


มีประโยชน์ 
อย่างไร? 

คอือะไร? 



http://vorravan.wordpress.com/category/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1-%E0%B8%AF/




• เป็น Social network ที่เน้นการ   
   แบง่ปัน การแชร์กนั ของสิ่งท่ีตวัเองมี  
   โดยเขียน โพสท์ ลงบน  Blog 

• Read – Write 

•   ให้ข้อมลูความรู้แบบตายตวั  
     การเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
     ขึน้อยู่กบั Webmaster  จะรู้จกัแค ่  
     การรับสง่อีเมล์  (E-Mail), เข้า  
     แชตรูม (Chat   Room), ดาวน์  
    โหลดภาพและเสียง หรือไม่ก็ใช้  
     Search Engine เพ่ือหาข้อมลู     
     รวมทัง้การใช้ Web board  
     เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 

• สามารถตอ่ยอดข้อมลูตา่งๆ 
   ออกไปได้ไม่จ ากดั และข้อมลูจะถกู 
   ตรวจสอบคดักรองอยู่ตลอด เช่น   
   Wikipedia ที่ใครก็สามารถเขียนใน   
   สิ่งท่ีตวัเองรู้ลงไปได้ 

•   Read only 



Social :  สังคมออนไลน์ 
 

Media  :  เนือ้หา เร่ืองราว และบทความ 



หมายถึง ส่ือ สงัคมออนไลน์ ท่ีมีการตอบสนองทางสงัคมไดห้ลายทิศทาง 
โดยผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พดูง่ายๆ กคื็อเวบ็ไซต์ทีบุ่คคลบนโลกนีส้ามารถ
มีปฏิสัมพนัธ์โต้ตอบกนัได้ 



http://www.youtube.com/watch?v=6a_KF7TYKVc&feature=player_embedded 



คือแหล่งแลกเปล่ียนขอ้มูลและความสมัพนัธ์บนโลกอินเตอร์เน็ท และเวบ็ไซต์
ท่ีเรียกวา่เวบ็ Social Network กคื็อเวบ็ไซตท่ี์เช่ือมโยงผูค้นไวด้ว้ยกนั
นัน่เอง  







1. Identity Network   สร้างและประกาศตวัตน 
2. Creative Network   สร้างและประกาศผลงาน 
3. Passion Network   ความชอบหรือคลัง่ไคลใ้นส่ิงเดียวกนั  
4. Collaboration Network  เวทีท างานร่วมกนั 
5. Virtual Reality   ประสบการณ์เสมือนจริง 
6. Professional Network  เครือข่ายเพื่อการประกอบอาชีพ  
7. Peer to Peer (P2P)   เครือข่ายท่ีเช่ือมต่อระหวา่ง Client 



เน้นให้ผู้ใช้งานได้มีพืน้ท่ีในการสร้างตวัตนขึน้มาใน เว็บไซต์สามารถที่จะเผยแพร่
เร่ืองราวผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ไม่วา่จะเป็น ข้อความ รูปภาพ วีดิโอ เป็นต้น  



เผยแพร่ผลงานของ ตนเองต่อสาธารณะชนทัว่ทุกมุมโลกท าหนา้ท่ีเหมือน Gallery 
ใหบ้ริการพ้ืนท่ีวา่งไวจ้ดัโชวผ์ลงาน ทั้งท่ีเป็นภาพ วดิีโอ เพลง ไดแ้ก่ YouTube, 
Yahoo VDO, Google VDO, Flickr, Multiply 



หนา้ท่ีเกบ็ส่ิงท่ีชอบไวบ้นเครือข่าย ดว้ย การสร้างเป็น Online Bookmarking  
ใหบ้ริการเวบ็ไซตป์ระเภทน้ีไดแ้ก่ del.icio.us, Digg, Zickr, duocore.tv 



ตอ้งการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆ ดว้ยการต่อยอดความรู้จากผูใ้ชท่ี้เป็นผูรู้้ ไดน้ าความรู้ 
ท่ีมีหรือจากการศึกษาเขา้มาปรับปรุงเน้ือหาอยา่งต่อเน่ือง และเกิดการพฒันาในท่ีสุด 
รวมถึงเป็นการสร้างประโยชน์ใหก้บัสังคม 



