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1. บทนํา  
              1.1 พัฒนาการของเทคโนโลยีเว็บ  
              ในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผานอินเทอรเน็ตกําลังเปนที่นิยม และเปนเทคโนโลยีที่มีผลกระทบ
ตอสังคมสูงซึ่งไดกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงหลายอยางตอผูคนในสังคม เชน วิธีการสื่อสาร วีธีการศึกษาคนหาขอมูล  
รูปแบบของการมีปฏิสัมพันธระหวางผูคน เปนตน  การพัฒนาทางดานเว็บเทคโนโลยี (Web Technology) จากยุคแรก คือ 
เว็บ 1.0  ซึ่งมีลักษณะเปนเว็บเพจธรรมดาที่ไมมีการเปล่ียนแปลงโดยใชสคริปต  (Static Web)   คือมีการนําเสนอขอมูล
ทางเดียว (One – way communication) ดวยการนําเสนอขอมูลจากขาวสารท่ีปรากฏในลักษณะของกระดาษเอกสาร เชน 
หนังสือพิมพ  นิตยสาร บทความตางๆใหปรากฏในรูปแบบเอกสารเว็บเพจแสดงไวในเว็บไซต  โดยผูบริโภคขอมูลสามารถ
อานไดแตไมสามารถเขาไปมีสวนรวมในการสรางและโตตอบกับขอมูลได  
              แตเมื่อกาวเขาสูยุคที่ 2  หรือยุค เว็บ 2.0 ซึ่งเปนยุคที่อินเทอรเน็ตมีศักยภาพมากขึ้น มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือให
ผูใชงานไดมีสวนรวมในการสรางสรรค (Co-creation) ผลิตขอมูลลงบนเว็บไซตรวมกันและสามารถโตตอบ(Interactivity) 

กับขอมูลที่ปรากฏอยูบนเว็บไซตได   เว็บไซตในยุคน้ีเปนลักษณะของไดนามิกเว็บ (Dynamic Web)  ซึ่งผูใชงานสามารถ
สรางเน้ือหา(Content)  เพ่ือแลกเปล่ียน(Sharing) และกระจายขอมูลขาวสารเพ่ือแบงปนถึงกันไดทั้งในระดับบุคคล  ระดับ
กลุมที่มีความสนใจรวมกัน(Common interests)และระดับองคกร   ในยุคเว็บ 2.0  น้ี เปนยุคของการสื่อสารแบบสองทาง 
(Two–way Communication)   ซึ่งไมใชแคเพียงการรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสเทาน้ัน    แตยังรวมไปถึงรูปแบบการ
สื่อสารในลักษณะอื่นที่เปนที่นิยม เชน การดาวนโหลดขอมูล หรือการคนคืนขอมูลผานเครื่องมือคนหา(Search Engine) 

หรือการใชกระดานสนทนา (Web board) ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   นอกจากน้ี  เว็บ 2.0 ยังชวยสรางหรือสงเสริม
ความสัมพันธ(Relationship) ระหวางผูใชงานในกลุมตางๆ จนเกิดเปนเครือขายทางสังคม (Social Network, Social 

Media) บนโลกออนไลนที่สามารถเช่ือมโยงถึงกันได ทุกที่ ทุกเวลา  
              จากจุดกําเนิดของ เว็บ 2.0 ซึ่งกําลังพัฒนาเขาไปสูยุคตอไปคือ ยุคเว็บ 3.0 หรือ Semantic Web ทําใหกระแสความ
นิยม “เครือขายสังคม” มีการเติบโตอยางรวดเร็ว ปจจุบัน Social Media Website ตางๆ มีการพัฒนาและเปดโอกาสให
ผูใชงานไดสมัครเขาไปมีสวนรวมในการใชประโยชนเชิงสังคมกันมากขึ้น  เชน  Wiki, Youtube, Hi5 , Myspace, 

