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จุฑารัตน นกแกว* 

คําวา ซอฟตแวรสังคม หรือ ซอฟตแวรเพ่ือสังคม (Social Software-SS) ไดรับการกลาวถึงใน 
ราวป ค.ศ.  2002 โดยมีผูใหคํานิยามหลากหลาย พอสรุปไดวา เปนซอฟตแวรท่ีสนับสนุนปฏิสัมพันธ
กลุม ท่ีมีการจัดแบงพ้ืนท่ีการใชงานเพ่ือการทํางานรวมกัน การแลกเปลี่ยนขอมูล และเปนองคประกอบ
หลักของอินเทอรเน็ต 2.0 เทคโนโลยี 2.0 หรือ เว็บ 2.0 

ซอฟตแวรสังคม มีหลายประเภท อาจแบงตามวัตถุประสงคการใชงานเปน 4 ประเภท ดังนี้ 

1.  ซอฟตแวรสังคมเพ่ือการจัดการความรู  ใชเพ่ือการจัดเก็บความรู บันทึกเรื่องราว ตอบ

คําถาม แสดงความคิดเห็น  เปนตน ตัวอยางท่ีเปนท่ีรูจัก คือ  บล็อก (blogs)  วิกิ  (wikis) ท่ีใชเพ่ือการ

จัดเก็บความรู บันทึกเรื่องราว Flickr และ You Tube ท่ีใชเพ่ือการแบงปนภาพและวิดีโอในโลก 

ความจริงและโลกเสมือน เปนตน 

2. ซอฟตแวรสังคมเพ่ือการติดตอส่ือสาร  ใชเพ่ือการสื่อสารท้ังการสื่อสารท่ีไมใชการสื่อสาร

ในเวลาจริง   อีเมล (email, e-mail)  และการสื่อสารในเวลาจริง  เชน อินสแตนท เมสเซนเจอร  

(Instant Messenger-IM) ท่ีเปนโปรแกรมประเภท การสนทนาออนไลน (online chatting) IM ท่ีนิยม

ไดแก Yahoo, MSN,ICQ, , Skype  เปนตน 

3.ซอฟตแวรสังคมเพ่ือการทํางานรวมกัน ใชในการทํางานรวมกันในลักษณะออนไลน สมาชิก

สามารถสรางแฟมขอมูล สงงานใหแกไขในแฟมขอมูลเดียวกัน ประสานงานและดูขอมูลงานยอนหลังได  

เชน โปรแกรม Google Doc & Spread เปนตน 

4.ซอฟตแวรสังคมเพ่ือการบริการสังคม ใชเพ่ือการสรางเครือขายในสังคม ชุมชนออนไลน 

ซอฟตแวรประเภทนี้ จะอยูในรูปแบบโปรแกรมบนเว็บไซต ตัวอยางซอฟตแวรสังคมเพ่ือการบริการ

สังคมท่ีเปนท่ีรูจักไดแก Face book, MySpace, Hi5  เปนตน สําหรับในประเทศไทยมีการพัฒนา

ซอฟตแวรสังคมเพ่ือการบริการสังคม เชนกัน ตัวอยางเชน เว็บคุยโซไซตี้ (www.kuisocierty.net)   

เว็บ 2.0 และซอฟตแวรสังคมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในสังคมยุคนี้ การเปลี่ยนแปลง

ท่ีเห็นเดนชัดคือการสื่อสารของคนผานเทคโนโลยีท้ังในรูปแบบเครือขายมีสายและไรสาย ท้ังการใชใน

ชีวิตประจําวันและการศึกษา  โดยเฉพาะสําหรับนักศึกษาในยุคนี้ แทบจะกลาวไดวา ไมมีใครไมใช

อินเทอรเน็ตในการคนควาหาความรู  จนมีการเรียกนักศึกษาในยุคนี้วาเปน  net student  

(Shittu et al., 2011) เหตุผลก็เพราะวานักศึกษาไมเพียงแตใชอินเทอรเน็ตคนหาความรูเทานั้นแตใชใน

