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บทคัดย่อ

	 ในยคุศตวรรษที	่21	เครอืข่ายสงัคมออนไลน์	เข้ามามบีทบาทในการด�าเนนิชวีติของมนษุย์มากขึน้	โดยเฉพาะในกลุม่วยัรุน่-นกัศกึษา	
ทีแ่สวงหาเทคโนโลยใีหม่ๆ	มาใช้ในชวีติประจ�าวนั	เป็นสาเหตใุห้สถาบนัการศกึษาในประเทศไทยเลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการปรบัระบบ
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักศึกษามากขึ้น	 เพื่อดึงดูดให้นักศึกษาสนใจเรียน	 โดยเน้นให้ผู้สอนและผู้เรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง	จนเกิดการเรียนรู้ที่ไม่จ�ากัดเวลาและสถานที่แบบการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมอีกต่อไป	ผู้เขียนจึงน�าเสนอ	
Pinterest	สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์	ซึ่งนับเป็นสื่อใหม่ที่น่าสนใจ	 เพื่อปรับใช้ในระบบการเรียนการสอนในยุคสารสนเทศนี้	 โดยเน้นให้			
ผู้เรียนมองเห็นความส�าคัญในสิ่งที่เรียนรู้และสามารถเชื่อมโยงความรู้ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เก่า	 จนเชื่อมโยงเข้ากับเป้าประสงค์
ขององค์การได้

Abstract

	 In	the	21st	Century,	social	networks	have	become	an	integral	part	of	peoples’	lives,	especially	for	adolescents		and	
young	adults.	Due	to	this	social	change,	educational	institutions	have	attempted	to	integrate	learning	materials	into	these	
media	to	conform	and	adapt	to	students’	constantly	evolving	needs.	New	instructional	media	has	altered	students’	learning	
processes,	allowing	them	to	study	without	constraints	in	a	limitless	and	timeless	environment.	In	this	research,	“Pinterest”,	a	
new	social	media	network,	is	introduced	as	an	alternative	and	innovative	new	instructional	tool	for	educators	to	link	with	
students’	educational	needs	and	allowing	them	to	match	these	with	institutional	goals.	

บทน�ำ

	 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วนของสังคมโลก	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสื่อออนไลน์เข้ามามี
บทบาทในชวีติประจ�าวนัของแต่ละคนมากขึน้	โดยสือ่ออนไลน์นัน้เกดิมาจากพฒันาการทางการสือ่สารทีก้่าวหน้าอย่างไม่หยดุยัง้ก่อให้เกดิ
สื่อรูปแบบใหม่ๆ	 ขึ้นมา	 พัฒนาการแบบก้าวกระโดดดังกล่าวท�าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น	 รูปแบบการ
สื่อสารเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยเป็นการสื่อสารทางเดียว	 ก้าวเข้าสู่ยุคของการสื่อสารสองทางโดยประชาชนมีโอกาสในการรับข่าวสาร
และมีช่องทางการในการแสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ้น	(กาญจนา	แก้วเทพ,	2541)
	 ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของ	“ภูมิทัศน์สื่อและการสื่อสาร”	(Media	and	Communication	Landscapes)	ซึ่งก่อนหน้านี้มี
สือ่ดัง้เดมิหรอืสือ่มวลชน	ได้แก่	หนงัสอืพมิพ์	นติยสาร	วทิย	ุและโทรทศัน์	เป็นสือ่หลกัในการสือ่สารของสงัคม	ด้วยปัจจยัเทคโนโลยรีะบบ
ดิจิทัล	และสังคมสารสนเทศ	ท�าให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ด�าเนินชีวิต	และบริโภคสินค้าผ่านสื่อใหม่	หรือสื่อทางเลือก	โดยเฉพาะสื่อออนไลน์
และโทรศัพท์มือถือ	 ซึ่งแตกต่างจากธรรมเนียมวิถีปฏิบัติของบรรพบุรุษในอดีต	 วัยรุ่นยุคใหม	่ ถือเป็นเยาวชนยุคอินเทอร์เน็ตที่ให้ความ

แนะน�ำ Pinterest สื่อใหม่กับกำรเรียนกำรสอน
ยุคศตวรรษที่ 21

Introducing “Pinterest”: New Media and an 
Education Tool in the 21st Century

ภัทรำวดี  ธีเลอร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรทักษ์  ธำดำธีรธรรม

