ซอฟตแวรเพื่อสังคม : ระบบสารสนเทศของนักศึกษารุนใหม
จุฑารัตน นกแกว*

คําวา ซอฟตแวรสังคม หรือ ซอฟตแวรเพื่อสังคม (Social Software-SS) ไดรับการกลาวถึงใน
ราวป ค.ศ. 2002 โดยมีผูใหคํานิยามหลากหลาย พอสรุปไดวา เปนซอฟตแวรที่สนับสนุนปฏิสัมพันธ
กลุม ที่มีการจัดแบงพื้นที่การใชงานเพื่อการทํางานรวมกัน การแลกเปลี่ยนขอมูล และเปนองคประกอบ
หลักของอินเทอรเน็ต 2.0 เทคโนโลยี 2.0 หรือ เว็บ 2.0
ซอฟตแวรสังคม มีหลายประเภท อาจแบงตามวัตถุประสงคการใชงานเปน 4 ประเภท ดังนี้
1. ซอฟตแวรสังคมเพื่อการจัดการความรู ใชเพื่อการจัดเก็บความรู บันทึกเรื่องราว ตอบ
คําถาม แสดงความคิดเห็น เปนตน ตัวอยางที่เปนที่รูจัก คือ บล็อก (blogs) วิกิ (wikis) ที่ใชเพื่อการ
จัดเก็บความรู บันทึกเรื่องราว Flickr และ You Tube ที่ใชเพื่อการแบงปนภาพและวิดีโอในโลก
ความจริงและโลกเสมือน เปนตน
2. ซอฟตแวรสังคมเพื่อการติดตอสื่อสาร ใชเพื่อการสื่อสารทั้งการสื่อสารที่ไมใชการสื่อสาร
ในเวลาจริง อีเมล (email, e-mail) และการสื่อสารในเวลาจริง เชน อินสแตนท เมสเซนเจอร
(Instant Messenger-IM) ที่เปนโปรแกรมประเภท การสนทนาออนไลน (online chatting) IM ที่นิยม
ไดแก Yahoo, MSN,ICQ, , Skype เปนตน
3.ซอฟตแวรสังคมเพื่อการทํางานรวมกัน ใชในการทํางานรวมกันในลักษณะออนไลน สมาชิก
สามารถสรางแฟมขอมูล สงงานใหแกไขในแฟมขอมูลเดียวกัน ประสานงานและดูขอมูลงานยอนหลังได
เชน โปรแกรม Google Doc & Spread เปนตน
4.ซอฟตแวรสังคมเพื่อการบริการสังคม ใชเพื่อการสรางเครือขายในสังคม ชุมชนออนไลน
ซอฟตแวรประเภทนี้ จะอยูในรูปแบบโปรแกรมบนเว็บไซต ตัวอยางซอฟตแวรสังคมเพื่อการบริการ
สังคมที่เปนที่รูจักไดแก Face book, MySpace, Hi5 เปนตน สําหรับในประเทศไทยมีการพัฒนา
ซอฟตแวรสังคมเพื่อการบริการสังคม เชนกัน ตัวอยางเชน เว็บคุยโซไซตี้ (www.kuisocierty.net)
เว็บ 2.0 และซอฟตแวรสังคมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในสังคมยุคนี้ การเปลี่ยนแปลง
ที่เห็นเดนชัดคือการสื่อสารของคนผานเทคโนโลยีทั้งในรูปแบบเครือขายมีสายและไรสาย ทั้งการใชใน
ชีวิตประจําวันและการศึกษา โดยเฉพาะสําหรับนักศึกษาในยุคนี้ แทบจะกลาวไดวา ไมมีใครไมใช
อินเทอรเน็ตในการคนควาหาความรู จนมีการเรียกนักศึกษาในยุคนี้วาเปน net student
(Shittu et al., 2011) เหตุผลก็เพราะวานักศึกษาไมเพียงแตใชอินเทอรเน็ตคนหาความรูเทานั้นแตใชใน
การปฏิสัมพันธ การสรางและการแบงปนความรูซึ่งกันและกันผานซอฟตแวรสังคมดวย เชน wikis,
social networking, social bookmarking , blogs เปนตน จนมีหลายคน กลาวกันวา ซอฟตแวร
เหลานี้เปนเสมือนระบบสารสนเทศอีกระบบหนึ่งที่มีการนํามาใชดวยเหตุผลทั้งดานการศึกษาหาความรู