Facebook, Orkutและอีกมากมาย  ซึ่งในแตละเว็บไซตจะมีลักษณะเฉพาะสําหรับการใชงานแตกตางกันออกไป     รูปแบบ
การสื่อสารในลักษณะเครือขายสังคมท่ีเรานิยมเรียกกันวาเครือขายชุมชน (Community Network) หรือเครือขายสังคม 
(Social Network) กําลังไดรับความนิยมอยางแพรหลายทั้งในฐานะผูใชทั่วไปและองคกรตางๆ เพราะเปนสังคมออนไลน
ที่เปดโอกาสใหเขาไปเผยแพรขอมูลสวนตัว ขอมูลขององคกร  บทความ  รูปภาพ   ผลงาน พบปะเพ่ือสรางเครือขาย แสดง
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ความคิดเห็น แลกเปล่ียนประสบการณ  แลกเปล่ียนความสนใจรวมกัน และประชาสัมพันธขาวสารและกิจกรรมตางๆ รวม
ไปถึงเปนแหลงขอมูลจํานวนมหาศาลที่ผูใชงานสามารถชวยกันสรางเน้ือหาขึ้นไดตามความสนใจของแตละบุคคล  

1.2 ทวิตเตอร  
                  ในบทความน้ีใหความสนใจเครือขายสังคมที่เรียกวาทวิตเตอร(Twitter)   ซึ่งจัดอยูในจําพวกไมโครบล็อก (Microblogging) 

ซึ่งมีลักษณะพิเศษที่นาสนใจคือ ผูใชงานสามารถสื่อสารโดยการพิมพขอความเพ่ือบอกสถานะปจจุบัน(update status)ของ
ตัวเองไดงายในความยาวไมเกิน 140 อักขระ(140 characters)   มีความงายในการใชงาน  สามารถใชไดทั้งจากคอมพิวเตอร
สวนบุคคลหรือจากโทรศัพทมือถือ  วัตถุประสงคแรกของทวิตเตอรคือใชเพ่ือการสื่อสารบอกคนอื่นวา เรากําลังทําอะไรอยู 
“What  are you doing?’ (ปจจบุันไดเปล่ียนเปน what’s happening?)    ตอมาทวิตเตอรไดถูกผูใชงานประยุกตใชงานเพ่ือ
การอ่ืน เชน ในวงการการเมืองใชเพ่ือสื่อสารระหวางพรรคการเมืองและฐานคะแนนเสียง   ในวงการการศึกษาใชเพ่ือ
ประชาสัมพันธขาวสารการศึกษา  ในภาคเอกชนใชเพ่ือการสงเสริมการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดการขาย  ในวงการสื่อสารมวลชน
ใชเพ่ือเปนการใหขาว  เปนตน  หากเรามองวาเครือขายสังคมทวิตเตอรเปนแหลงขอมูลใหมน้ันเปนเรื่องที่นาสนใจมาก  
เพราะปจจุบันมีผูใชงานทวิตเตอรอยูประมาณ 41  ลานช่ือบัญชีผูใชงาน(Haewoon Kwak, Changhyun Lee, Hosung 

Park, Sue Moon, 2010) และมีอัตราการทวีต (tweet) ประมาณวันละ 50 ลานขอความตอวันหรือคิดเปน 600 ขอความตอ
วินาที(Twitter Inc,2010)  และอีกเหตุผลที่ทวิตเตอรมีความสนใจคือ ทวิตเตอรมีสวนที่เรียกวา ทวิตเตอรเอพีไอ (Twitter 

API : Application Programming Interface) ที่เปดโอกาสใหโปรแกรมเมอรหรือผูที่สนใจทั่วไปสามารถเรียกใชงานเพ่ือ
สงเขาขอมูลหรือ เรียกขอขอมูลเพ่ือไปพัฒนาแอปพลิเคชันที่เก่ียวเน่ืองกับทวิตเตอรได  ซึ่งจากรายงานของบริษัททวิตเตอร
ในเดือนมีนาคม 2553 ไดแจงใหทราบวามีแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนกับทวิตเตอรแลวมากกวา 70,000 แอปพลิเคชัน และ
จํานวนบัญชีทวิตเตอรเติบโต 1500 เปอรเซนต (New Statesman Limited, 2010) 
              ทวิตเตอร กอต้ังโดย แจ็ก ดอรซีย บิซ สโตน และ อีวาน วิลเลียมส เดือนมีนาคม พ.ศ.2549 ซานฟรานซิสโก 
สหรัฐอเมริกา  เปนบริการเครือขายสังคมออนไลนจําพวกไมโครบล็อก(Wikipedia, 2010)  โดยผูใชสามารถสงขอความ
ยาวไมเกิน 140 อักขระเพื่อสื่อสารวาตัวเองกําลังทําอะไรอยู What are you doing?  ปจจุบันไดเปล่ียนเปน "what's 