บริษัทไอเดีย คีพเปอร์ จ�ากัด

pattarawadee.t@bu.ac.th

gettathailand_13@hotmail.com



Executive Journal132

ส�าคัญกับเสรีภาพ	(Freedom)	 มีลักษณะเฉพาะแบบตอบสนอง
ความต้องการของตนเอง	(Customization)	 หมายถึงเยาวชนรุ่น
ใหม่ไม่ชอบรูปแบบมาตรฐานแบบของสินค้าที่ผลิตเพื่อผู้บริโภค
จ�านวนมาก	แต่พอใจในสิ่งที่ดัดแปลงแก้ไขให้สะท้อนตัวตน	และ
ความเป็นอัตลักษณ์ได้มากกว่า	 ตลอดจนเป็นวัยพินิจพิเคราะห์	
(Scrutiny)	ซึง่เป็นวยัทีอ่ยากรูอ้ยากเหน็ซึง่ในยคุสมยัปัจจบุนั	ข้อมลู
ข่าวสารสามารถตอบสนองด้วยเทคโนโลยีสื่อสารอันทันสมัย	 โดย
ข้อมูลข่าวสารจะถูกบรรจุอยู่ในอินเทอร์เน็ตและสื่อใหม่	ท�าให้เกิด
การสืบค้นอย่างสะดวกง่ายดายและไม่ยุ่งยากซับซ้อน	 และยังชื่น
ชอบความเป็นนวัตกรรม	(Innovation)	 ซึ่งมักใฝ่หาสิ่งประดิษฐ์
ใหม่ๆ	 และความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา	(อัศวิน	 เนตรโพธิ์แก้ว,	
2555)
	 สือ่สงัคมออนไลน์	ทีก่�าลงัได้รบัความนยิมอย่างแพร่หลาย
ในยุคปัจจุบัน	คือ	สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์	(Social	Network)	
รายงานของส�านกัวจิยัทางการตลาดซมิมอนส์	(สงิหนาท	นาคพงศ์
พันธ์ุ,	2555)	แสดงให้เห็นว่าร้อยละ	66	ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
ในสหรฐัอเมรกิานัน้	ใช้งานสือ่เครอืข่ายสงัคมออนไลน์เพิม่ขึน้จาก
ปี	ค.ศ.	2007	ในสัดส่วนร้อยละ	20	โดยร้อยละ	43	ของผู้ใช้งาน
ทั้งหมดเข้าใช้งานสื่อเครือข่ายดังกล่าวมากกว่า	1	ครั้งต่อวัน	ซึ่ง
เครือข่ายสังคมที่โดดเด่นและมีการเติบโตเพิ่มขึ้นนั้นได้แก่	
Facebook	(Nielsen,	2010	อ้างถึงใน	สิงหนาท	นาคพงศ์พันธ์ุ,	
2555)	ซึง่ในสหรฐัอเมรกิามผีูเ้ข้าชม	(ไม่นบัเข้าชมซ�า้)	จ�านวน	125	
ล้านคน
	 ในประเทศไทย	 พบว่ามีคนไทยใช้	 Facebook	 ทั้งสิ้น
จ�านวน	13,276,200	ราย	มี		Facebook	Page	ไทย	ทั้งสิ้นจ�านวน	
34,642	 มีการคลิก	Like	 ใน	Facebook	Page	 ไทยมีทั้งสิ้น		
133,640,093	Like	โดยผู้ใช้ส่วนใหญ่อยู่ในวัย	18-24	ปี	(ร้อยละ	34)	
รองลงมา	คือ	วัย	25-34	ปี	(ร้อยละ	28.)	(ไอที	24	ชั่วโมง,	2555)
	 สังคมออนไลน์ที่ก�าลังเป็นที่นิยมในขณะนี้	 คือ	Pinterest	
เว็บไซต์สังคมออนไลน์ส�าหรับแลกเปลี่ยนภาพรูปแบบใหม่ที่ก�าลัง
เป็นที่นิยม	 และขณะนี้มีผู้ใช้กันมากจนติดอันดับ	3	 ของเว็บไซต์
ประเภทสงัคมออนไลน์ของสหรฐัอเมรกิา	โดยอนัดบัที	่1	ยงัคงเป็น	
Facebook	อันดับที่	2	คือ	Twitter	อันดับที่	3	คือ	Pinterest	ตาม
ล�าดับ

ภาพที่ 1	โลโก้สังคมออนไลน์	Pinterest
ที่มา:	มาร์เก็ตติ้ง	อุ๊ปส์	(2555)

	 Pinterest	 สามารถเอาชนะเว็บไซต์สังคมออนไลน์อย่าง	
LinkedIn	และ	Google+	ด้วยตวัเลขของผูเ้ยีย่มชมทางคอมพวิเตอร์	
(ที่ยังไม่ได้นับรวมการเข้าชมผ่านทางโทรศัพท์มือถือ)	 โดยตัวเลข
นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม	2555	ที่ผ่านมา	ดังแสดงในตารางที่	1	
ดังนี้

ตาราง 1	แสดงจ�านวนผู้เยี่ยมชมในเว็บไซต์สังคมออนไลน์

 อันดับที่ เว็บไซต์สังคมออนไลน์ จ�านวนเยี่ยมชม

	 1	 Facebook	 7,000,000,000
	 2	 Twitter	 182,000,000
	 3	 Pinterest	 104,000,000
	 4	 LinkedIn	 86,000,000
	 5	 Tagged	 72,000,000
	 6	 Google+	 61,000,000

ที่มา:	มาเก็ตติ้ง	อุ๊ปส์	(2555)

แนวคิดเกี่ยวกับสื่อใหม่ (New Media) 

