
บทที่ 6 สื่อสังคมออนไลน์
(Social Media)



จุดประสงค์การเรียน

2

1. อธิบายการใช้สื่อสังคมออนไลน์ หลักการเปิดรับการเข้าถึง และการเผยแพร่
ข่าวสารในยุคดิจิทัลได้ 
2. อธิบายการสร้างสื่อดิจิทัลได้



เนื้อหา
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o สื่อสังคมออนไลน์ 
o หลักการเปิดรับ การเข้าถึงข่าวสารในยุคดิจิทัล 
o การเผยแพร่ข่าวสารในยุคดิจิทัล
o การสร้างสื่อดิจิทัล



ความหมายสื่อสังคมออนไลน์
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สื่อสังคมออนไลน์

หมายถึง สื่อดิจิทัลที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม เพื่อใช้ในการ
สื่อสารระหว่างกันในเครือข่ายทางสังคม ผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรม
ประยุกต์บนสื่อใด ๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยเน้นให้ผู้ใช้
ทั้งที่เป็นผู้ส่งสาร และผู้รับสารมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ ในการผลิตเนื้อหา
ขึ้นเอง ในรูปของข้อมูล ภาพ และเสียง



ประเภทสื่อสังคมออนไลน์
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ประเภทของส่ือสังคมออนไลน์

✓Weblogs 
✓ Social Networking
✓Micro Blogging
✓ Online Video
✓ Photo Sharing
✓Wikis
✓ Virtual Worlds
✓ Crowd Sourcing 
✓ Podcasting หรือ Podcast
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1. Weblogs หรือเรียกสั้น ๆ ว่า Blogs คือ สื่อส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้เผยแพร่ ข้อมูล 
ข่าวสาร ความรู้ ข้อคิดเห็น บันทึกส่วนตัว โดยสามารถแบ่งปันให้บุคคลอื่น ๆ โดยผู้รับสาร
สามารถเข้าไปอ่าน หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้

Weblogs อ่านว่า วี-บล็อก หรือ เว็บ-ล็อก
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2. Social Networking หรือเครือข่ายทางสังคมในอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเครือข่ายทางสังคมที่ใช้
ส าหรับเชื่อมต่อระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล เพื่อให้เกิดเป็นกลุ่มสังคม เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนและ
แบ่งปันข้อมูลระหว่างกันทั้งด้านธุรกิจ การเมือง การศึกษา 
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3. Micro Blogging หรือที่เรียกกันว่า “บล็อกจิ๋ว” ซึ่งเป็นเว็บเซอร์วิส หรือเว็บไซต์ที่ให้บริการ
แก่บุคคลทั่วไป ส าหรับให้ผู้ใช้บริการเขียนข้อความสั้นๆ ประมาณ 140 ตัวอักษร ที่เรียกว่า 
“Status” หรือ “Notice” เพื่อแสดงสถานะของตัวเองว่าก าลังท าอะไรอยู่ 
หรือแจ้งข่าวสารต่าง ๆ แก่กลุ่มเพื่อนในสังคมออนไลน์

เว็บเซอร์วิส* (Web service) คือ
การให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างอุปกรณ์ในโลก Iinternet
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4. Online Video เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการวิดีโอออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากเนื้อหาที่
น าเสนอในวิดีโอออนไลน์ไม่ถูกจ ากัดโดยผังรายการที่แน่นอนและตายตัว ท าให้ผู้ใช้บริการ
สามารถติดตามชมได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผู้ใช้สามารถเลือกชมเนื้อหาได้ตามความต้องการและ
ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บวิดีโออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
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5. Photo Sharing เป็นเว็บไซต์ที่เน้นให้บริการฝากรูปภาพโดยผู้ใช้บริการสามารถอัพโหลด
และดาวน์โหลดรูปภาพเพื่อน ามาใช้งานได้ ที่ส าคัญนอกเหนือจากผู้ใช้บริการจะมีโอกาสแบ่งปัน
รูปภาพแล้ว ยังสามารถใช้เป็นพื้นที่เพื่อเสนอขายภาพที่ตนเองน าเข้าไปฝากได้
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6. Wikis เป็นเว็บไซต์ที่มีลักษณะเป็นแหล่งข้อมูลหรือความรู้ (Data/Knowledge) ซึ่ง
ผู้เขียนส่วนใหญ่อาจจะเป็นนักวิชาการ นักวิชาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่างๆ ทั้ง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ซึ่งผู้ใช้สามารถเขียนหรือแก้ไขข้อมูลได้อย่างอิสระ
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7. Virtual Worlds คือ การสร้างโลกจินตนาการโดยจ าลองส่วนหนึ่งของชีวิตลงไป 
จัดเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่บรรดาผู้ท่องโลกไซเบอร์ใช้เพื่อสื่อสารระหว่างกันบนอินเทอร์เน็ตใน
ลักษณะโลกเสมือนจริง (Virtual Reality) ซึ่งผู้ที่จะเข้าไปใช้บริการอาจจะบริษัทหรือองค์การ
ด้านธุรกิจ ด้านการศึกษา รวมถึงองค์การด้านสื่อ เช่น ส านักข่าวรอยเตอร์ ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การซื้อพื้นที่เพื่อให้บุคคลในบริษัทหรือองค์กรได้มีช่องทางในการน าเสนอเรื่องราวต่างๆ ไปยัง
กลุ่มเครือข่ายผู้ใช้สื่อออนไลน์
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ตัวอย่าง เว็บไซต์ Virtual Worlds : Decentraland

https://decentraland.org/
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8. Crowd Sourcing มาจากการรวมของค าสองค าคือ Crowd และ Outsourcing เป็น
หลักการขอความร่วมมือจากบุคคลในเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยสามารถจัดท าในรูปของ
เว็บไซต์ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อค้นหาค าตอบและวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งทางธุรกิจ 
การศึกษา รวมทั้งการสื่อสาร โดยอาจจะเป็นการดึงความร่วมมือจากเครือข่ายทางสังคมมาช่วย
ตรวจสอบข้อมูลเสนอความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะ กลุ่มคนที่เข้ามาให้ข้อมูลอาจจะเป็น
ประชาชนทั่วไป หรือผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่อยู่ในภาคธุรกิจ หรือเชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ
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ตัวอย่าง การใช้ Crowd Sourcing
✓ การท า Hackathon ที่ระดมผู้คนมาร่วมตรวจหารู้รั่วซอฟท์แวร์เพื่อท าให้ซอฟท์แวร์หรือโปรแกรมนั้น