happening?" เปนแนวคิดที่เกิดจากนายดอรซียที่ตองการทราบวาเพ่ือนของเขาตอนน้ีทําอะไรอยู      ดวยการสื่อสารเปน
ขอความขนาดสั้น      ขอความอัปเดตที่สงเขาไปยังทวิตเตอร จะแสดงอยูบนเว็บเพจของผูใชคนน้ันบนเว็บไซต และผูใชคน
อื่นสามารถเลือกรับขอความเหลาน้ันทางเว็บเพจของทวิตเตอรเอง, เอสเอ็มเอส, ฟด  เปนตน  
              ความสําเร็จของทวิตเตอร สงผลใหมีบริการคลายคลึงกันออกมาเปนจํานวนมาก ปจจุบันประเทศไทยมีบริการ
ลักษณะน้ีเชนเดียวกัน    เชน http://noknok.sanook.com     และ  http://onair.kapook.com     ตัวระบบซอฟตแวรของ
ทวิตเตอรใชภาษา Scala    บนแพลตฟอรมจาวาและเปดโอกาสใหโปรแกรมเมอรสามารถเรยีกใชโปรแกรมผานเอพีไอ
(API:Application Programming  Interface)ได ในป พ.ศ. 2552 ทวิตเตอรไดรับความนิยมสูงขึ้นอยางมากเน่ืองจากไดถูก
ใชเปนเครื่องมือเพ่ือการติดตอกับประชาชนในการหาเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกา  

มีการศึกษาถึงประเภทขอความ  การโพสตขอความในทวิตเตอร  สามารถแบงออกไดเปน 6 ประเภท  เรียงจาก
มากไปหานอยดังน้ี   1) ขอความที่ไรวัตถุประสงค (รอยละ40.5)    2) บทสนทนา (รอยละ37.5)     3) การกระจายขาวที่มี
ประโยชนที่ไดรับมา (รอย ละ8.7)   4) การบอกเลาเรื่องราวเก่ียวกับตนเอง (รอยละ5.85)  5) ขาว (รอยละ 3.97)  6) สแปม 
(รอยละ3.75)  ซึ่ง พบวามากที่สุดถึงรอยละ 40.5 เปน เพ่ือการสื่อสารแบบไรวัตถุประสงค (Pear Analytics, 2009) 