	 เนื่องจากบทความนี้เน้นเรื่องของสื่อใหม่กับการเรียนการ
สอน	จงึต้องอธบิายถงึคณุลกัษณะส�าคญัของ	“สิง่ทีเ่รยีกว่าสือ่ใหม่”	
ว่ามีคุณสมบัติทั้งในเชิงเทคนิค	ในเชิงสังคม	และคุณสมบัติในเชิง
อื่นๆ	(กาญจนา	แก้วเทพ	และ	นิคม	ชัยขุมพล,	2555)	ต่อไปนี้
	 1.	การมีปฏิสัมพันธ์ได้ง่าย	(	Interactivity)	เนื่องจากเป็น
รปูแบบของการสือ่สารแบบสองทาง	(Two-way-communication)
	 2.	มคีวามสามารถเคลือ่นทีไ่ด้สงู	(Mobility)	ท�าให้สะดวก
ต่อการพกพาไปในที่ต่างๆ	(Compactable)
	 3.	สามารถดัดแปลงเปลี่ยนรูปได้	(Convertibility)	
	 4.	สามารถเชื่อมต่อกันโดยง่าย	(Connectivity)
	 5.	สามารถหาได้	/	ใช้ประโยชน์ได้ในทุกที่	(Ubiquity)
	 6.	มี ค ว ามรวด เ ร็ ว ในกา รสื่ อ ส า ร 	 ( S peed 	 o f	
Communication)
	 7.	มีลักษณะที่ไร้พรมแดน	(Absence	of	Boundaries)
	 8.	มีความเป็นดิจิทัล	(Digitalization)
	 สื่อใหม่	(New	Media)	คือ	สื่อดิจิทัลที่มีความหลากหลาย
ของสื่อในตัวเองและมีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้	
เพื่อใช้ส่งข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งเฉพาะบุคคลและ
เครือข่ายอื่นๆ	(กาญจนา	แก้วเทพ	และ	นิคม	ชัยขุมพล,	2555)		
ทั้งนี้	สื่อใหม่มีคุณลักษณะหลายประการที่ผิดแผกแตกต่างไปจาก
สื่อมวลชนแบบเดิม	 จึงเป็นเหตุผลให้สื่อใหม่เองปรับฐานะเป็น	
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“วตัถแุห่งการศกึษา”	สือ่ใหม่จงึนบัว่าเป็นนวตักรรม	(Innovation)	
แบบหนึ่งเช่นเดียวกัน
	 นิคม	ชัยขุนพล	(กาญจนา	แก้วเทพ	และ	นิคม	ชัยขุนพล,	
2555)	ได้อธบิายถงึคณุลกัษณะของสือ่ใหม่		ประการแรก	คอื	ความ
เป็นดิจิทัล	(Digitalization)	ที่มีการท�างานที่อหลากหลาย	รวดเร็ว
และแม่นย�า	 ซึ่งสื่อสังคมออนไลน	์ จะมีการประมวลผลที่รวดเร็ว	
และไร้พรมแดน	 ไม่ว่าอยู่ที่ใดของโลก	 ก็สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว	
	 ประการที่สอง	 คือ	 สื่อใหม่มีลักษณะการหลอมรวมสื่อ	
(Media	Convergence)	 ซึ่งจากเดิมแต่ละสื่อมีคุณสมบัติและ
หน้าทีค่นละด้าน	สือ่ใหม่ได้น�าเอาลกัษณะต่างๆ	มารวมกนัเพือ่ให้
ผู้ใช้สื่อใหม่มีความสะดวกในการใช้สื่อเพียงสื่อเดียว	
	 ประการทีส่าม	คอื	การมปีฏสิมัพนัธ์	(Interactivity)	กล่าว
คือ	สื่อกับผู้ใช้สื่อสามารถโต้ตอบกันแบบทันทีทันใด	ซึ่งหากน�าสื่อ
ใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน	 จะสามารถท�าให้ผู้เรียนสามารถ		
ซักถามข้อสงสัย	 หรือเกิดการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร	และความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนผ่านสังคมออนไลน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ	
	 ประการที่สี่	 คือ	 สื่อใหม่เป็นการสื่อสารจากหน่วยเดียว
บุคคลเดียว	 กระจายสารไปยังกลุ่มคนหมู่มาก	(One-to-Many)	
ซึง่เป็นการกระจายข้อมลูข่าวสารจากผูส้อนไปยงัผูเ้รยีนทีม่จี�านวน
หลายคนได้อย่างรวดเร็ว	 ซึ่งเรียกว่า	 “สังคมของการสื่อสาร”	
(Social	Presence)	 คือการที่ผู้เรียนสามารถสร้างกลุ่มที่มีความ
สนใจในเรือ่งเดยีวกนั	ในประเภทความชอบเหมอืนกนั	หรอืทีเ่รยีก
ว่า	กลุ่มแฟนรายการเดียวกัน	ซึ่ง	Pinterest	เป็นสื่อสังคมออนไลน์	
ภายใต้	 “สื่อใหม่”	 ที่แบ่งกลุ่มความสนใจออกเป็นแต่ละประเภท	
เพื่อง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล	และแลกเปลี่ยนข้อมูล	ความคิดเห็น
กับสิ่งที่อยู่ในความสนใจเดียวกันกับเพื่อนได้แบบทันทีทันใด	
	 และประการสดุท้าย	สือ่ใหม่สามารถกระจายไปยงักลุม่คน
อื่นๆ	ได้	(Many-to-many)	กล่าวคือ	นอกจากจะกระจายเฉพาะ
ความสนใจในเรือ่งเดยีวกนั	(ภายในกลุม่เดยีวกนั)	แล้ว	ยงัสามารถ
กระจายไปยังกลุ่มคนอื่นที่มองหาความสนใจในเรื่องอื่นๆ	ได้ด้วย	
เช่นใน	Pinterest	ผู้ส่งข้อมูลขึ้นไปเก็บไปที่สังคมออนไลน์	จะต้อง
เลือกประเภทกลุ่มของข้อมูล	และข้อมูลนี้จะถูกปักหมุด	(Pin)	ไว้
ที่หน้ารวม	(All)	และในหน้ากลุ่มด้วย	เป็นต้น
	 Rogers	(1995)	 ได้นิยามสื่อใหม่	(New	Media)	ว่าเป็น
เทคโนโลยหีรอืสือ่ทีเ่อือ้อ�านวยให้เกดิการแลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสาร
บนฐานของคนจ�านวนมากผ่านระบบการสื่อสารที่มีคอมพิวเตอร์
เป็นศูนย์กลาง	จะเห็นได้ชัดเจนว่า	จากยุคดั้งเดิมมนุษย์สื่อสารตัว
ต่อตัวโดยใช้ค�าพูด	และการใช้สัญลักษณ์	ต่อมา	การเปลี่ยนแปลง

ด้านเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการพัฒนาการทางการสื่อสารมากขึ้น	
ท�าให้เกดิการสือ่สารกนัผ่านสือ่มวลชน	(Mass	Media)	มากขึน้	จงึ
เกิดสื่อมวลชนขึ้นมาหลายประเภท	 เช่น	 วิทยุกระจายเสียง	 วิทยุ
โทรทัศน์	หนังสือพิมพ์	เป็นต้น	แต่ในปัจจุบันการสื่อสารเน้นเป็น
แบบเฉพาะเจาะจงตวับคุคลมากขึน้	แต่กม็คีวามหลากหลายได้ใน
เวลาเดียวกัน	เราเรียกการสื่อสารรูปแบบนี้ว่า	“สื่อเครือข่ายสังคม
ออนไลน์”	หรอื	“โซเชยีล	มเีดยี”	(Social	Media)	เช่น		Facebook	
Twitter	YouTube	Instagram	หรือแม้กระทั่ง	Pinterest	ซึ่งเป็นสื่อ
เครือข่ายสังคมที่ผู้เขียนมุ่งศึกษาในครั้งนี้

แนวคิดเกี่ยวกับกำรแพร่กระจำยและกำรยอมรับนวัตกรรม 

(Diffusion of Innovation)

