีจ้ะ

เป็นพื้นฐำนของกำรศึกษำในอนำคตต่อไป ถึงปัจจัยด้ำนใดจำก 

Facebook ที่ส่งผลต่อผลกำรศึกษำที่แท้จริง ที่จะน�ำมำสู่กำรพัฒนำ

ระบบกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ Facebook หรือเครือข่ำยสังคม

ออนไลน์อื่นๆ มำช่วยประกอบในระบบกำรเรียนกำรสอนต่อไป TPA
news