มีนักวิจัยไดทําการทดลองใชทวิตเตอรแทนอีเมล (Daniel Weberg, RN, MHI, BSN, CEN, 2009)   ซึ่งให
ผลลัพธที่ดี      เน่ืองจากอีเมลน้ันเมื่อทําการตอบกลับไปมาหลายรอบผูรับสารและผูสงสารจะเกิดความสับสน แตเมื่อใช
ทวิตเตอรเปนสื่อกลางในการรับระดมความคิดจากหลายฝายปรากฏวาสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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              ทวิตเตอรไดสรางวัฒนธรรมใหมในการสื่อสาร เชน การใชคําวา ทวีต (Tweet) แทนคําวา การโพสตขอความ   
การใชคําวา รีทวีต (Retweet : RT) แทนคําวาการสงตอขอความ  ผูติดตาม(Follower) หมายถึงคนที่เปนผูติดตามขาวสาร
ของผูใชทวิตเตอร  การติดตาม (Following) คือผูใชทวิตเตอรกําลังติดตามขาวสารจากอีกคนหน่ึง  ทวิตเตอรเปนเครือขาย
สังคมแบบเปดกวางทางความคิดซึ่งสนับสนุนแนวคิดแบบประชาธิปไตย ผูใชทวิตเตอรสามารถเลือกรับขาวสารจากผูใช
ทวิตเตอรใดๆ ก็ได โดยที่ผูถูกติดตามไมจําเปนตองอนุญาตการติดตามหรือทําการติดตามกลับ  จะเห็นวาการใชงานจะ
แตกตางกับ Facebook , Instant Messaging Application ซึ่งตองมีการสื่อสารสองทางแบบเวลาจริง  
              ทวิตเตอรจัดอยูในกลุมไมโครบล็อก ซึ่งลักษณะรวมของไมโครบล็อก มีดังน้ี  1)มีการจํากัดความยาวของขอความ 
สําหรับทวิตเตอรน้ันกําหนดไวที่140อักขระ 2)มีชองทางการสงขอความและรับขอความท่ีหลากหลาย  เชน โทรศัพทมือถือ   
เว็บไซต โปรแกรมที่เขียนขึ้นมาพิเศษ(Client) โดยสามารถติดตอผานAPI   3)เผยแพรขอมูลแบบกระจาย (Broadcasting)  

มีลักษณะคลายกับการสงขอความสั้น (SMS) แตขอความไมไดนําสงเฉพาะระหวางผูสงและผูรับเพียงสองคนเทาน้ัน แตยัง
สงไปถึงผูใชงานที่ตัดสินใจติดตามดวย  4)มีขอมูลหลากหลายเน่ืองจากมีผูใชงานเปนจํานวนมาก 5)ขอมูลมักถูกลางออกไป
จากระบบเม่ือถึงระยะเวลาหนึ่ง (flooded) เน่ืองจากมีการโพสตขอความมาก ขอความใหมจะทับขอความเกา  6)มีความงาย
ในการใชงาน    ดวยขอจํากัดของจํานวนอักขระทําใหขอความมีขนาดสั้นไมเสียเวลาในการพิมพขอความจึงเปนแรงจูงใจ
ใหผูใชงานทวิตเตอรสงขอมูลเขาไปในระบบไดบอยเทาที่ตองการ   สงผลใหเกิดการกระจายขอมูลจากปากตอปาก (Words 

of Mouth) ไดงาย   
 1.3 ศักยภาพในการใชทวิตเตอรเพ่ือเปนเคร่ืองมือในการเรียนการสอน 

 ไดมีบทความเก่ียวกับเรื่อง “Can we use twitter for educational activities.?” (Gabriela GROSSECK and  

Carman HOLOTESCU, 2008) ไดทําการสํารวจและรวบรวมถึงศักยภาพในการใชทวิตเตอรเพ่ือเปนเครื่องมือสําหรับการ
เรียนการสอน ทั้งในมุมที่เปนจุดแข็งและจุดดอย  สรุปไดดังน้ี 

 ศักยภาพ/ขอดีของทวิตเตอร 
 1) สามารถใชไดทั้งในหองเรียน และนอกหองเรียนเพ่ือการสื่อสารถึงกิจกรรมการเรียนการสอน 

 2) สามารถใชเปนเครื่องมือสําหรับการระดมความคิดเห็นและการสื่อสาร  ดวยขอจํากัดเพียง 140 อักขระ จึงเปน
การฝกทักษะในการสื่อสารที่กระชับตรงประเด็น 

 3) สามารถเปนชองทางสําหรับการรับฟงความคิดเห็น  โดยนักเรียนนักศึกษาสามารถสงคําถาม  ความคิดเห็น 
หรือขอสังเกตเขาไปเครือขายเพ่ือเรียนรูรวมกันได 
 4) สามารถใชเปนเครื่องมือเพ่ือการทํางานรวมกันระหวางโรงเรียน มหาวิทยาลัย ประเทศ ที่หางกันได 
 5) สามารถใชเปนเครื่องมือสําหรับการประชุม สัมมนา การนําเสนอความคิดจากคนหมูมาก ที่สามารถอัปเดต
ขอมูลไดอยางรวดเร็ว 