เป็นสงัคมท่ีท าใหผู้ใ้ชส้ร้างตวัละครสมมุติ และใชชี้วติอยู ่บนโลกไซเบอร์และท าในส่ิง 
ท่ีบางคร้ังเราท าไม่ไดใ้นโลกแห่งความจริง โดยส่วนใหญ่ไดแ้ก่ พวกเกมออนไลน์ท่ีอยู ่
ในอินเทอร์เน็ต 

http://www.secondlife.com/


สงัคมออนไลน์เพื่อการท างาน ดว้ยการน าประโยชน์จาก สงัคมออนไลน์มาใช้
ในการเผยแพร่ประวติัผลงาน หรือ Resume ของตน โดยสามารถสร้างเครือข่าย
เพื่อนร่วมงาน เจา้นาย หรือคนท่ีรู้จกั นอกจากน้ี บริษทั ท่ีตอ้งการคนมาร่วมงาน 



เช่ือมต่อกนัระหวา่งเคร่ืองผูใ้ชด้ว้ยกนัเองโดยตรง เวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการประเภทน้ี
ไดแ้ก่  Skype, BitTorrent 



• สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้ในส่ิงท่ีสนใจร่วมกนัได ้ 
• เป็นคลงัขอ้มูลความรู้ขนาดยอ่ม 
• ประหยดัค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสารกบัคนอ่ืน สะดวกและรวดเร็ว 
• เป็นส่ือในการน าเสนอผลงานของตวัเอง 
• ใชเ้ป็นส่ือในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ หรือบริการลูกคา้ส าหรับบริษทั
และองคก์รต่างๆ ช่วยสร้างความเช่ือมัน่ใหลู้กคา้ 

• ช่วยสร้างผลงานและรายไดใ้หแ้ก่ผูใ้ชง้าน เกิดการจา้งงานแบบใหม่ๆ ข้ึน  
• คลายเคลียดไดส้ าหรับผูใ้ชท่ี้ตอ้งการหาเพ่ือนคุยเล่นสนุกๆ  
• สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีจากเพ่ือนสู่เพ่ือนได ้ 



• เวบ็ไซตใ์หบ้ริการบางแห่งอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตวัมากเกนิไป อาจถูกผูไ้ม่
หวงัดีน ามาใชใ้นทางเสียหาย หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได ้ 

• Social Network เป็นสงัคมออนไลน์ท่ีกวา้ง หากขาดวจิารณญาณอาจโดน
หลอกลวงได้ 

• เป็นช่องทางในการถูกละเมดิลขิสิทธ์ิ ขโมยผลงาน หรือถูกแอบ 
• ขอ้มูล ยากแก่การตรวจสอบวา่จริงหรือไม่  
• ถา้ผูใ้ชห้มกหมุ่นอยูก่บั social network มากเกินไปอาจท าใหเ้สียการเรียน เสียงาน 
• จะท าใหเ้สียเวลาถา้ผูใ้ชใ้ชอ้ยา่งไร้ประโยชน์ 



แนะน า 

Tools 

Blog 

Document 

Facebook 

Fan page 

Slide Share Video Share 

Photo share 



http://wordpress.com 

บลอ็ก (Blog)  หรือ เวบ็บลอ็ก (Weblog) 
Web + Blog = Weblog 
 

บลอ็ก (Blog) หรือ เวบ็บลอ็ก (Weblog) เป็น
เวบ็ไซตส์ าหรับเขียนบนัทึกเล่าเร่ืองราว
ประจ าวนัเพื่อส่ือสารความรู้สึกนึกคิด มุมมอง 
ประสบการณ์ ความรู้ และข่าวสาร ในเร่ืองท่ี
ผูเ้ขียนท่านหน่ึงๆ (Blogger) สนใจโดยเฉพาะ  
 

บลอ็ก (Blog)  ไม่ใช่ Webboard , Bulletin 
board , Guest book, Chat Room , MSN 



http://wordpress.com 



http://wordpress.com 













http://www.facebook.com/pages/create.php 





Fan Page คือ Page ท่ีสร้างข้ึนมาเพ่ือท่ีจะประชาสมัพนัธ์ส่ิงต่างๆ  



Video Share 

www.youtube.com 



Video Share 



Video Share 



Photo Share 



Photo Share 



Photo Share 



Photo Gallery 

http://jalbum.net 



Photo Gallery 



Photo Gallery 



Photo Gallery 



Photo Gallery 



ข้อมูลการตดิต่อ 
นางสาวจตุพร  ปานจ้อย 
Sakurajung.p@hotmail.com 

โทร. 02-549-3083 


