
                                                      การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี  Social Network  

โดย.   Node ภาคเหนือตอนล่าง 
 

 Social Network คือสังคมที่อยู่บนการติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Virtual 
Community โดยสมาชิกในกลุ่มไม่จ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้น แต่มีหัวข้อความสนใจร่วมกัน มีบท
สนทนาที่แสดงถึงแนวทางความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และ ครอบครัว ด้วยพลัง
เครือข่ายการศึกษา กับมูลนิธิเพ่ือพัฒนาการศึกษาไทย และสภาการศึกษา ท าให้ได้เรียนรู้เรื่องของการพัฒนาความ
ฉลาดทางสุขภาวะ  และได้จัดการการความรู้ของตนเองไปพร้อมกัน 
  เริ่มจากการประชุมครั้งแรก ก็ได้รับรางวัลความว่องไวที่สามารถเป็นเพื่อนบนเครือข่าย Facebook  
กับท่านอาจารย์ ดร.ทัศนีย์ ไพฑูรย์พงษ์  ได้ Handy Drive  4 Gb มา 1 ตัว ท าให้รู้สึกภาคภูมิใจด้าน เทคโนโลยี 
หลังจากกลับจากการประชุมจึงได้ตั้งกลุ่มข้ึนเพ่ีอสื่อสารกับเพ่ือนสมาชิกโรงเรียนเครือข่าย ซึ่งมีสมาชิก 4  โรงเรียน
คือ  วังน้ าคู้ศึกษา  วัดแตน  วัดวังแร่  วัดดงโคกขาม  ในวันที่ 28 ตุลาคม 2010 เวลา 23:02 น. และได้โพสต์  
ภาพแรกจากการเปิดตัวโครงการของโรงเรียนวัดวังแร่  อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่  9 ธันวาคม 
2010 เวลา 20:29 น.  เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกในกลุ่ม Node ภาคเหนือตอนล่าง  มีการประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครองและองค์กรชุมชน สถานีต ารวจ ร่วมกันตัดริบบิ้น  

http://www.facebook.com/groups/107432012656821/107432015990154/
http://www.facebook.com/groups/107432012656821/117344548332234/
http://www.facebook.com/groups/107432012656821/117344548332234/


   
 

 ผลจากการน าเสนอในครั้งนั้น มีผู้มากด like (ถูกใจ) 1 ท่าน คือ ท่าน ผอ.วุฒิ  ปัญญาบุญ  
จากโรงเรียนวัดแตน  ส่วนสมาชิกท่านอ่ืน ๆ เมื่อเชิญชวนให้สมาชิกเครือข่าย โครงการพัฒนาความฉลาดทางสุข
ภาวะ มาพูดคุยกัน ก็ยังเฝ้าติดตามอยู่เงียบ ๆ 
  จากการนิเทศ ติดตาม ผลงานการจัดกิจกรรม ของ คณะครูและผู้บริหารโรงเรียน ในโรงเรียนเครือข่าย 
พบว่า โรงเรียนท ากิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง มีผลงานที่น่าชื่นชม มีความมุ่งมั่น ทุ่มเททั้งตัวละหัวใจ ในยามที่ทุกข์
ทน จากอุทกภัย จะบอกใครว่า น้ าท่วมมากน้อยเพียงใด   จึงมีแนวคิดว่า   
   - ท าอย่างไรจึงจะได้รับรู้ผลงานอันยอดเยี่ยมของครู และนักเรียนที่ได้สรรสร้างผลงานได้ทันท่วงที 

- ท าอย่างไรจึงจะบอกให้โรงเรียนเครือข่าย รับรู้ว่าเราเฝ้าชื่นชมผลงานอยู่ 
- ท าอย่างไรจะให้เพ่ือนโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 4 โรงเรียนได้รับรู้ว่าเพ่ือนท าอะไรกันบ้าง 
- ท าอย่างไรจึงจะบอกให้ทีมส่วนกลางรับรู้ว่า พวกเราต้องการค าแนะน า ในบางเรื่อง 
- ท าอย่างไรจึงจะนัดหมายให้โรงเรียนเครือข่ายได้มาร่วมกัน ตัดสินใจในบางเรื่อง 