 6) สามารถใชเปนหองเรียนเสมือนสําหรับการอภิปรายแสดงออกทางคิด 

 7) สามารถใชเปนเครื่องมือสําหรับการสรางประสบการณการเรียนรูดวยเทคโนโลยี เปนเครื่องมือการเพ่ือคนพบ
แหลงความรูใหม 
 8) สามารถใชเปนเครื่องมือเพ่ือสรางเครือขายกลุมคนที่มีความสนใจรวมกัน 

 9) สามารถใชเปนเครื่องมือสําหรับสะทอนความคิดเห็นของผูเรียนและผูสอน 
 10)สามารถใหผลลัพธทางดานการอัปเดตขาวสารไดมีประสิทธิภาพมากกวาอารเอสเอสฟด(RSSfeed) (Davis, 

2008) งายตอการรับและการสงขอมูล เพราะมีชองทางในการใชบริการท่ีหลากหลาย  
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 ขอดอย/อุปสรรคของทวิตเตอร 
 1) เปนแอปพลิเคชันที่ตองใชเวลาพอสมควรในการอานขาวสารในกรณีที่มีผูอยูในเครือขายมาก 

 2) ขอมูลที่ปรากฏในระบบจะถูกทับดวยขอมูลใหมอยางรวดเร็วและคงอยูในระบบในระยะเวลาจํากัดประมาณ 15 วัน 

 3) ผูเรียนอาจไมสนใจในเน้ือหาที่ผูสอนมอบใหโดยการใชทวิตเตอรเพ่ือการแชทระหวางเพื่อนในช้ันเรียน 

 4) หากไมจัดสรรเวลา ผูเรียนอาจมีอาการเสพติดเทคโนโลยีได 
 5) ผูเรียนอาจเขาไปกาวกายในชีวิตสวนตัวของผูสอนได โดยการโพสตขอความท่ีไมเหมาะสมเขาไประบบ 

 6) อาจถูกนําไปใชเปนเครื่องมือสําหรับการสรางขาวลือ 

 7) บางครั้งขอจํากัด  140 อักขระ นําไปสูการสื่อสารดานการเขียนที่ผิดไวยากรณ 
 8)ประเด็นเรื่องความเปนสวนตัวและความปลอดภัยของขอมูลอาจถูกโพสตลงในพ้ืนที่สาธารณะ ผูสอนและ
ผูเรียนควรทําความตกลงรวมกัน เพ่ือเปนกติกาในการใชทวิตเตอรเพ่ือการเรียนการสอนในกลุม 
 9) ปญหาเก่ียวกับสแปม (Spam) โดยผูที่ไมเก่ียวของกับกิจกรรมการเรียนการสอนน้ัน 

 10) อาจเปนแหลงที่มาของการสิ้นเปลืองคาใชจายในการซื้อคอมพิวเตอร อุปกรณสื่อสาร และคาบริการ
อินเทอรเน็ต 

 
2.   การใชทวิตเตอรเพ่ือการเรียนการสอน  

2.1 ทวิตเตอรกับการเรียนการสอน  
จากการจัดอันดับของเครื่องมือสารสนเทศท่ีเหมาะสมเพ่ือใชในการเรียนการสอนพบวา ทวิตเตอรเปนเครื่องมือ

อันดับหน่ึงในปพ.ศ. 2552 (Centre for Learning & Performance Technologies. 2009) ดวยเหตุผลดังตอไปน้ี  
1)  ทวิตเตอรสามารถทําใหขาวสารและขอมูลแพรกระจายไปสูคนหมูมากไดอยางรวดเร็ว  ซึ่งทําใหเหมาะสมเปน

อยางยิ่งกับการเรียนการสอนในวิชาที่มีคนลงทะเบียนเปนจํานวนมาก  
2) ทวิตเตอรชวยทําใหทั้งใหและรับความรูไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งสามารถแลกเปล่ียนสนทนาความคิดกับผูอื่นที่