ดีขึ้น หรือการประกวดการเจาะเว็บจากที่ไหนได้ในโลก ที่ท าให้สามารถปิดรู้รั่วของบริการได้ 
✓ Wikipedia ที่เป็นสารานุกรมออนไลน์ ที่มีผู้คนหลากหลายมา ร่วมเขียนเนื้อหาต่าง ๆ ขึ้นไปและ

กลายเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับทุกคนในทุกวันนี้ แทนที่สารานุกรมชื่อดังในอดีตที่มีส านักพิมพ์ที่
น่าเชื่อถือเขียนขึ้นมา 

✓ การระดมทุนเพื่อสร้างสรรค์โปรเจคมาจากคนที่เห็นด้วยในโครงการนั้น เป็นการเช็คกระแสไปในตัวว่า
การท าโปรเจคนั้นออกมาจะมีคนซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าและบริการนั้น ๆ 

✓ การประกวดให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างขนมมันฝรั่งทอดอย่างเลย์ในเมืองไทย ที่ได้รสชาติใหม่ๆ  
ออกมาขายกันอยู่ช่วงหนึ่ง

ที่มา https://www.marketingoops.com
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9. Podcasting หรือ Podcast มาจากการรวมตัวของสองค า คือ “Pod” กับ
“Broadcasting” ซึ่ง “POD” หรือ Personal On - Demand คือ อุปสงค์หรือความต้องการ
ส่วนบุคคล ส่วน“Broadcasting” เป็นการน าสื่อต่าง ๆ มารวมกันในรูปของภาพและเสียง 
หรืออาจกล่าวง่าย ๆ Podcast คือ การบันทึกภาพและเสียงแล้วน ามาไว้ในเว็บเพจ (Web Page) 
เพื่อเผยแพร่ให้บุคคลภายนอก ที่สนใจดาวน์โหลดเพื่อน าไปใช้งาน
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ตัวอย่าง เว็บไซต์ Podcast : Mission to the moon

https://soundcloud.com/missiontothemoon



ตัวอย่างสื่อสังคมออนไลน์
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Instagram: ถ่ายภาพ แต่งภาพ แชร์รูปภาพ ระบุต าแหน่งภาพถ่ายได้
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Snapchat: สามารถส่งรูปถ่าย คลิปสั้น (10 วินาที) ข้อความ ไปจนถึงคุย
ผ่านวิดีโอคอล
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Twitter: ส่งข้อความเป็นประโยคสั้น ๆ เป็นการบอกว่า คุณก าลังท าอะไร
อยู่ ในตอนนั้น
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YouTube: อัพโหลดวิดีโอได้ เปิดดูวิดีโอที่มีอยู่ และแบ่งปันวิดีโอให้กับ
ผู้อื่นได้
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TikTok: แชร์วิดีโอสั้น ๆ ความยาวไม่เกิน 3 นาที
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สนทนาแบบ Internet Forum
Internet Forum คือ กระดานสนทนาที่
เป็นศูนย์กลางของหัวข้อการสนทนา ที่
สมาชิกโพสต์ข้อความไว้ และสมาชิกคนอื่น
สามารถตอบกลับได้ 



ตัวอย่าง เช่น pantip.com
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นักศึกษาคิดว่า สื่อสังคมออนไลน์ ที่ได้รับความนิยม

สูงสุดในประเทศไทย ในปี 2563 ผ่านมา คือ สื่อสังคม
ออนไลน์ อะไร ??



29

ที่มา: ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์,  2563



ข้อดีของสื่อสังคมออนไลน์
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✓ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในสิ่งที่สนใจร่วมกันได้

✓ เป็นคลังข้อมูลความรู้ขนาดย่อม เพราะเราสามารถเสนอและแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนความรู้ หรือตั้งค าถามในเรื่องต่างๆ เพื่อให้บุคคลอื่นที่สนใจ หรือมีค าตอบได้
ช่วยกันตอบ

✓ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่น สะดวกและรวดเร็ว

✓ เป็นสื่อในการน าเสนอผลงานของตัวเอง เช่น งานเขียน รูปภาพ วีดิโอต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อื่นได้
เข้ามารับชม และแสดงความคิดเห็น
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✓ ใช้เป็นสื่อในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือบริการลูกค้าส าหรับบริษัทและองค์กรต่างๆ 
ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า

✓ ช่วยสร้างผลงานและรายได้ให้แก่ผู้ใช้งาน เกิดการจ้างงานแบบใหม่ๆ ขึ้น

✓ คลายเครียดได้ส าหรับผู้ใช้ที่ต้องการหาเพื่อนคุยเล่นสนุกๆ

✓ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีจากเพื่อนสู่เพื่อนได้



ประโยชน์ของสื่อสังคมออนไลน์กับองค์กร

✓ ท าหน้าที่เป็นคลังความรู้ ข้อมูลข่าวสารขององค์กรให้แก่พนักงาน เป็นสื่อกลางที่พนักงาน
สามารถใช้เพื่อสื่อสารกันได้
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✓ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลีย่นข้อความได้อย่างกว้างขวางทั่วทั้งองค์กร

✓ โปรไฟล์ของพนักงานจะลงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการติดตามพนักงาน

✓ ระบบแชท หรือการส่งข้อความ เป็นการเสริมสร้างการท างานร่วมกันในหมู่พนักงาน 

✓ เป็นสื่อกลางที่พนักงานสามารถใช้เพื่อสื่อสารกนัได้



ข้อเสียของสื่อสังคมออนไลน์
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✓ เว็บไซต์ให้บริการบางแห่งอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไป หากผู้ใช้บริการไม่
ระมัดระวังในการกรอกข้อมูล อาจถูกผู้ไม่หวังดีน ามาใช้ในทางเสียหาย หรือละเมิดสิทธิส่วน
บุคคลได้

