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จาก

กรณีศึกษา และประสบการณ์ส่วนตัวที่ผ่านมาในการ
ใช้ Online Social Networks ในการเรียนการสอน มี
ผลทั้งด้านดี ด้านลบ รวมทั้งโอกาสต่อการเรียนรู้ โดยผมจะน�ำเอา
SWOT มาหยอดข้อมูลให้ดูเพื่อให้เข้าใจ แยกแยะง่ายขึ้นนะครับ

Strong Points

1. ทั้งครู และนักเรียนในชั้นเรียน สามารถใช้เครื่องมือ เช่น
Facebook, Blog, Twitter, YouTube, Picasa, Google community,
Google class room เป็นเครือข่ายชุมชนในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สื่อการเรียนการสอน การส่งการบ้าน การ
สอบถาม ซึ่งวัตถุประสงค์ โดยรวมคือใช้เพื่อการติดต่อสื่อสาร แบ่งปัน
ข้อมูลข่าวสารระหว่างกันได้ตลอดเวลา สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูล
เหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว ค้นหา ตรวจสอบได้ง่าย
2. ใช้เครื่องมือ Online Social Networks ในข้อ 1 เพื่อการ

ติดตามพฤติกรรมของชัน้ เรียน การรับรู้ เพือ่ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. นอกจากนี้ เครือ่ งมือบางประเภท สามารถใช้ในการท�ำงาน
ของรายวิชาต่างๆ ร่วมกันได้ เช่น Google Doc, Google Sheet
สามารถใช้ในการท�ำงานเอกสารร่วมกัน ประชุมงาน เป็นเครื่องมือ
ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม และ sharing ideas ได้
อย่างดี
4. เครือ่ งมือด้านการเก็บข้อมูล Google Form และ Monkey
Survey สามารถน�ำไปใช้เพือ่ การท�ำรายงานกลุม่ การท�ำวิจยั ขัน้ สูงได้
สามารถช่วยลดเวลา และต้นทุนในการศึกษา วิจัยได้อย่างดี
5. การใช้ YouTube, Scribed และ Slide Share ก่อให้เกิด
การน�ำเสนอเนือ้ หาสาระข้อมูลต่างๆ และใช้ในการวัดผล และประเมิน
การเรียนรูข้ องนักเรียน จากการเข้าชม รวมทัง้ ท�ำให้นกั ศึกษามีความ
เข้าใจเนื้อหาสาระได้มากขึ้น จากการเข้าทวนซ�้ำ สาระที่ได้ท�ำการ
อัพโหลดไว้ในระบบ
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Weak Point

1. หากนักศึกษาไม่จัดสรรเวลา ผู้เรียนอาจมีการเสพติด
เทคโนโลยีได้ ท�ำให้ไม่มกี ารอ่าน หาความรูจ้ ากหนังสือโดยตรง ซึง่ ถือ
เป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมาอย่างยาวนาน
2. นักศึกษาอาจรบกวนเวลาของครู และผูส้ อนได้ โดยไม่ได้
ดูเวลาในการสื่อสาร สอบถาม รวมทั้ง ก้าวก่ายในชีวิตส่วนตัวของผู้
สอน และอาจมีการโพสต์ข้อความที่ไม่เหมาะสมเข้าไปในระบบ
3. การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม และผิดอักขระที่อาจเกิดขึ้น
ในการสื่อสารผ่านระบบการเรียนรู้ บน Online Social Media
4. การจัดท�ำสื่อบางประเภท อาจต้องลงทุนสูง เช่น การท�ำ
คลิปวิดโี อภาพเคลือ่ นไหว และอาจต้องลงทุนอุปกรณ์ เทคโนโลยี โดย
ไม่จ�ำเป็น
5. อาจเกิดการแสดงข้อความทีก่ อ่ ให้เกิดข้อโต้แย้งทีร่ นุ แรง
หากผู้ควบคุมไม่สามารถตรวจสอบดูแลได้ทันเวลา
6. อาจมีการละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลได้ โดยอาจเกิดความไม่
เป็นส่วนตัวในการเข้าดูข้อความหรือรูปภาพต่างๆ ของอาจารย์หรือ
นักศึกษา

Threat

1. อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปในบางเว็บไซต์
ของผู้ให้บริการ Social Media อาจมีการน�ำข้อมูล ไปใช้โดยผู้ไม่
หวังดี ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้
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2. หากการควบคุมที่ไม่ดี อาจเกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ ขโมย
ผลงาน หรือถูกแอบอ้างผลงานได้
3. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มีราคาแพง และมีค่าใช้
จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ air time อาจเป็นข้อจ�ำกัดของนักศึกษา บางคน
4. Application ของ online Social network บางราย มี
โฆษณาหรือเกมที่ไม่เหมาะกับนักศึกษา ซึ่งอาจน�ำไปสู่ พฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมได้
5. การใช้อุปกรณ์บางอย่าง และในเวลา รวมทั้งสถานที่ไม่
เหมาะสม เช่น แสงสว่างไม่เพียงพอ อาจท�ำให้เสียสุขภาพทั้งทาง
สายตา และร่างกายหรือใช้ในที่สาธารณะ ซึ่งอาจรบกวนคนอื่น

Opportunity

1. Knowledge Sharing: ท�ำให้เกิดเวทีทสี่ ามารถแลกเปลีย่ น
ข้อมูลความรู้ในสิ่งที่สนใจร่วมกันได้
2. Cost Saving: ประหยัดค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยน
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่สนใจร่วมกันได้
3. Knowledge Inventory: ครู และนักศึกษา สามารถใช้
online Social network จัดท�ำเป็นคลังข้อมูลความรู้ เพื่อใช้ในการ
เรียนรู้ ค้นหา ค้นคว้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
4. Channel of Public Relation: ครู และนักศึกษา สามารถ
ใช้ online Social network เป็นช่องทางในการเผยแพร่ ผลงาน เป็น
สื่อในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สถาบันเป็นที่ยอมรับ และ
ท�ำให้อุตสาหกรรมเห็นความสามารถของ นักศึกษา
5. Ease of Study: เครื่องมือสมัยใหม่ ท�ำให้เกิดการเรียนรู้
ที่ง่าย และสามารถต่อยอดได้อย่างไม่มีพรมแดน หลายสถาบันเปิด
การเรียน การสอน ฟรี ผ่านทาง online Social network โดยจัดท�ำ
เป็นระบบ e-Learning โดยการผสมผสาน เครื่องมือเหล่านี้ เช่น
เว็บการเรียนรูข้ อง Massachusetts Institute of Technology https://
ocw.mit.edu/index.htm
โดยสรุป การใช้ Online Social Media โดย ครู อาจารย์ และ
นักเรียน สามารถสร้าง และถ่ายทอด บทเรียนออกมาในรูปแบบที่
หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งหลายช่องทาง เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบ
การสอน ท�ำให้นักเรียน นักศึกษาสามารถ ศึกษาองค์ความรู้ ได้อย่าง
ง่ายตลอดเวลา รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ได้ในขณะเดียวกัน ถือว่า
เป็นการเรียนรู้แบบสองทาง แต่หากใช้ไปในทางที่ผิดย่อมเกิดความ
เสียหาย ผลการเรียนตกต�่ำ การละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล และน�ำไปสู่
การฟ้องร้องต่างๆ ได้ TPA
news