การปฏิสัมพันธ การสรางและการแบงปนความรูซ่ึงกันและกันผานซอฟตแวรสังคมดวย เชน wikis,  

social networking, social bookmarking , blogs เปนตน จนมีหลายคน กลาวกันวา ซอฟตแวร

เหลานี้เปนเสมือนระบบสารสนเทศอีกระบบหนึ่งท่ีมีการนํามาใชดวยเหตุผลท้ังดานการศึกษาหาความรู 

แบงปนความรูคูไปกับการทําหนาท่ีเปนเครือขายสังคมและสื่อสังคม (social media) 

http://www.kuisocierty.net/
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 เม่ือพิจารณาถึงเหตุผลท่ีนักศึกษาชอบหรือนิยมใชซอฟตแวรสังคม พบวา มีหลายเหตุผล 

ครอบคลุมท้ัง การมีความตั้งใจในการเรียนรูและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ความจําเปนท่ีตองใชตามงานท่ี

ไดรับมอบหมายจากผูสอน และอ่ืนๆ ในท่ีนี้จะกลาวถึง เหตุผลหลักของการใช เปนเหตุผลท่ีไดจากผล

การศึกษาการสํารวจทัศนคติและความตั้งใจของนักศึกษาตอการใชซอฟตแวรสังคมในการเรียนการสอน  

ผลการศึกษาพบวา นักศึกษามีเหตุผลหลัก 3  ประเด็นในการใช  เรียงตามลําดับ คือ ความงาย การใช

ประโยชน และ เหตุผลดานความคิดเห็นท่ีเปนบรรทัดฐานทางสังคม 

ประเด็นความงายถือเปนหัวใจสําคัญของการใชซอฟตแวรสังคม โดยมีผลการศึกษายืนยันวา 
นักศึกษาใชซอฟตแวรสังคมดวยเหตุผลนี้มากท่ีสุด (Shittu et al., 2011)   การท่ีเปนเชนนี้ พิจารณา
แลวนาจะมาจากคุณสมบัติของซอฟตแวรสังคมท่ีไดรับการพัฒนาและเปนสวนสําคัญของเว็บ 2.0 
กลาวคือ เปนซอฟตแวรท่ีเนนการจัดการขอมูล สารสนเทศ  เนนการปฏิสัมพันธสองทาง การใหขอมูล
ยอนกลับ การสนทนาและเครือขาย การออกแบบท่ียืดหยุนและชวยการทํางานรวมกันซ่ึงตางจากเว็บ 
1.0 ท่ีเนนตัวซอฟตแวร หรือ เชิงเทคนิคซ่ึงทําใหผูใชตองใชเวลาในการศึกษาและทําความเขาใจ  อีกท้ัง
ยังเปนเว็บท่ีมีการสื่อสารทางเดียวคือ ผูใชอานขอมูลจากเว็บ หรือ download ขอมูลมาใช  ขณะท่ีเว็บ 
2.0 ผูใชสามารถแกไข โตตอบ สื่อสาร และ ผูใชสามารถ upload ขอมูล สารสนเทศของตนเองไดดวย  

ประเด็นเหตุผลของการใชประโยชนจากซอฟตแวรสังคม   ก็เปนอีกเหตุผล ท่ีเห็นเดนชัดใน 
การสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกันและกัน ปจจุบันมีการนําเว็บ 2.0 และซอฟตแวรสังคม มาประยุกตใน

การศึกษาและการเรียนรูของนักศึกษารุนใหม โดยปรากฏในหลายรูปแบบ เชน การแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสาร ใช Instant Messaging (IM) หรือ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Electronic mail-Email) รวมท้ัง 

wiki, Blog  และ face book สวน My space, Face book เปนซอฟตแวรสังคมท่ีชวยใหผูใชสราง

ขอมูลสวนตัวท่ีมีองคประกอบเปนสื่อประสม 

 ประเด็นดานความคิดเห็นท่ีเปนบรรทัดฐานทางสังคม  (subjective norm ) เปนเหตุผลท่ี

เก่ียวกับความเชื่อและความคลอยตามอิทธิพลของสังคมในเรื่องการใชเครือขายสังคมวาเปนสิ่งท่ีดีและ

ทําใหตนเองไดรับการยอมรับ ซอฟตแวรสังคมท่ียืนยันเหตุผลนี้ไดดีท่ีสุดนาจะเปน face book ท่ียังคง

ไดรับความนิยมสูงสุดในปจจุบัน 
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