	 Rogers	(1995)	ได้ให้ความหมายค�าว่า	“การแพร่กระจาย
นวัตกรรม”	 ว่า	 คือกระบวนการซึ่งนวัตกรรมถูกสื่อสารผ่านช่อง
ทางในช่วงเวลาหนึง่ระหว่างสมาชกิต่างๆ	ทีอ่ยูใ่นระบบสงัคม	โดย
ใช้จ�าแนกความสัมพันธ์ระหว่างผู ้คนในสังคมและการยอมรับ
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ออกเป็น	5	กลุ่ม	ดังนี้
	 1.	กลุ่มชอบของใหม่	(Innovator)	หรือกลุ่มล�้าสมัย	เป็น	
กลุ่มที่ชอบการเปลี่ยนแปลง	ชอบเสี่ยง	ชอบลองของใหม่	ตัดสิน
ใจเร็วและเต็มใจที่จะรับผลที่เกิดขึ้นจากการรับนวัตกรรมนั้นๆ	
กลุ่มนี้จะมีบทบาทในการแนะน�านวัตกรรมแก่ผู้อื่น
	 2.	กลุ่มรับเร็วส่วนแรก	(Early	adopter)	หรือกลุ่มน�าสมัย	
เป็นกลุ่มที่ได้รับความเคารพเชื่อถือ	 มีอิทธิพลในการชักชวนให้				
ผู้อื่นในสังคมมีความคิดเห็นคล้อยตาม	 มักเป็นผู้น�าทางความคิด	
พร้อมทีจ่ะยอมรบันวตักรรมเมือ่ได้ผ่านการพจิารณาอย่างรอบคอบ
แล้ว
	 3.	กลุม่รบัเรว็ส่วนมาก	(Early	majority)	หรอืกลุม่ทนัสมยั	
เป็นกลุ่มผู้คล้อยตาม	ยอมรับนวัตกรรมเร็ว	เมื่อยอมรับนวัตกรรม
จากผู้น�าความคิดแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่อง
มาจากการรับนวัตกรรมนั้นได้เร็วกว่าผู้อื่น
	 4.	กลุ่มรับช้าส่วนมาก	(Late	adopter	/	majority)	หรือ
กลุ่มตามสมัย	 เป็นกลุ่มผู้คล้อยตาม	 ยอมรับนวัตกรรมช้าหรือใน
ระดับกลางๆ	 กลุ่มนี้จะยอมรับนวัตกรรมตามผู้น�าความคิดเห็น
หรือกลุ่มรับเร็วส่วนมาก
	 5.	กลุ่มล้าหลัง	/	กลุ่มรับช้าที่สุด	(Laggard)	หรือกลุ่มล้า
สมัยเป็นกลุ่มผู้คล้อยตาม	ยอมรับนวัตกรรมช้าสุด	กลุ่มนี้จะได้รับ
อิทธิพลจากทั้ง	3	กลุ่ม	คือ	ผู้น�าทางความคิด	กลุ่มรับเร็วส่วนมาก	
และกลุ่มรับช้าส่วนมาก	แล้วจึงค่อยๆ	ยอมรับนวัตกรรมในที่สุด
	 ในการยอมรับนวัตกรรมสื่อใหม่	 เช่น	 อินเทอร์เน็ต	 หรือ
สังคมออนไลน์	 จะพบว่าครูผู้สอนและผู้เรียนมีลักษณะประชากร
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แตกต่างกัน	จึงมีการยอมรับนวัตกรรม	(สื่อใหม่)	แตกต่างกันไป
ด้วย	 ทั้งนี้	 งานวิจัยของเรืองยศ	 ใจวัง	 (2547)	 ที่ศึกษาเรื่อง	
พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาในวิทยาลัยนอร์ท-
เชียงใหม่	พบว่า	นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตเมื่อ
มีเวลาว่างเท่านั้น	โดยเฉพาะช่วงเวลาหลังเที่ยงวันจนถึงประมาณ
หกโมงเย็น	และเป็นการใช้บริการเพื่อสืบค้นเนื้อหาในการค้นคว้า
หาเอกสารประกอบรายงานเป็นส่วนใหญ่
	 เยาวชนไทยเข้าถงึสือ่ใหม่ได้ในระดบัทีแ่ตกต่างกนั	จะเหน็
ได้จากงานวิจัยของ	บุบผา	เมฆศรีทองค�า	และ	อารยา	สิงห์สงบ	
(2552)	ทีม่ข้ีอค้นพบว่า	การใช้งานอนิเตอร์เนต็ของเดก็และเยาวชน
ไทยในแต่ละช่วงวัยมีพฤติกรรมแตกต่างกัน	 โดยส่วนใหญ่วัยเด็ก
ตอนกลางและวัยแรกรุ่นถึงวัยรุ่นตอนกลาง	 สามารถสร้างกลุ่ม
สังคมใหม่ของตนเองได้	(ซึ่งรวมถึงสังคมออนไลน์ด้วย)	
	 มกีารใช้สือ่ใหม่เพือ่การเรยีนการสอนภายใต้วตัถปุระสงค์
หลัก	3	ประการ	(กาญจนา	แก้วเทพ	และ	นิคม	ชัยขุมพล,	2555)		
คอื	การใช้สือ่เพือ่ประกอบการสอนในขณะทีม่คีรทู�าหน้าทีม่บีทบาท
หลกัในการสอน	การใช้สือ่เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้ทบทวนสิง่ทีเ่รยีนมาจาก
ครู โดยมีสื่อช ่วยก�าหนดแนวทางให ้ตรงประเด็นและตรง
วตัถปุระสงค์ของบทเรยีนมากขึน้	และการใช้สือ่เพือ่การศกึษาและ
เรียนรู้ตนเองของผู้เรียน	วัตถุประสงค์หลัก	3	ประการข้างต้นเป็น
ตวับ่งนีค้ณุลกัษณะของสือ่ใหม่ทีม่บีทบาทในการส่งเสรมิให้ผูเ้รยีน
เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วย	 ดังจะกล่าวในทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	(Constructionism)	ต่อไป

สื่อใหม่ (New media) กับกำรเรียนกำรสอน ตำมทฤษฎีกำร

สร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง Constructionism

	 สื่อใหม่	(New	media)	ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างการเรียนรู้
นัน้	มปีระโยชน์มากในการเรยีนรูข้องเยาวชน	ผูเ้รยีนจะมคีวามสขุ
และความสนกุไปกบัการใช้สือ่ในการเรยีนรูต้ามวตัปุระสงค์และบท
เรียนที่ผู้สอน	 อีกทั้งสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้	 “สื่อการสอนที่
ท�าหน้าที่ผู้ส่งสารแทนครูผู้สอน	 และมีหน้าที่แสดงปฏิกิริยาตอบ
สนองทั้งในเรื่องการเสนอเนื้อหา	 และการประเมินผลเพื่อพิสูจน์
ความสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียน	ซึ่งวัตถุประสงค์โดยทั่วไปของสื่อใหม่
เพือ่การเรยีนรู้	คอื	เพือ่เป็นเครือ่งมอืทบทวนตนเองของผูเ้รยีนและ
ใช้	เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
	 Constructionism	เป็นทฤษฎทีางการศกึษาทีพ่ฒันาขึน้โดย	
Professor	Seymour	Papert	แห่ง	M.I.T.	(Massachusette	Institute	
of	Technology)	ทฤษฎี	Constructionism	หรือทฤษฎีการสร้าง
องค์ความรูด้้วยตนเอง	เป็นทฤษฎกีารเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นผูส้ร้าง
องค์ความรูด้้วยตนเอง	ซึง่ธรรมชาตขิองมนษุย์จะบรโิภคข้อมลูผ่าน
สื่อต่างๆ	แล้วน�ามาใคร่ครวญ	และสื่อสารภายในตนเอง	จนเกิด