มีความสนใจรวมกันไดดี  
3) ขอความในทวิตเตอรสั้นทําใหไดรับขอมูลที่ไมยาวเกินความจําเปน  
4)  มีแอปพลิเคชันที่ชวยทําใหการเขาถึงทวิตเตอรและการเผยแพรขอมูลที่ทวิตเตอรงายเชน Chrome Bird  ซึ่ง

เปนสวนเพ่ิมเติมของเบราวเซอร Google Chrome ที่ทําใหอานและเขียนทวีตไดงาย,  echoFon for Firefox   ซึ่งเปนสวน
เพ่ิมเติมเพ่ือใชทวิตเตอรสําหรับเบราวเซอร Firefox  และ TwitterFeed ซึ่งเปนเครื่องมือที่ทําใหหัวขอฟดไปแสดงที่บัญชี
ทวิตเตอรโดยอัตโนมัติ  

2.2 ประสบการณในการใชทวิตเตอรเพ่ือการเรียนการสอน  
                การใชทวิตเตอรเพ่ือการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส(Tom Kuhlmann,2009) สามารถจัดทําได 3 ขั้นตอน  ดังน้ี  
              1) แนะนําใหผูเรียนติดตามผูเช่ียวชาญในหัวขอที่เก่ียวของกับการเรียนการสอน (Subject Matter Expert)  เพ่ือให
สามารถทราบขอความท่ีเก่ียวของกับหัวขอดังกลาว เชน ในการสอนวิชาเอกซเอ็มแอลและเว็บเซอรวิส ไดแนะนําให
นักศึกษาควรติดตาม @mashable ซึ่งจะมีขอความทวีตที่เก่ียวของกับขาวลาสุดของเว็บเทคโนโลยีดังแสดงในรูปที่ 1  
              2) นําเสนอและติดตามหัวขอที่สนใจโดยการใชแท็กที่ขึ้นตนดวย #  (hash tag) ซึ่งหากผูใชทวิตเตอรคลิกที่แท็ก
ดังกลาวก็จะเห็นขอความทวีตที่มีแท็กเหลาน้ัน เชน   ในการสอนวิชาเอกซเอ็มแอลและเว็บเซอรวิส  ไดใหนักศึกษาโพสต
ขอความท่ีมี #xml ซึ่งนักศึกษาสามารถคนหาทวีตตางๆ ที่มี #xml โดยการคลิกที่แท็กดังกลาวที่บัญชีทวิตเตอรดังแสดงใน
รูปที่ 2  ซึ่งหลังจากคลิกที่แท็กดังกลาว ระบบจะนําแสดงขอความทวิตเตอรที่มีแท็ก #xml ดังแสดงในรูปที่ 3  
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3) สรางชุมชนที่สนใจเรื่องเดียวกันหรือเขารวมเรียนวิชาเดียวกันหรือกิจกรรมเดียวกันโดยการใชแท็กที่ขึ้นตนดวย #  

เชน ในวิชาเอกซเอ็มแอลและเว็บเซอรวิส ขอความที่เก่ียวของกับวิชาน้ีจะมีแท็กที่ขึ้นตนดวย #xmlws  

นอกจากน้ีไดใชฟงกชันรายช่ือ (list) ของทวิตเตอรเพ่ือดูขอความทวีตของนักศึกษาทุกคนในวิชาที่สอน  ซึ่งการ
ใชฟงกชันรายช่ือน้ีเปรียบเสมือนการสรางกลุม    ซึ่งในที่น้ีก็คือกลุมของบัญชีทวิตเตอรของนักศึกษาที่สอน   เชน ใน
วิชาเอกซเอ็มแอลเว็บเซอรวิส  ไดสรางกลุมhttp://twitter.com/krunapon/xmlws  ซึ่งกลุมดังกลาวติดตามบัญชีทวิตเตอร
ของนักศึกษาทุกคนในวิชาเอกซเอ็มแอลและเว็บเซอรวิส  และทําใหเห็นขอความท่ีนักศึกษาไดโพสต  ทําใหสามารถเขาใจ
สิ่งที่นักศึกษากําลังคิดและกําลังทําอะไรไดดียิ่งขึ้น  ในการสรางกลุมบัญชี ใหคลิกเมนู New list ดังแสดงในรูปที่   4 