✓ Social Network เป็นสังคมออนไลน์ที่กว้าง หากผู้ใช้รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือขาด
วิจารณญาณ อาจโดนหลอกลวงผ่านอินเทอร์เน็ต หรือการนัดเจอกันเพื่อจุดประสงค์ร้าย ตามที่
เป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์

✓ เป็นช่องทางในการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ ขโมยผลงาน หรือถูกแอบอ้าง เพราะ Social 
Network เป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงาน รูปภาพต่างๆ ของเราให้บุคคลอื่นได้ดู
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✓ ข้อมูลที่ต้องกรอกเพื่อสมัครสมาชิก และแสดงบนเว็บไซต์ในรูปแบบ Social Network 
ยากแก่การตรวจสอบว่าจริงหรือไม่ ดังนั้นอาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ก าหนดอายุ
การสมัครสมาชิก หรือการถูกหลอกโดยบุคคลที่ไม่มีตัวตนได้

✓ ผู้ใช้ที่เล่น Social Network และอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน อาจสายตาเสีย
ได้ หรือบางคนอาจตาบอดได้ 



37

✓ ถ้าผู้ใช้หมกหมุ่นอยู่กับ Social Network มากเกินไป อาจท าให้เสียการเรียน หรือผลการ
เรียนตกต่ าลงได้

✓ จะท าให้เสียเวลา ถ้าผู้ใช้ ใช้อย่างไร้ประโยชน์



ข้อควรระวังในการใช้ 
สื่อสังคมออนไลน์

38
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✓ ไม่ควรตั้งโปรไฟล์เป็นสาธารณะ การตั้งโปรไฟล์เป็นสาธารณะก็เปรียบเหมือนการ
สร้างบ้านโดยที่ไม่มีรั้วบ้าน ดังนั้นเราควรตั้งค่าให้เพื่อนเท่านั้นที่เห็นกิจกรรมของเรา และ
หลีกเลี่ยงการตั้งค่าสิ่งที่เราท าให้เป็นสาธารณะ หรือคนทั่วไปเห็นได้

✓ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวมากเกินไป ไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ 
เลขประจ าตัวประชาชน หรือบัตรเครดิตลงในโซเชียลเน็ตเวิร์ก เราควรระมัดระวังข้อมูลเหล่านี้
ให้มากที่สุด เพราะถ้าถูกน าไปใช้ในทางที่ไม่ดีก็อาจจะเป็นอันตราย หรือสร้างความเสียหายต่อ
เราได้
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✓ ไม่รับแอดใครง่าย ๆ คัดกรองคนที่ขอเป็นเพื่อน เราควรศึกษาดี ๆ ต้องเช็คให้ดีก่อน ว่า
คนนั้นเป็นใครเป็นเพื่อนของเพื่อนจริงหรือเปล่า และแอดเราเป็นเพื่อนเพื่อวัตถุประสงค์ใด ถ้าไม่
เป็นเพื่อนของเพื่อนจริง เราก็ไม่ขอรับเพื่อนดีกว่า เพราะว่าเขาอาจมีวัตถุประสงค์อื่นในการที่เข้า
มาเป็นเพื่อนกับเรา

✓ การเช็คอินในสถานที่ต่าง ๆ เป็นการบอกว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหน บางครั้งเราโพสต์รูปของ
เราว่าไปเที่ยวอยู่จะกลับบ้านวันนั้นวันนี้ ถ้าเป็นการแชร์กันระหว่างเพื่อนก็ไม่เป็นไร แต่ว่าถ้าคน
อื่นที่ไม่ได้เป็นเพื่อนเราจริง ๆ ก็อาจจะเข้ามาประสงค์ร้ายได้ในช่วงที่เราไม่อยู่บ้าน
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✓ ใช้ความระมัดระวังในการคลิกลิงก์ต่าง ๆ ที่มากับการแชร์หรือข้อความ หลีกเลี่ยงลิงก์
แปลกปลอม หรือมาจากคนที่ไม่รู้จัก พราะอาจจะไปเจอลิงก์ข่าวปลอม หรืออาจเป็นลิงก์ที่
น าไปสู่ไวรัส หรือช่องทางขโมยข้อมูลของเหล่าแฮกเกอร์ได้

✓ ไม่ให้เบาะแสของรหัสผ่านกับคนอื่น หลายคนอยากจะแชร์ว่าหมาของเราชื่อว่าอะไร 
เราชอบกีฬาประเภทไหน แต่อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นค าถาม เมื่อเราลืมรหัสผ่านเข้าอีเมล
ต่าง ๆ ซึ่งถ้ามีผู้ไม่ประสงค์ดี เขาก็จะรู้ว่าเราชอบอะไรมีสัตว์เลี้ยงตัวไหน ชอบกีฬางานอดิเรก
อะไร เพราะเขาสามารถเอาไปใช้เพื่อที่จะได้เอารหัสผ่านมาได้
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✓ ไม่โพสต์รูปที่ไม่เหมาะสม อย่างการโพสต์รูปตัวเองแบบสนุก ๆ เช่น โพสต์รูปตัวเอง
เมาแอ๋ หรือ โพสต์รูปตัวเองก าลังถือปืน เพราะสิ่งเหล่านี้อาจเป็นผลกระทบกับภาพลักษณ์ของ
ตัวเอง มีผลกระทบต่อหน้าที่การงาน เมื่อพอถึงเวลาที่เราคิดได้ว่าไม่สมควรที่จะโพสต์ แม้เราจะ
ลบออกไปแล้ว แต่ภาพก็ได้ส่งต่อและแชร์ออกไปแล้ว เราก็ไม่สามารถควบคุมได้แล้ว