ความเข้าใจ	 และพัฒนาความคิดนั้นจนเป็นความรู	้ เมื่อแน่ใจใน
ความรู้นั้นแล้วจึงถ่ายทอดต่อไปยังผู้อื่นเพื่อให้รับรู้ต่อไป	 ตาม
แผนภูมิด้านล่าง

แผนภูมิที่ 1	 ระดับความรู้ในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของ	
Seymour	Papert

 สร้าง
 ความรูใ้หม่        ถ่ายทอดออกโดยผ่านสื่อต่างๆ

 ประเมิน

 วิเคราะห ์           สื่อสารภายในตนเอง

 ประยุกต์ใช้

 เข้าใจ

 จดจ�า                 บริโภคข้อมูลจากสื่อต่างๆ

ที่มา:	กาญจนา	แก้วเทพ	และ	นิคม	ชัยขุนพล	(2555)

	 หลักการที่ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	ตามหลัก
การเรียนรู้ตามทฤษฎี	Constructionism	คือ	การสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง	 โดยให้ผู้เรียนประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
หรือสร้างปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกการเรียนรู้จะได้ผลดี
ถ้าหากว่าผูเ้รียนเข้าใจในตนเอง	มองเหน็ความส�าคญัในสิง่ที่เรยีน
รู้และสามารถเชื่อมโยงความรู้ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เก่า			
(รูว่้าตนเองได้เรยีนรูอ้ะไรบ้าง)	และสร้างเป็นองค์ความรูใ้หม่ขึน้มา	
และเมื่อพิจารณาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอนโดยปกติ
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนนั้น
	 ผู้สอนต้องยึดหลักการที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียน
รู้	 โดยผู้สอนควรพยายามจัดบรรยากาศการเรียนการสอน	 ที่เปิด
โอกาสให้ผูเ้รยีนลงมอืปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนด้วยตนเองโดยมทีาง
เลือกในการเรียนรู ้ที่หลากหลาย	 และเรียนรู ้อย่างมีความสุข	
สามารถเชือ่มโยงความรู้ระหวา่งความรูใ้หมก่บัความรูเ้กา่ได้	ส่วน
ผู้สอนเป็นผู้ช่วยเหลือและคอยอ�านวยความสะดวกโดยเน้นให้เห็น
ความส�าคญัของการเรยีนรูร่้วมกนั	ท�าให้ผูเ้รยีนเหน็ว่าคนเป็นแหล่ง
ความรู้อีกแหล่งหนึ่งที่ส�าคัญ	 การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือการ
รู้จักแสวงหาค�าตอบจากแหล่งความรู้ต่างๆด้วยตนเองเป็นผลให้
เกิดพฤติกรรมที่ฝังแน่นเมื่อผู้เรียน	 “เรียนรู้ว่าจะเรียนรู้ได้อย่างไร	
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(Learn	how	to	Learn)”	ด้วย	(ศูนย์จัดการความรู้ส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	อุบลราชธานี	เขต	4,	2553)
	 สื่อใหม่มีคุณลักษณะที่ท�าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการจดจ�า
และเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนได้รวดเร็ว	อีกทั้งด้วยคุณลักษณะของ
สือ่ใหม่นีส้ามารถเข้าถงึได้ทกุทีผ่่านเครือ่งมอืสือ่สารทีพ่กพาสะดวก	
สามารถหาได้ง่ายและใช้ประโยชน์ได้รวดเรว็	ท�าให้ผูเ้รยีนสามารถ
ประยุกต์และวิเคราะห์เพื่อหาข้อมูล	หรือเพื่อตอบข้อสงสัยได้ด้วย
การใช้สื่อใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
	 Pinterest	นบัว่าเป็นสือ่ใหม่	หรอื	New	media	ทีม่ลีกัษณะ
เป็นสังคมออนไลน์	ที่สามารถดึงดูดความสนใจได้	โดยเฉพาะกับ
กลุ ่มคนรุ ่นใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีอย่างนักเรียน	
นักศึกษาในปัจจุบันที่มีความคุ้นเคยและสามารถใช้เทคโนโลยีได้
อย่างคล่องแคล่ว	Pinterest	 จึงเป็นสื่อใหม่ที่น่าท้าทาย	 และน่า
คดิถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้หากน�าสงัคมออนไลน์ทีช่ือ่ว่า	Pinterest	
นี้	ไปใช้เสริมในการเรียนการสอน	

ท�ำควำมรู้จัก Pinterest 

	 Pinterest	 คือการรวมกันของค�าว่า	 “Pin”	+	 “Interest”	
ความหมายในภาษาไทย	คือ	“ปักหมุด”	+	“ความน่าสนใจ”	ซึ่ง
หมายถงึ	การปักหมดุในสิง่ทีเ่ราสนใจนัน่เอง	Pinterest	คอืเวบ็ไซต์
ประเภท	Social	Bookmark	หรอื	Web	Bookmark	ส�าหรบัเกบ็หน้า
เว็บ	คลิปวีดิโอ	หรือไฟล์ภาพ	ฯลฯ	ที่อยู่บนเว็บ	ซึ่งผู้ใช้เก็บสิ่งที่
สนใจ	มคีวามชอบส่วนตวั	และวถิชีวีติของแต่ละบคุคล	โดยใช้หลกั
ของในการปักหมดุ	(Pin)	สิง่ทีส่นใจให้เพือ่นในเครอืข่ายของผูใ้ช้ได้
เห็น	 และหากเพื่อนเครือข่ายสนใจจะเกิดกระแสบอกต่อ	(Viral	
Marketing)	นอกจากนั้น	เพื่อนในเครือข่ายที่เข้ามาติดตามและมี
วิถีชีวิตแบบเดียวกันกับผู้ใช้ผ่าน	Pinterest	สามารถเข้ามากด	Like	
หรือ	Comment	 พร้อมกับแชร์	 (Share)	 ไปยังเครือข่ายสังคม
ออนไลน์อื่นๆ	อย่างเช่น	Facebook	และ	Twitter	ได้ด้วย	