แบงปนความรูคูไปกับการทําหนาที่เปนเครือขายสังคมและสื่อสังคม (social media)
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เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลที่นักศึกษาชอบหรือนิยมใชซอฟตแวรสังคม พบวา มีหลายเหตุผล
ครอบคลุมทั้ง การมีความตั้งใจในการเรียนรูและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ความจําเปนที่ตองใชตามงานที่
ไดรับมอบหมายจากผูสอน และอื่นๆ ในที่นี้จะกลาวถึง เหตุผลหลักของการใช เปนเหตุผลที่ไดจากผล
การศึกษาการสํารวจทัศนคติและความตั้งใจของนักศึกษาตอการใชซอฟตแวรสังคมในการเรียนการสอน
ผลการศึกษาพบวา นักศึกษามีเหตุผลหลัก 3 ประเด็นในการใช เรียงตามลําดับ คือ ความงาย การใช
ประโยชน และ เหตุผลดานความคิดเห็นที่เปนบรรทัดฐานทางสังคม
ประเด็นความงายถือเปนหัวใจสําคัญของการใชซอฟตแวรสังคม โดยมีผลการศึกษายืนยันวา
นักศึกษาใชซอฟตแวรสังคมดวยเหตุผลนี้มากที่สุด (Shittu et al., 2011) การที่เปนเชนนี้ พิจารณา
แลวนาจะมาจากคุณสมบัติของซอฟตแวรสังคมที่ไดรับการพัฒนาและเปนสวนสําคัญของเว็บ 2.0
กลาวคือ เปนซอฟตแวรที่เนนการจัดการขอมูล สารสนเทศ เนนการปฏิสัมพันธสองทาง การใหขอมูล
ยอนกลับ การสนทนาและเครือขาย การออกแบบที่ยืดหยุนและชวยการทํางานรวมกันซึ่งตางจากเว็บ
1.0 ที่เนนตัวซอฟตแวร หรือ เชิงเทคนิคซึ่งทําใหผูใชตองใชเวลาในการศึกษาและทําความเขาใจ อีกทั้ง
ยังเปนเว็บที่มีการสื่อสารทางเดียวคือ ผูใชอานขอมูลจากเว็บ หรือ download ขอมูลมาใช ขณะที่เว็บ
2.0 ผูใชสามารถแกไข โตตอบ สื่อสาร และ ผูใชสามารถ upload ขอมูล สารสนเทศของตนเองไดดวย
ประเด็นเหตุผลของการใชประโยชนจากซอฟตแวรสังคม ก็เปนอีกเหตุผล ที่เห็นเดนชัดใน
การสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน ปจจุบันมีการนําเว็บ 2.0 และซอฟตแวรสังคม มาประยุกตใน
การศึกษาและการเรียนรูของนักศึกษารุนใหม โดยปรากฏในหลายรูปแบบ เชน การแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร ใช Instant Messaging (IM) หรือ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Electronic mail-Email) รวมทั้ง
wiki, Blog และ face book สวน My space, Face book เปนซอฟตแวรสังคมที่ชวยใหผูใชสราง
ขอมูลสวนตัวที่มีองคประกอบเปนสื่อประสม
ประเด็นดานความคิดเห็นที่เปนบรรทัดฐานทางสังคม (subjective norm ) เปนเหตุผลที่
เกี่ยวกับความเชื่อและความคลอยตามอิทธิพลของสังคมในเรื่องการใชเครือขายสังคมวาเปนสิ่งที่ดีและ
ทําใหตนเองไดรับการยอมรับ ซอฟตแวรสังคมที่ยืนยันเหตุผลนี้ไดดีที่สุดนาจะเปน face book ที่ยังคง
ไดรับความนิยมสูงสุดในปจจุบัน
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