 

 
 

รูปที่ 1 บัญชีทวิตเตอรของผูเช่ียวชาญเก่ียวกับเว็บ 

  
 

  

รูปที่ 2 การเขียนขอความโดยใชแท็กที่ขึ้นตนดวย # 
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             รูปที ่3 ผลลัพธของการคลิกคียเวิรดที่ขึ้นตนดวย # 

               
 

 
 

รูปที่ 4  ขอความทวีตในกลุมอาจารยและนักศึกษา 
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 3.   ผลจากการใชทวิตเตอรเพ่ือการเรียนการสอน  
ผลจากการใชทวิตเตอรเพ่ือการเรียนการสอนมีดังน้ี  
1)  นักศึกษาบางคนที่ยังไมเคยใชทวิตเตอรไดเรียนรูในการใชทวิตเตอรเพ่ือติดตอคุยกับเพ่ือนหรือติดตามขาวสาร

ขอมูลตางๆ ไดอยางรวดเร็ว  
2)ทําใหสิ่งที่นักศึกษาคนควาหาความรูมาไมไดทําเพ่ือตัวเองหรืออาจารยเทาน้ัน แตยังเปนการทําเพ่ือผูอื่นใน

สังคมเพราะไดแบงปนผานทวิตเตอร  
3)  นักศึกษาไดฝกการสรุปขอความใหกระฉับและตรงประเด็น  
4) นักศึกษาไดสรางเครือขายทางสังคมท่ีมีความสนใจรวมกัน  แบงปนขอมูลที่คนพบในกลุม ไดมีโอกาสในการ

สะทอนความคิดเขามาในกลุมเพ่ือแจงใหเพ่ือนรวมช้ันเรียนและอาจารยผูสอนไดรวมกันอภิปราย 

5) นักศึกษาไดเรียนรูวีธีการสื่อสารอยางมีขอจํากัดใหมีกระชับและตรงประเด็น  เกิดการสะสมองคความรูรวมกัน
ขึ้นในช้ันเรียน  

6)อาจารยผูสอนไดรับทราบปญหาและอุปสรรคของนักศึกษาไดงายขึ้นสําหรับนักศึกษาที่ลังเลที่จะแสดงออกทาง
ความคิดเห็นในช้ันเรียนจริง  

7) นักศึกษาสามารถรับรูขอมูลผานทางทวิตเตอรไดอยางรวดเร็ว มีความสะดวก สามาถเขาถึงไดทุกที่ ทุกเวลา 
ผานชองทางอินเทอรเน็ต 

8) ในการใชงานประสบปญหาเปนบางครั้ง เก่ียวกับการไมสามารถใชบริการทวิตเตอร เน่ืองจากระบบลมเหลว
เน่ืองจากทวิตเตอรมีผูใชงานเปนจํานวนมาก  
   
4.    บทสรุป  

ทวิตเตอรเปนเครื่องมือเครือขายสังคมท่ีไดรับความนิยมสูง และไดถูกนําไปใชในการรับขาวสารตางๆ ของ
ประชาชน ตลอดจนในการประชาสัมพันธขอมูลขององคกรตางๆ   บทความน้ีไดนําเสนอแนวคิดและผลลัพธในการใช
ทวิตเตอรเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ และยังคงมีประเด็นที่ควรใหความสนใจในการใชงาน
ทวิตเตอรคือเรื่องความปลอดภัยของขอมูล  ดังน้ันผูเรียนและผูสอนควรทําความตกลงกันถึงกติกาและความเหมาะสมของ
ภาษาและขอมูลที่จะโพสตเขาไประบบอันจะเปนการสงเสริมใหมีการใชทวิตเตอรในเชิงสรางสรรครวมกันในกิจกรรมการ
เรียนการสอน ซึ่งจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต  
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