ภาพที่ 2	ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ของ	Pinterest	จากองค์กรห้องสมุด
สตางค์	มงคลสุข
ที่มา:	พินเทอเรสต์	(2555)	

	 ในขณะนี้เครือข่ายสังคมออนไลน์	Pinterest	มีจ�านวนผู้ใช้
งานมากกว่า	4	 ล้านคนแล้วทั่วโลก	 นับเป็นสถิติที่ก�าลังไล่ตาม	
Facebook	Twitter	และ	Google+	มากขึน้เป็นล�าดบัโดย	Pinterest	
มีคนดูแลเว็บไซต์เพียง	16	คน	แต่มีคนเข้าชมมากกว่า	10	ล้านคน
ต่อเดือน	 มีสินค้าแบรนด์เนมกระเป๋าส�าหรับสุภาพสตรี	 อย่าง	
Gucci	Prada	และ	Louis	Vuittonไปใช้บริการ	รวมทั้ง	แบรนด์ชื่อ
ดังอื่นๆ	อีกไม่ต�่ากว่า	100	แบรนด์โดย	Pinerest	มีอัตราการเติบโต
เร็วที่สุดในสังคมออนไลน์ทั้งหมด	 เพราะสามารถสร้างประโยชน์
ตรงๆ	 ให้แก่กลุ่มเจ้าของแบรนด์สินค้า	 หรือบริการได้มากที่สุด	
เพราะแบรนด์เหล่านั้นสามารถท�าการแบบบอกต่อ	 (Viral	
Marketing)	 โดยการปักหมุดสินค้าใหม่ที่ยังไม่เปิดเผยให้กลุ่มคน
ทีเ่ล่น	Pinterest	ให้ทราบก่อนเป็นกลุม่แรก	อกีทัง้ยงัสามารถน�ามา
แสดงเป็นรายสินค้าผ่าน	Pinterest	ได้อีกด้วย	

ภาพที่ 3	สถิติเปรียบเทียบกระแสความนิยมของ	Pinterest
ที่มา:	Oxford	(2012)

	 สิ่งที่ท�าให้	Pinterest	แตกต่างและดึงดูดความสนใจอยู่บน
ฐานทีว่่า	Pinterest	น�าเสนอถงึสิง่ทีผู่ใ้ช้ต้องการจะเป็น	ไม่ใช่การน�า
เสนอถึงสิ่งที่ผู้ใช้ก�าลังท�าอยู่	สถานที่ๆ	ผู้ใช้ไป	หรือการให้ความ
ส�าคญักบัตวัผูใ้ช้เอง	ในขณะทีเ่นือ้หาทีป่รากฏในสือ่สงัคมออนไลน์
อื่นๆ	เช่น	Facebook	Twitter	และ	Foursquare	นั้นเป็นการร้อง
เรียกให้ผู้คนหันมาสนใจที่	“ตัวฉัน”	ในลักษณะที่ว่า	“มองดูฉันสิ”	
แต่	Pinterest	 กลับกระตุ้นและเรียกร้องให้ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์		
“มองดูสิ่งนี้สิ”	 นับเป็นสื่อใหม่ที่น่าสนใจมากหากน�ามาปรับใช้ใน
การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน
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ภาพที่ 4	การใช้	Pinterestในการท�าการตลาดของแบรนด์
ที่มา:	Oxford	(2012)

	 Pinterest	 เปรียบเสมือนกระดานว่างของผู้ใช้สื่อใหม่ที่
สามารถหาข้อมูล	รูปภาพ	การเชื่อมโยงเว็บไซต์ที่สนใจ	เรื่องราว
น่าสนใจ	โดยสามารถปักหมดุอกีครัง้จากบคุคลทีไ่ด้ท�าการปักหมดุ	
(Pin)	 ไว้ก่อนหน้า	 ด้วยการปักหมุดซ�้า	(Repin)	 โดยสิ่งที่ผู้ใช้ปัก
หมุดจะมาปรากฏอยู่ที่หน้ากระดานของตนเองบน	Pinterest
	 ความส�าคัญของสังคมออนไลน์ที่ชื่อว่า	Pinterest	 นี้	 คือ	
การทีผู่ใ้ช้ต้องการข้อมลูทีเ่คยสนใจและปักหมดุไว้	ซึง่ผูใ้ช้สามารถ
สืบค้นย้อนหลังได้ตลอดเวลา	โดยที่ข้อมูล	รูปภาพ	ลิงค์เว็บไซต์ที่
สนใจ	 และเรื่องราวน่าสนใจดังกล่าว	 จะเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่
เกีย่วข้องโดยอตัโนมตัิ	นบัว่าเป็นอกีวธิหีนึง่ในการค้นคว้าหาข้อมลู
อย่างน่าสนใจ

Pinterest กบัควำมน่ำสนใจในกำรใช้ประกอบกำรเรยีนกำรสอน

ในยุคศตวรรษที่ 21 
	 Pinterestใช้หลักของในการสังคมออนไลน์ปักหมุด	หรือที่
นิยมเรียกกันว่า	Pin	สิ่งที่สนใจให้เพื่อนในเครือข่ายสังคมออนไลน์	
หรือ	Social	Network	 ของผู้ใช้ได้เห็น	 และหากเพื่อนเครือข่าย
สนใจจะเกิดกระแสบอกต่อ	 ด้วยลักษณะเฉพาะนี้	 จึงสามารถน�า
มาประยุกต์ในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในยุคปัจจุบันซึ่งมี	
16	วธิ	ีทีส่ามารถใช้	Pinterest	ในการเรยีนการสอนซึง่เป็นประโยชน์
ทั้งต่อผู้สอนและผู้เรียน	(Staff	Writers,	2012)	ดังนี้
	 1.	สร้างกระดาน	(Board)	ฐานข้อมูลต่างๆ	โดยสามารถ
ใช้ร่วมกันระหว่างเพื่อนอาจารย์ด้วยกัน	หรือนักศึกษา
	 2.	 ค้นหาและปักหมดุ	(Pin)	รปูภาพ	วดิโีอ	โครงการต่างๆ	