✓ ไม่นินทาเจ้านายออกสื่อ ก็เป็นที่เข้าใจว่าหลายคนที่ท างานอาจมีการอัดอั้นตันใจ
อยากจะระบายออกมา แต่ว่าโซเชียลเน็ตเวิร์คไม่ใช่ที่ระบายออกมา เพราะว่ามีคนอ่านข้อความ
ของคุณจ านวนมาก ถึงเจ้านายของคุณจะไม่ได้อ่านเอง แต่คนอื่นอ่านแล้วเขาก็ไปพูดกัน สักวัน
หนึ่งก็จะถึงหูเจ้านายจนได้ และอาจจะส่งผลถึงหน้าที่การงานของคุณแน่นอน
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✓ คิดให้ดีก่อนรับข้อเสนอ หากมีคนมาบอกว่าคุณได้รับรางวัลถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
คุณควรคิดให้ดีก่อนว่าจะรับข้อเสนอนั้นหรือเปล่า เพราะส่วนใหญ่แล้วมักจะมีสิ่งแอบแฝงอยู่ 
เช่น ถ้าคุณรับข้อเสนอนั้นคุณต้องจ่ายเงินมาก่อน เป็นจ านวนเท่านั้นเท่านี้ และสุดท้ายแล้วคุณก็
ไม่ได้ถูกรางวัลที่หนึ่งอย่างที่เขาเสนอมา แต่เป็นการมาหลอกให้เราจ่ายเงินให้แทน

✓เปิดใช้งาน Do Not Track ซึ่งเป็นโหมดการใช้งานหนึ่งใน Web Browser* เพื่อป้องกันการ
ติดตามและการเก็บข้อมูลของผู้ให้บริการ ซึ่งอาจรวมไปถึงผู้ไม่หวังดีที่ลักลอบเข้ามาขโมยข้อมูล
ด้วย

Web Browser  คือ โปรแกรมค้นดูเว็บ คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลและโต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศที่จัดเกบ็ในหน้าเว็บ
เช่น Google Chrome, Microsoft Edge  เป็นต้น
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✓ ใช้วิจารณญาณอย่างสูงในการรับข่าวสาร และอย่าปักใจเชื่อข้อมูลที่เผยแพร่เข้ามา
ในทันที รวมทั้งการกล่าวอ้างถึงแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น ๆ เพราะอาจมีการสวมรอย หรือสมอ้าง
จากผู้ไม่หวังดีเพื่อสร้างข่าว หรือสร้างความเสื่อมเสียต่อแหล่งที่มานั้นได้

✓ ไม่โพสต์เรื่องดราม่าต่าง ๆ เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัว เช่น ว่าแฟนนอกใจ ทะเลาะ
กับเพื่อน ไม่พอใจเพื่อนร่วมงานอะไรต่าง ๆ การโพสต์สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ท าให้เรื่องพวกนี้ดีขึ้น การ
พาดพิงถึงบุคคลที่สาม ถ้าเขามาได้ยินสิ่งเหล่านี้เรื่องมันก็จะบานปลายออกไปอีก ท าให้มีปัญหา
กันเปล่า ๆ และยังมองว่าเราไม่ดีด้วย
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✓ดูแลและควบคุมการใช้งานของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด สอนให้เด็กรู้จักวิเคราะห์ข้อมูล และ
รู้จักเล่นอย่างถูกวิธี เพราะความรู้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็มีอยู่มากมาย นอกจากจะควบคุมการ
เข้าถึงเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมแล้ว ควรก าหนดช่วงเวลาในการใช้คอมพิวเตอร์ และป้องกัน
การใช้โปรแกรม หรือเล่นเกมที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ได้รับอนุญาตได้อีกด้วย

✓ ยุคนี้เป็นสังคมเสรี มีอิสระทางความคิดเห็น แม้ว่าทุกคนจะมีสิทธิ์ในการแสดงความ
คิดเห็น แต่ทุกค าพูดและการกระท าที่ไม่เหมาะสม ก็สามารถเป็นเหตุในการฟ้องร้องได้ และ
ศาลก็อาจจะรับฟังค าร้องด้วย รวมถึงมี พรบ.ทางคอมพิวเตอร์ด้วย
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✓ก่อนที่จะโพสต์อะไรคุณควรคิดให้รอบคอบเสียก่อน เพราะอย่าลืมว่าข้อมูลเหล่านี้จะ
เผยแพร่ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโพสต์ข้อมูลที่สุ่มเสี่ยงก็อาจจะส่ง
ผลร้ายต่อตัวเราเอง



หลักการเปิดรับ การเข้าถึง 
ข่าวสารในยุคดิจิทัล

47



แบบจ าลองกระบวนการเปิดรับข่าวสาร 

48

1. การเลือก
เปิดรับ

2. การเลือก
ให้ความสนใจ 

3. การเลือก
รับรู้ 

4. การเลือก
จดจ า 

ที่มา (โสภาพร กล่าสกุล, 2545 : หน้า 61)
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1.การเลือกเปิดรับ
(Selective Exposure)

กล่าวคือ บุคคลจะเลือกเปิดรับสื่อและข่าวสารจากแหล่งข่าวสารต่าง ๆ ตาม 
ความสนใจและความต้องการ เพื่อน ามาใช้แก้ปัญหาหรือสนองความ 
ต้องการของตน 

เช่น บางคนชอบอ่านหนังสือพิมพ์มากกว่าดูโทรทัศน์หรือฟังวิทยุ และ
หนังสือพิมพ์ที่อ่าน ก็ต้องเป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเท่านั้น เป็นต้น

แบบจ าลองกระบวนการเปิดรับข่าวสาร 
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2. การเลือกให้ความ
สนใจ (Selective 
Attention) 

นอกจากบุคคล จะเลือกเปิดรับสารที่สอดคล้องกับทัศนคติและความเชื่อ
ดั้งเดิมของบุคคลนั้น ๆ แล้ว

บุคคลยังหลีกเลี่ยง ที่จะให้ความสนใจกับข่าวสารที่ขัดแย้งกับทัศนคติ และ
ความเชื่อดั้งเดิมของตนด้วย เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้อง กับ
ความรู้สึกของเขาท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจ

แบบจ าลองกระบวนการเปิดรับข่าวสาร 
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3. การเลือกรับรู้ และ
ตีความหมาย (Selective 
Correction And 
Selective Interpretation) 

คือ บุคคลเลือกรับรู้ หรือเลือกตีความข่าวสารที่ได้รับไปในทิศทางที่
สอดคล้องกับทัศนคติและประสบการณ์ที่มีอยู่ก่อน 

ในกรณีที่ข่าวสารที่ได้รับมาใหม่มีความขัดแย้ง กับทัศนคติและความเชื่อ
ดั้งเดิม บุคคลมักจะบิดเบือนข่าวสารนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับทัศนคติและ
ความเชื่อของตน

แบบจ าลองกระบวนการเปิดรับข่าวสาร 
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4.การเลือกจดจ า 
(Selective Retention)

หลังจากที่บุคคลเลือกรับ เลือกให้ความสนใจ และเลือกตีความข่าวสารไปใน
ทิศทางที่สอดคล้องกับทัศนคติและความเชื่อของตนแล้ว 

บุคคลยังเลือกจดจ าเนื้อหาสาระของสารในส่วนที่ต้องการ น าเข้าไปเก็บไว้
เป็นประสบการณ์ เพื่อจะน าไปใช้ในโอกาสต่อไป และพยายามลืมข่าวสารใน
ส่วนที่ต้องการจะลืม หรือข่าวสารที่ไม่ตรงกับความสนใจของตนเองอีกด้วย

แบบจ าลองกระบวนการเปิดรับข่าวสาร 



ความเป็นพลเมืองดิจิตอล (Digital Citizenship) คือ

พลเมืองผู้ใช้งานสื่อดิจิทัล และสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าใจบรรทัดฐานของการปฏิบัติตัว
ให้เหมาะสม มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม มีความเห็นอกเห็นใจและเคารพผู้อื่น
ในการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารในยุคดิจิทัล
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อ้างอิง สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน, สสส.
ที่มา : https://www.it24hrs.com/2020/what-is-digital-citizenship/



พลเมืองดิจิทัลสามารถเป็นได้ทั้งผู้ผลิต ผูเ้ผยแพร่ 
และผู้รับข้อมูลสื่อและสารสนเทศ
•ผู้ผลิตสื่อ  : ผู้สร้างสื่อใหม่จากแหล่งข่าวเดิม
•ผู้เผยแพร่ : ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้น าสื่อมาน าเสนอ
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สิ่งที่ควรท าเมื่อรับสื่อและสารสนเทศ

55

พิจารณาแยกแยะข้อเท็จจริงตามองค์ประกอบ

รับสารจากหลายแหล่งที่มา

ควรวิเคราะห์สื่อเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง

วิเคราะห์โดยแยกความคิดและอารมณ์ออกจากกัน



แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
•ผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานที่มีความรู้เฉพาะด้าน
•หน่วยงานรัฐ
• เจ้าของข้อมูล
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แหล่งข้อมูลที่ไมน่่าเชื่อถือ 
• Deep web เว็บไซต์ที่ไม่ปรากฏในฐานข้อมูล Search engine และไม่เปิด 

ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงได้ด้วยวิธีปกติ
• Dark Web เป็นเว็บไซต์ที่ตั้งใจซ่อนอ าพรางการเข้าถึง ปกปิดข้อมูลผู้อยู่

เบื้องหลัง โดยส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในเชิงผิดกฎหมาย
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การค้นหาแหล่งความรู้ 
• เลือกแหล่งข้อมูล ให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ต้องการ
• วิเคราะห์โจทย์ที่ต้องการค้นหา
• เลือกค าค้นที่เฉพาะเจาะจง
• ใช้เครื่องหมายอัญประกาศ “” ก าหนดค้นหาประโยคที่ก าหนด

เท่านั้น
58



การเผยแพร่ข่าวสารในยุคดิจิทลั
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ประเภทของข้อมูลที่สื่อสาร

60

ข้อความ รูป

เสียง วิดีโอ

ข้อมูล



ตัวอย่างการเผยแพร่ข่าวสารในยุคดิจิทัลในสื่อสังคม
ออนไลน์
✓ Skype
✓ Twitter
✓ LinkedIn

61
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Skype คือ โปรแกรมที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันระหว่างผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยข้อความ 
พร้อมเสียง และภาพจากกล้อง  Webcam โดยจะเป็นการสื่อสารกันแบบ
Real Time



Skype
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การใช้งาน Skype

การส่งค าขอติดต่อ สามารถท าได้ ดังนี้ 
1. ค้นหาชื่อ หรืออีเมลของผู้ที่ต้องการติดต่อ
2. คลิกปุ่ม ค้นหาใน Skype
3. ดับเบิ้ลคลิกชื่อผู้ติดต่อนั้น ๆ
4. คลิกปุ่ม เพิ่มในผู้ติดต่อ
5. คลิกปุ่ม ส่ง เพื่อส่งค าขอเป็นผู้ติดต่อ 



การแบ่งปันหน้าจอใน Skype
การแบ่งปันหน้าจอ สามารถท าได้ ดังนี้
1. คลิกแท็บค าสั่ง โทร
2. คลิกเลือก แชร์หน้าจอ
3. คลิกปุ่ม เริ่มต้น 
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twitter

เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จ าพวกไมโครบล็อก (Micro Blogging) 
โดยผู้ใช้สามารถส่งข้อความยาวไม่เกิน 140 ตัวอักษร ว่าตัวเองก าลังท าอะไร
อยู่ หรือ Re-tweet ข่าวสารที่น่าสนใจของคนอื่น และข้อความที่ส่งถึงกันมี
ศัพท์เรียกว่า "Tweets" ซึ่งเปรียบเหมือนเสียงนกร้องอยู่ตลอดเวลา 

ทวิตเตอร์ก่อตั้งโดยบริษัท Obvious Corp เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2006 ที่
ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา



Twitter
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การใช้งาน Twitter

การอัพเดทรูปโปรไฟล์ Twitter สามารถท าได้ ดังนี้
1. คลิก การตั้งค่า 
2. คลิกไอคอน รูปไข่
3. คลิก รูปโปรไฟล์รูปไข่
4. คลิกปุ่ม แก้ไข 



การอัพเดทรูปโปรไฟล์ Twitter (ต่อ)

5. คลิกไอคอน รูปโปรไฟล์บวก
6. คลิก เลือกจากรูปภาพที่มีอยู่แล้ว
7. คลิกปุ่ม ขีดสามขีด
8. คลิกเลือก แกลเลอรี่
9.คลิกเลือก รูปภาพ
10.คลิกปุ่ม บันทึก 
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LinkedIn

เป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมที่เน้นในด้านเครือข่ายธุรกิจเป็นหลัก

จุดประสงค์หลักของเว็บไซต์น้ี คือ อนุญาตให้ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้ว 
สามารถสร้างรายการที่ติดต่อของผู้คนที่พวกเขารู้จัก และเชื่อถือในการท าธุรกิจ ซึ่งใน
เว็บไซต์จะใช้ค าว่า “Connections” ซึ่งผู้ใช้สามารถเชิญใครก็ได้ (ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้
LinkedIn หรือไม่) เข้ามาเป็น Connection 

ผู้ใช้ LinkedIn มีทั้งผู้ประกอบการ อาจารย์ นักธุรกิจ เจ้าของบริษัท หรืออาชีพอื่น ๆ 
ที่ก าลังมองหาคนที่เหมาะกับต าแหน่งงานในองค์กร รวมทั้งคนที่ก าลังมองหางานที่เข้า
กับทักษะที่มี



LinkedIn
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การใช้งาน LinkedIn

การเปลี่ยนหัวข้อด้านอาชีพ ให้กับโปรไฟล์ 
สามารถท าได้ดังนี้
1. คลิก รูปโปรไฟล์
2. สังเกตุหัวข้อที่เกี่ยวอาชีพ จากนั้นคลิก รูป
ดินสอ
3. เปลี่ยนหัวข้อด้านอาชีพได้ตามต้องการ เสร็จ
แล้วคลิกปุ่ม บันทึก 



1. คลิก รูปโปรไฟล์
2. สังเกตต าแหน่งลิงก์ของโปรไฟล์ จะมีรูปฟันเฟือง
3. คลิ้ก สร้าง URL ที่ก าหนดเองของคุณ
4. ใส่ ชื่อหรือข้อความ ส าหรับสร้าง URL 
เสร็จแล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

สร้าง URL โปรไฟล์สาธารณะ



#Hashtag

ใช้เพื่อแยกหมวดหมู่
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Hashtag ใน twitter ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศ
ไทยตอนนี้ คือ Hashtag อะไร ??



การสร้างสื่อดิจทิัล
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สื่อดิจิทัล หมายถึง สื่อท่ีมีการน าเอาข้อความ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง มาจัดรูปแบบโดยอาศัยเทคโนโลยี
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์ สื่อสารทางออนไลน์ หรือตัวกลางที่ถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่น าเอาข้อความ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีโอ มาจัดการตามกระบวนการ และ
วิธีการผลิตโดยน ามาเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งาน และตรงกับวัตถุประสงค์
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องค์ประกอบของสื่อดิจิตอลเบื้องต้น ซึ่งมักประกอบไปด้วยพื้นฐาน 5 ชนิด

1. ข้อความ (Text) 
2. เสียง (Audio) 
3. ภาพนิ่ง (Still Image) 
4. ภาพเคลื่อนไหว (Animation) 
5. ภาพวีดีโอ (Video)
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วิธีการสร้าง Channel YouTube  
1. บน Desktop Computer
2. บน Smart Phone
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1.การสร้าง Channel YouTube บน Desktop Computer

1. คลิกไปที่ปุ่ม “ลงชื่อเข้าใช้”
1
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2. กรอกที่อยู่ E-mail และรหัสผ่าน 
เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้ YouTube
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3. เมื่อได้ login เข้าใช้ YouTube แล้วในล าดับถัดไป ให้คลิกรูปโปรไฟล์ที่อยู่
ด้านบนขวามือแล้วไปที่ “การตั้งค่า” จากนั้นคลิกที่ “สร้างช่องใหม่”
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4. เป็นการสร้างชื่อช่อง YouTube สามารถ
ตั้งชื่อได้โดยใช้ตัวอักษรไม่เกิน 100 ตัว

และคลิกเลือก ฉันเข้าใจ. .
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5. เมื่อตั้งชื่อช่องเสร็จแล้วจะเข้ามาถึงหนา้หลักของการจัดการช่อง

6. คลิกไปที่การ 
“ปรับแต่งช่อง”

6
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การปรับแต่งช่อง

7. คลิกไปที่พื้นที่ว่าง (สีเทาๆ) เพื่อเริ่มการปรับแต่ง
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8. คลิกที่ “ข้อมูลพื้นฐาน”
1) เพิ่มชื่อและค าอธิบายช่อง เพื่อ

ตั้งชื่อช่อง และอธิบายเกี่ยวกับช่อง
ของคุณ 

2) ลิงก์ เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่
ต้องการแชร์กับผู้ชม

3) ข้อมูลติดต่อ แจ้งให้ผู้คนทราบ
ว่าจะติดต่อคุณเพื่อสอบถามข้อมูล
ทางธุรกิจได้อย่างไร อีเมลที่คุณป้อน
จะปรากฏในส่วน "เกี่ยวกับ" ของช่อง
และผู้ชมจะมองเห็นได้

8
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9. คลิกที่ “การสร้างแบรนด”์
1) การเพิ่มรูปโปรไฟล์
2) การเพิ่มภาพแบนเนอร์
3) การเพิ่มลายน้ าของวิดีโอ

9
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2) การเพิ่มภาพแบนเนอร์
ใช้ภาพท่ีมีขนาดอย่างน้อย 