  - ท าอย่างไรจะบอกให้โรงเรียนเครือข่ายส่งรายงานประจ าเดือน 
  ท าให้คิดถึงเครือข่าย Social Network ขึ้นมาอีกครั้งว่า  พวกเราก็ใช้กันอยู่ทุกวัน Facebook เครือข่าย
ทางสังคมที่น่าจะมีประโยชน์  จึงได้ส ารวจดูสมาชิกในโรงเรียนเครือข่ายว่ามีใครบ้าง ทีเ่ป็นสมาชิกของเครือข่าย 
Facebook ก็พบว่าในทุกโรงเรียน มีอย่างน้อย 1 คน และมีผู้อ านวยการโรงเรียนที่เป็นเครือข่าย ได้โพสต์ข้อความ
ถึงเพ่ือนในเครือข่าย Facebook หลายท่านเป็นประจ า  จึงได้ขอเป็นเพื่อนบนเครือข่าย กับสมาชิกในเครือข่าย
Node ภาคเหนือตอนล่าง  และขออนุญาต Add เข้ากลุ่มเพ่ือสื่อสารกันโดยตรงในกลุ่ม  และได้ตั้งค่าความ
ปลอดภัยให้สื่อสารเฉพาะในกลุ่ม เนื่องจากเกรงใจเพ่ือนเวลา พูดคุยกันเรื่อง Health Literacy  หรือหากมีการนัด
หมายต่าง ๆ เพ่ือนต่างกลุ่มจะได้ไม่สับสน ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสมาชิกโรงเรียนเครือข่ายพัฒนา 
ความฉลาดทางสุขภาวะ 
 
 
   



ปรากฏการณ์แรกท่ีโพสต์ลงในครั้งนี้คือเรื่องส าคัญ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2011 เวลา 22:22 น. 
 

    
 

  จากการโพสต์ข้อความครั้งนี้ เป็นข่าวสารที่ประโยชน์โดยตรงกับเครือข่ายเพราะผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน คือ 
ทุกโรงเรียนเข้ามาตอบ และมีการนัดหมายกันเพ่ือเตรียมความพร้อมใน การรับการนิเทศจากส่วนกลาง การสื่อสาร
ก็เริ่มมีความสะดวกมากขึ้น สมาชิกเริ่มขอให้  Add เข้ากลุ่ม และยังได้ขออนุญาต  Add 
เครือข่ายส่วนกลาง คือ คุณสุพัตรา ซัง และท่านอาจารย์ ดร.ทัศนีย์ ไพฑูรย์พงษ์   เพ่ือให้เห็นความเคลื่อนไหว ของ
เครือข่าย ซึ่งเป็นไปตามความคาดหมาย ได้รับการตอบรับจากส่วนกลาง 

   
 

หลังจากนั้นจึงได้มีการแจ้งข่าว และนัดหมายทางกลุ่มเครือข่าย Node ภาคเหนือตอนล่าง ดังภาพ 
 

 

http://www.facebook.com/groups/107432012656821/246617212071633/


 

 
 

เครือข่ายเริ่มมีความสนใจ และสื่อสารกันในกลุ่ม นัดหมายกันท ากิจกรรม และทีมส่วนกลางมาให้ก าลังใจ 

 

 

 



 

 
  จากบทเรียนการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายทางสังคมในครั้งนี้ ในระยะเวลา 1 ปี ท าให้ได้เรียนรู้ว่า 
กิจกรรมใดก็ตาม หากมีผลกระทบทางบวก  ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก็จะเป็นจุดที่กระตุ้นความสนใจได้อย่างดียิ่ง 
และหากได้รับแรงเสริมทางบวก ก็สามารถท าให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม ได้ไม่ยากนัก ดังนั้นจึงสรุปได้ตามแนว 
KM (Knowledge Management)  ว่า “ ใจมา เวลามี เวทีเกิด”    
กิจกรรมที่ยาก  หากมาถูกที่  ถูกเวลา  และถูกใจ    ถึงแม้ไกล  ก็แสนใกล้  ห่างไกล  แต่ก็ใกล้ชิด  
ซึ่งท่านอาจารย์ ดร.ทัศนีย์  ไพฑูรย์พงษ์   ได้กล่าวเป็นส านวนในภาษาอังกฤษ ว่า “So far yet So near” 
 จึงขอเชิญชวนให้เครือข่ายโครงการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ ฯ ทุกท่านได้หันมาให้ความสนใจ  
เครื่องมือที่ใช้ได้ฟรี มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนางานเครือข่าย ฯ ของพวกเรา  เป็นสิ่งที่พวกเรา 
ไดใ้ช้กันอยู่แล้ว ไม่ต้องมีการเรียนรู้ใหม่ แต่ประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของงาน  สิ่งที่เรามีอยู่ ใช้อยู่ น ามาใช้แบบ 
ต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับงาน และสร้างพลังบวกให้กับมวลสมาชิกนะครับ 
  จากประสบการณ์ทีน่ าไปใช้ในการนิเทศ โรงเรียนในเครือข่าย ฯ พบว่าทุกโรงเรียนให้การตอบรับอย่างดียิ่ง
สมาชิกในเครือข่ายให้ความสนใจ  และรู้สึกมีพลังในการท างาน จากการเสริมแรง การสื่อสารที่ใกล้ชิด พลังจาก
การดูแล ซักถาม ทุกข์ สุข แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกันชื่นชมผลงาน ได้พัฒนาเป็นพลังที่แข็งแกร่งในการ
ขับเคลื่อนเครือข่าย ฯ อีกทางหนึ่งครับ 
 