หรอืเนือ้หาต่างๆ	ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบับทเรยีนทีจ่ะเรยีนในสปัดาห์
ต่อๆ	ไป
	 3.	 ปักหมดุ	(Pin)	เรือ่งราว	หรอืข่าว	ทีเ่ป็นกระแสในสงัคม	
แล้วเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาอ่านประจ�าวันได้	
	 4.	 ใช้ช่องที่ใช้ส�าหรับการสืบค้น	(Search	Bar)	ในการหา
เนื้อหาที่สนใจ
	 5.	สามารถเกบ็	Link	ของเวบ็ไซต์ทีเ่ป็นประเดน็ทีส่นใจเกบ็
ไว้ที่หน้ากระดาน	(Board)	เพื่อง่ายต่อการค้นหา
	 6.	สร้างกระดาน	(Board)	ที่เป็นแต่ละบทของวิชานั้นๆ
	 7.	 ใส่ความคดิเหน็ในสิง่ทีปั่กหมดุ	(Pin)	ไว้ด้วย	เพือ่ทีง่่าย
ต่อการจดจ�าได้ว่าสิ่งที่ปักหมุดไว้	ส�าคัญยังไงบ้าง
	 8.	สร้างกระดาน	(Board)	ทีเ่ป็นแหล่งค้นคว้าของนกัศกึษา	
โดยสามารถจดัเป็นรปูแบบห้องสมดุได้	อย่างน้อยนกัศกึษาสามารถ
เข้ามาดวู่า	หนงัสอืเล่มไหน	หรอืแหล่งข้อมลู	หรอื	ฐานข้อมลูแหล่ง
ใด	ที่นักศึกษาน�าไปใช้ค้นคว้าต่อจากบทเรียนได้
	 9.	ค้นหาอาจารย์ท่านอื่นที่ใช้	Pinterest	เหมือนกันและมี
ความสนใจไม่แตกต่างกัน	หรืออาจารย์ที่สอนวิชาเดียวกัน	เพื่อใช้
แลกเปลีย่นความคดิ	แลกเปลีย่นความรูใ้นบทเรยีน	หรอืแม้กระทัง่
แลกเปลี่ยนความคิด	และโครงการต่างๆ	ในรายวิชานั้นๆ
	 10.	เปิดกระดาน	(Board)	เป็นชุมชน	(Community)	ให้
นักศึกษาหรือผู้ปกครอง	สามารถเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นได้	
เช่น	สร้างกระดาน	(Board)	โครงการ	PR	Summer	Camp	เป็นต้น
	 11.	ร้องขอความคดิเหน็ในโครงการทีจ่ะจดัในระหว่างภาค
การศกึษาจากคณาจารย์ทีใ่ช้	Pinterest	เพือ่น�ามาปรบัปรงุแผนการ
สอนได้
	 12.	เชือ่มต่อกบัประชาชนทัว่ไป	โรงเรยีนมธัยม	มหาวทิยา
ลัยอื่นๆ	เพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษาต่อไปได้
	 13.	รวมรวมความคิด	 สร้างสรรค์ต่างๆ	 เพื่อใช้เป็นฐาน
ข้อมูลให้แก่นักศึกษา
	 14.	ใช้เป็นกระดาน	 (Board)	 ที่ไว้เก็บรวบรวมการ
สร้างสรรค์ผลงานนักศึกษาในโครงการต่างๆ
	 15.	สร้างกระดาน	 (Board)	 เป็นกลุ่มในห้องเรียนการใน
ท�ารายงานกลุ่มของนักศึกษา	
	 16.	ใช้ในการประชาสมัพนัธ์ผลงานนกัศกึษาแบบออนไลน์

	 จะเห็นได้ว่า	Pinterest	 มีข้อได้เปรียบในการดึงดูดใจ	
เนื่องจากมีลักษณะเนื้อหาและรูปแบบที่หลากหลาย	 ในการใช้
ประกอบการเรียนการสอน	 ซึ่งนับว่ามีส่วนช่วยได้มากในการ
ถ่ายทอดความรู้และแนวคิดผู้สอนไปยังผู้เรียน	 และเป็นที่ดึงดูด
ความสนใจของผูเ้รยีนได้ดี	ผูเ้รยีนสามารถท�าการทบทวนบทเรยีน
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ได้โดยไม่จ�ากดัเวลาและสถานทีอ่กีด้วย	จะเหน็ได้จากงานวจิยัของ
พิเชษฐ์	 ขอดแก้ว	(2545)	 ที่ได้ทดลองสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเสริมจากหนังสือเรียน	 พบว่า
บทเรียนมีประสิทธิภาพเกินความคาดหมาย	 ผลสัมฤทธิ์ของการ
เรยีนสงูกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้	ซึง่บ่งบอกได้ว่านอกจากการทีผู่เ้รยีน
ได้เรยีนรูใ้นห้องเรยีนแล้ว	การมสีือ่ใหม่เพือ่ช่วยในการทบทวนและ
ท�าความเข้าใจหลังเลิกเรียน	 ท�าให้ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนที่ดี
ขึ้น	
	 นอกจากใช้ในการค้นคว้าแล้ว	Pinterest	ยังเป็นเครื่องมือ
ที่มีประสิทธิภาพในการเผยแพร่อัตลักษณ	์ ความเป็นตัวตนของ				
ผูใ้ช้สือ่ด้วย	โดยเหน็ได้จากสิง่ทีผู่ใ้ช้สือ่ปักหมดุซ�า้เรือ่งใดมากทีส่ดุ	
นอกจากนี	้Pinterest	ยงัมคีวามส�าคญัต่อการพฒันาระบบการเรยีน
การสอนในยุคสารสนเทศอีกด้วย	 โดยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลัก	
คือ	นักศึกษาที่แสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ	อยู่ตลอดเวลา		รูปแบบ
การน�าบรรดาสังคมออนไลน์ในสื่อใหม่	 สามารถน�าไปใช้ได้หลาก
หลายแบบ	 ไม่ว่าจะเป็นการประกาศก�าหนดการเรียน	 การแชร์
เอกสารประกอบการสอนของอาจารย์	การถ่ายภาพแบบ	360	องศา
ของห้องเรยีน	การช่วยให้สถาบนัค้นหานกัศกึษาทีโ่ดดเด่น	หรอืแม้
กระทัง่ก้าวไปถงึการช่วยให้ผูด้้อยโอกาสมโีอกาสในการศกึษาแนว
เดียวกันกับการศึกษาทางไกล	
	 สถาบันการศึกษาที่น�าสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ในรูปแบบ
การศึกษา	คงไม่ประสบความส�าเร็จในครั้งแรก	แต่สถาบันหลาย
แห่งที่ประสบความส�าเร็จแล้วนั้น	 มักจะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน
อย่างหนึง่	นัน่คอื	การเปิดให้อาจารย์สามารถเข้าไปตรวจสอบความ
เรียบร้อยถูกต้องในเรื่องต่างๆ	 เพื่อไม่ให้การน�าสื่อเหล่านี้ไปใช้ใน
ทางทีผ่ดิ	ทัง้นีค้วามคดิเหน็จากนกัเรยีนนกัศกึษา	ทีเ่สมอืนกบัการ
สือ่สารตลอดเวลากบัครอูาจารย์	ท�าให้การเรยีนการสอนพฒันาไป
ได้ดี	 และสามารถชักชวนให้นักเรียนนักศึกษาเข้ามาสร้างสรรค์
เนือ้หาสาระในสงัคมออนไลน์	และนีก่ลายเป็นปัจจยัส�าคญัประการ
หนึ่งที่ขับเคลื่อนให้สถาบันต่างๆ	 ประสบความส�าเร็จ	(Marquis	
อ้างถึงใน	ธั๊มสอัพ,	2555)
	 ทั้งนี้	 กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศ	(ICT)	มบีทบาทในการผลกัดนัให้เกดิการพฒันาและส่ง
เสริมให้ผู้สอนพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ	เพื่อประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอน	โดยเน้นให้ใช้สื่อใหม่	(New	Media)	ดังจะเห็น
ได้จากดรรชนวีดัในระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาระบชุดัเจน
ว่า	ต้องมสีดัส่วนการใช้สือ่ใหม่เพือ่ประกอบการเรยีนการสอน	เพือ่
กระตุน้การสมัฤทธิผ์ลในการเรยีนรูข้องคนรุน่เทคโนโลยี	ซึง่สือ่ใหม่
สามารถใช้ได้ในทุกระดับการเรียนรู ้ทั้งเพื่อให้ผู ้เรียนสามารถ
ทบทวนบทเรียน	 ใช้เพื่อประกอบการสอน	 และใช้เพื่อให้ผู้เรียน

สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง	อื่นๆ	(กาญจนา	แก้วเทพ	และ	นิคม	
ชัยขุมพล,	2555)
	 Williams	(1992,	อ้างถึงในกาญจนา	แก้วเทพ	และ	นิคม	
ชัยขุมพล,	2555)	 ตั้งข้อสังเกตว่า	 ในสหรัฐอเมริกา	 สถาบันการ
ศึกษาได้รับผลประโยชน์จากบรรดาสื่อใหม่ประเภทต่างๆ	 ล่าช้า
กว่าสถาบันอื่นๆ	เช่น	สถาบันทหาร	สถาบันธุรกิจ	/	ธนาคาร	/
การเงิน	สถาบันการแพทย์	ฯลฯ	ส�าหรับในกรณีสังคมไทย	การใช้
สือ่ใหม่ในแวดวงสถาบนัการศกึษา	อาจมใิช่ปรากฏการณ์ทีย่ากเกนิ
กว่าจะเป็นไปได้	 เพราะคุณลักษณะของสื่อใหม่เป็นสื่อที่มี
ประสิทธิภาพดี	 สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนสนใจ	 และเกิด
พฤตกิรรมอยากเรยีนรูด้้วยตนเองผ่านสือ่จนบรรลเุป้าหมายของบท
เรียนได้	แต่อย่างไรก็ตาม	ประสิทธิภาพในการท�าสื่อใหม่มาใช้ใน
แวดวงการศึกษาก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องการการติดตามต่อไป

บทสรุป

	 สื่อใหม่กลายเป็นเครื่องส�าคัญในการเข้าถึงนักศึกษา	 ใน
รปูแบบการเรยีนการสอนแบบสมยัใหม่	เพือ่สร้างความน่าสนใจให้
กับบทเรียน	 และเครือข่ายความรู้แลกเปลี่ยนระหว่างกันโดยการ
สือ่สารต้องอาศยัเทคโนโลยเีข้ามาช่วยให้การท�าให้การสือ่สารนัน้ๆ	
สามารถกระท�าได้สะดวก	รวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ดัง
นั้น	ผู้สอนจึงควรท�าความเข้าใจถึงความหมาย	วิวัฒนาการ	และ
ความส�าคัญของการและปรับตัวใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้
เรียน	Pinterest	 นับเป็นนวัตกรรมหนึ่งของสังคมออนไลน์	 ที่
สามารถน�ามาประยุกต์ในการเรียนการสอนได้อย่างน่าสนใจ	ที่ใช้
เป็นแหล่งการเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างคณาจารย์ผู้สอน	ระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษา	 รวมถึงนักศึกษาด้วยกันเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
	 เทคโนโลยีทางการสื่อสารสมัยใหม่	มีทั้งคุณและโทษ	อยู่
ที่ผู ้ใช้จะหยิบยกส่วนดีมาใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมและเกิด
ประโยชน์ต่อผู้คนได้อย่างไร	นอกจากนั้น	Williams	(1992	อ้างถึง
ในกาญจนา	แก้วเทพ	และ	นิคม	ชัยขุมพล,	2550)	ยังให้ข้อเสนอ
ว่า	เมื่อมีการน�าสื่อใหม่มาใช้ในการแวดวงการศึกษา	มักมีค�าถาม
ติดตามมาเสมอว่า	 บรรดาสื่อใหม่จะทดแทนสื่อบุคคลเดิม	 คือ				
ผู้สอนได้หรือไม่	และค�าตอบมักจะออกมาซ�้าๆ	กันว่า	สื่อใหม่ไม่
สามารถมาแทนที่ผู้สอนได้	 ทั้งนี้เนื่องจาก	 ขีดความสามารถและ
บทบาทหน้าที่ของสื่อใหม่และสื่อบุคคลเช่นผู้สอนนั้นแตกต่างกัน	
จงึสามารถน�าสือ่ใหม่มาช่วยเสรมิเฉพาะความรูท้ีเ่กีย่วกบัทกัษะขัน้
พื้นฐาน	 และการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมเท่านั้น	 แต่การจะจัดให้
อธิบายบทเรียนที่ซับซ้อนนั้นจะต้องใช้สื่อบุคคลเช่นผู้สอน	เป็นต้น
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