2048 x 1152 พิกเซลและไม่เกิน 6 
MB เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในทุก
อุปกรณ์

1) การเพิ่มรูปโปรไฟล์
ขอแนะน าให้ใช้รูปภาพท่ีมี

ขนาดอย่างน้อย 98 x 98 พิกเซลและ
ไม่เกิน 4 MB โดยใช้ไฟล์ PNG หรือ 
GIF (ที่ไม่ใช่ภาพเคลื่อนไหว) โปรด
ตรวจสอบว่าภาพเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของชุมชน YouTube

3) การเพิ่มลายน้ าของวิดีโอ
ลายน ้าจะปรากฏบนวิดีโอ

ของคุณที่มุมขวาของโปรแกรมเล่นวิดโีอ
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10. เมื่อการปรับแต่งช่องเสร็จแล้ว 
หน้าต่างช่องจะเป็นดังภาพ แล้วกดปุ่ม
เผยแพร่
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การตั้งค่าสถานะและฟีเจอร์ของชอ่ง

11. คลิกไปที่รูปโปรไฟล์มุมขวาด้านบน 
แล้วไปที่ >> ช่องของคุณ >> คลิกไปที่
รูปโปรไฟล์มุมขวาด้านบนอีกครั้ง >>
แล้วไปที่ “การตั้งค่า”

12. คลิกไปที่ สถานะและฟีเจอร์ของชอ่ง

12

13
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14

13. คลิกที่ “ข้อมูลพื้นฐาน”
1) เลือกประเทศที่พ านัก 
“ไทย”
2) เพิ่มคีย์เวิร์ด ป้อนค่าที่
คั่นด้วยเครื่องหมาย
จุลภาค

คีย์เวิร์ด* คือ ค าที่เรา
อยากจะให้ผู้ใช้ ค้นเจอช่อง
เราด้วยการพิมพ์ค านี้
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15

14. คลิกที่ “การมีสิทธิ์ใช้ฟีเจอร์”
15. คลิกที่ v ตรงที่ ฟีเจอร์ที่
จ าเป็นต้องมีการยืนยันทางโทรศัพท์ 
ไปที่ “ยืนยันหมายเลขโทรศัพท”์
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1) เลือกประเทศ 
“ไทย” และระบุ
หมายเลขโทรศัพท์
ของคุณและกด 
“รับรหัส”

2) รอรหัสยืนยัน
ผ่านทาง SMS 
แล้วป้อนรหัส 6 
หลักลงในช่องว่าง
และกด “ส่ง”

3) ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์แล้ว

4) กดปุ่มบันทึก
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16. ไปที่รูปโปรไฟล์ด้านขวาบน เลือก “ช่องของคุณ”

การลงวีดีโอในช่อง
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17

17. คลิกไปที่        และคลิกไปที่ “อัปโหลดวีดีโอ”

18

18. “เลือกไฟล์” เลือกไฟล์วีดีโอที่ต้องการจะอัปโหลดลง 
Channel
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19. ก าหนดรายละเอียดการลงวีดีโอ
1) ชื่อของวีดีโอ (ต้องระบ)ุ
2) ค าอธิบาย บอกข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอ

ของคุณ
3) ภาพขนาดย่อ เลือกภาพหรือ

อัปโหลดภาพเพื่อแสดงเนื้อหาของวิดีโอ ภาพ
ขนาดย่อที่ดีควรโดดเด่นและดึงดูดความสนใจ

1)

2)

3)
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20. ผู้ชม
วิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็กไหม (ต้อง

ระบ)ุ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของ
เด็ก (Children’s Online Privacy 
Protection Act หรือ COPPA) และ/หรือ
กฎหมายอื่นๆ ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ใดก็ตาม 
รวมถึงต้องแจ้งให้เราทราบว่าวิดีโอของคุณสร้าง
มาเพื่อเด็กหรือไม่ 

เมื่อก าหนดวีดีโอเสร็จแล้ว ก็คลิกที่ 
“ถัดไป” 

20



สร้างมาเพื่อเด็ก ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็ก
ตัวอย่างเนื้อหาที่ถือว่า "สร้างมาเพื่อเด็ก" มีดังนี้

• วิดีโอที่มีเด็กเป็นกลุ่มผู้ชมหลัก

• วิดีโอที่เด็กไม่ใช่กลุ่มผู้ชมหลักแต่ยังมีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมาย
เนื่องจากมีนักแสดง ตัวละคร กิจกรรม เกม เพลง เรื่องราว 
หรือเรื่องอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีการก าหนด
เป้าหมายไปที่เด็ก

ตัวอย่างเนื้อหาที่ไม่ได้ "สร้างมาเพื่อเด็ก" มีดังนี้

• เนื้อหาที่มีประเด็นทางเพศ ความรุนแรง เรื่องลามก
อนาจาร หรือเรื่องที่มีประเด็นอ่ืนๆ ส าหรับผู้ใหญ่ซึ่งไม่
เหมาะสมกับผู้ชมที่อายุน้อย

• เนื้อหาที่มีการจ ากัดอายุผู้ชม ซึ่งไม่เหมาะส าหรับผู้ชมที่มี
อายุต ่ากว่า 18 ปี

เพิ่มเติม* วิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็ก คืออย่างไร
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21. ระดับการแชร์
เลือกระดับ ผู้ที่จะเห็นวิดีโอของคุณและกด 

“เผยแพร่”

21
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22. ถือเป็นอันเสร็จสิ้น ในการลงวีดีโอ
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23. กดเข้าหน้าต่างการจัดการช่องช่อง เพื่อเช็ควีดีโอ 



10
2

2. การสร้าง Channel YouTube บนสมาร์ทโฟน
1. คลิกไปที่ปุ่ม “ลงชื่อเข้าใช้”

1
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2. กด “เพิ่มบัญชี” 2
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4

1) ใส่ที่อยู่ e-mail 
ที่ต้องการเข้าใช้
งาน

2) ใส่รหัสผ่าน
ของที่อยู่ e-mail
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3. คลิกไปที่       เพื่อตั้งรูปภาพประจ าช่อง

การตั้งค่าช่อง YouTube

3

3.1

3.2

3.1) เลือก
รูปภาพจาก
สมาร์ท
โฟนของคุณ

3.2) เมื่อเลือกรูปภาพเสร็จแล้ว
ให้เลือกปรับขนาดตามความ
ต้องการ



10
6

4. คลิกไปที่       เพื่อตั้งชื่อช่อง

การตั้งค่าช่อง YouTube

4
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5.กดไปที่ปุ่ม      
และตามด้วยกดปุ่ม 
“อัปโหลดวีดีโอ”
เพื่ออัปโหลดคลิป
วีดีโอที่เตรียมไว้
ภายในเครื่อง 

5

5.1

การลงวีดีโอในช่อง
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5.2) กด “อนุญาตให้เข้าถึง” 
และกดอนุญาตการเข้าถึงอีกครั้ง
บนหน้าจอสมาร์ทโฟน

5.2

การลงวีดีโอในช่อง
5.3

5.3) เมื่อเลือกวีดีโอที่ต้องการได้
แล้วให้กด “ถัดไป” 
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5.4) ตั้งชื่อคลิปวีดีโอตามความเหมาะสมและ
ควรจะสอดคล้องกับเนื้อหาของคลิปวีดีโอ
5.5) เพิ่มค าอธิบายเกี่ยวคลิปวีดีโอ เช่น 
รายละเอียดคลิปวีดีโอ ที่อยู่ ติดต่อเพิ่มเติม 
ผู้สนับสนุน เป็นต้น
5.6) ตั้งค่าเป็นสาธารณะ เพื่อให้ทุกคนสามารถ
เข้าถึงวีดีโอได้
5.7) เลือกสถานที่ตั้งในการถ่ายวีดโีอหรือเป็น
ส านักงานที่อยู่ที่สามารถติดตอ่ได้

5.4

5.5

5.6

5.7
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6.

7.

6. กดปุ่ม “ถัดไป”

7. ในขั้นตอนที่ 7. จะเป็น
ขั้นตอนในการจ ากัดอายขุอง
ผู้ชมวีดีโอ ผู้ที่มีสิทธิ์ในการ
เข้าถึงหรือเข้าชม ถ้าใน
เนื้อหาของวีดีโอไม่มีเนื้อหา
รุ่นแรงหรือล่อแหลม ก็
สามารถ ใช้เป็นวีดีโอส าหรับ
เด็ก
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เมื่อกดเข้ามาที่ “คลังวีดีโอ” แล้วมีวีดีโอที่
อัปโหลดลงไปในช่องขึ้นในหน้าคลังวีดีโอแล้ว
ถือว่าเสร็จสิ้นในการอัปโหลดวีดิโอลงช่อง 
YouTube ผ่านสมาร์ทโฟน
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กฎข้อห้ามของ YouTube
1.ไมอ่นุญาตอัปโหลดวีดีโอภาพเปลือยหรือเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องเพศ
2.ไม่อนุญาตโพสตเ์นื้อหาที่เป็นอันตรายหรือให้โทษ
3.ไม่อนุญาตโพสตเ์นื้อหาความเกลียดชัง
4.ห้ามโพสตว์ีดีโอเนื้อหารุนแรง
5.ไม่อนุญาตโพสตว์ีดีโอและโพสตค์วามเห็น บนวีดีโอที่ไม่เหมาะสม และการกล่ันแกล้งบนออนไลน์
6. ห้ามสแปม ห้ามสแกม และห้ามใส่ข้อมูลเมตาที่ท าให้เข้าใจผิด
7.ห้ามโพสตว์ีดีโอหรือความเห็นเนื้อหาข่มขู่ คุกคาม
8. ห้ามสร้างวีดีโอเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธ์ิผู้อื่น
9.ข้อมูลส่วนบุคคล
10. ไม่แอบอ้างบุคคลอื่น
11. ไม่อนุญาตโพสตว์ีดีโอเนื้อหาการล่วงละเมิดเด็ก
12. ห้ามโพสตว์ีดีโอหรือแสดงความเห็นเนือ้หาหยาบคาย
13. กรณีบัญชี Youtube ไม่ได้ใช้งานนานมาก บัญชีที่ไม่ใช้งานนานมาก YouTube จะท าการเรียกคืนบัญชีนั้นโดยไม่มีการแจ้งเตือน



แบบฝึกหัดบทที่ 6 
1. จงอธิบายความหมายของสื่อสังคมออนไลน์
2. จงยกตัวอย่างประเภทของสื่อสังคมออนไลน์มา 3 ประเภท พร้อมอธิบายแต่ละ
ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ว่าคืออะไร
3. จงบอกข้อดี และข้อเสียของสื่อสังคมออนไลน์
4. จงบอกข้อควรระวังในการใช้สื่อสังคมออนไลน์
5. จงอธิบายแบบจ าลองกระบวนการเปิดรับข่าวสาร ว่าประกอบด้วยขั้นตอนใดบ้าง 
และแต่ละขั้นตอนคืออะไร
6. จงบอกขั้นตอนการค้นหาแหล่งความรู้ ว่ามีขั้นตอนใดบ้าง 
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ใบงานบทที่ 6 
A. เลือกเนื้อหาที่ตนเองสนใจในบทนี้ 
B. น าเนื้อหามาน าเสนอ จัดท าในรูปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที  
C. สร้างช่องใน YouTube และอัพโหลดวิดีโอที่ท าลง YouTube 
D. สร้างบทความให้ความรู้ (เนื้อหาเดียวกับในวิดีโอ) น าลิงก์จาก YouTube ใส่ลง

ในบทความให้ความรู้ที่สร้างขึ้น 
E. แคปหน้าจอบทความ และก๊อปลิงก์บทความใส่ Microsoft Word เขียนชื่อ 

นามสกุล รหัสนักศึกษา และสาขาวิชาที่มุมขวาบน ท าเป็นไฟล์ pdf ส่งใน lms
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