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บทที ่8    

ซอฟต์แวร์ เพือ่สงัคม 

 

ความหมายของซอฟต์แวร์เพือ่สงัคม 

 ซอฟตแ์วร์เพือ่สงัคม 

คอืซอฟต์แวร์ทีท่ าใหผู้้  คน้สามารถนดัพบปะเชือ่มสมัพนัธ์หรือท างานรว่มกนั 

โดยมีคอมพวิเตอร์ เป็นสือ่กลาง เกดิเป็นสงัคมหรือชุมชนออนไลน์ 

 ซอฟตแ์วรเ์พือ่สงัคม มคีวามหมายมากกว่าสือ่เกา่ ๆ อย่าง Mailing List 

และ UseNet กล่าวคอื 

หมายรวมถงึ Email, MSN, instant messaging, web, blog และ wiki 

ส าหรบัซอฟตแ์วรเ์พือ่การท างาน 

รว่มกนัเรยีกว่า collaborative software. 

ซอฟต์แวร์เพือ่สงัคม สามารถจ าแนก ได ้4 ประเภท ดงัน้ี 
1. ประเภทการบรหิารจดัการความร  ้(Knowledge Management) 
2. ประเภทการตดิตอ่สือ่สาร (Communication Tools) 
3. ประเภทเครือ่งมือเพือ่รว่มประสานงานแบบทนัทีทนัใด (Collaborative 
real-time editors) 
4. ประเภทบรกิารสงัคมเครือขา่ย (Social Network Services) 

 

  

1. ประเภทการบรหิารจดัการความร  ้(Knowledge Management) 

 เคร ือ่งมอืประเภทจดัการความรูส้่วนใหญ่จะอยู่ในรปูแบบของเว็บแอพลเิคช ั

น หรอืเคร ือ่งมอืทีท่ างานผ่านเว็บบราวเซอร ์

ลกัษณะของการใชง้านจะเป็นลกัษณะการเก็บเร ือ่งราว การบนัทกึ การถาม 



2 

 

ค าถาม การตอบค าถาม การแสดงความเห็นหรอืมุมมองตา่ง ๆ ทัง้ 

ในเร ือ่งส่วนตวัหรอืเร ือ่งทัว่ ๆ ไป 

ซอฟตแ์วรใ์นประเภทนีไ้ดแ้ก ่ 

Internet Forum เชน่ Web board, E-forum ซึง่ 

เป็นรปูแบบของกลุ่มบุคคลทีม่คีวามสนใจในเร ือ่งใด เร ือ่งหน่ึง 

โดยใชพ้ืน้ทขีองเว็บบอรด์ในการแลกเปลีย่นความรู,้ แสดงความคดิเห็น เป็นตน้ 

การรวมกลุ่มนีอ้าจจะเป็นลกัษณะเปิดใหบุ้คคลอืน่ ๆ 

เขา้มาอา่นหรอืมาสมคัรเป็นสมาชกิได ้หรอืบางเว็บบอรด์อาจจะเป็น ลกัษณะปิด 

ทีเ่ฉพาะสมาชกิจงึจะเขา้ใชง้านได ้

การเผยแพรท่ีห่นา้เว็บของเว็บบอรด์จะเป็นหวัขอ้ใหม่หรอื กระทูท้ีเ่พิม่ใหม่, 

สมาชกิใหม่ หรอืความคดิเห็นทีถู่กเพิม่มาใหม่ เป็นตน้ 

  บล็อก (Blog) 

เป็นอกีตวัอย่างของซอฟตแ์วรป์ระเภทการบรหิารจดัการความรู ้

โดยมลีกัษณะคลา้ย 

กบัการเขยีนไดอาร ี(diary) ในแบบออนไลน ์

เจา้ของไดอารสีามารถทีจ่ะบนัทกึเร ือ่งราว หรอืมุมมองตา่ง ๆ 

ของตวัเองลงในไดอาร ีสามารถอนุญาตว่าเร ือ่งใดเปิดเป็นสาธารณะ 

ทกุคนอา่นได ้เร ือ่งใดจะเก็บไวอ้า่น 

ส่วนตวั เคร ือ่งมอืประเภท Blog มกีารเผยแพรท่ีแ่ตกตา่งกบัเว็บบอรด์กล่าวคอื 

จะมกีารเผยแพรบ่ทความใน 

Blog โดยจดัเรยีงตามปี/เดอืน/วนั, จดัเรยีงตามกลุ่ม, 

จดัเรยีงตามล าดบัความนิยม เป็นตน้ 
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  วกิ ิ(Wiki) เป็นเคร ือ่งมอืทีพ่ฒันาในดา้นของการจดัการความรูม้ากทีสุ่ด 

มากกว่าทัง้ ประเภททีก่ล่าวมาขา้งตน้ เคร ือ่งมอื Wiki 

เป็นเคร ือ่งมอืทีเ่ปิดกวา้งใหท้กุคนสามารถท_ีจะบนัทกึความรู ้ต่อยอด 

ความคดิของบุคคลอืน่ ๆ เป็นเคร ือ่งมอืทีท่ าใหเ้ราไดต้ะหนักว่า ความรูน้ั้น 

ไม่มทีีส่ิน้สุด ความรูใ้หม่ในวนันี ้

อาจจะเป็นเร ือ่งทีเ่กา่ในวนัพรุง่นี ้ดงัน้ัน เคร ือ่งมอื Wiki 

จะชว่ยใหเ้ราสามารถทีจ่ะตอ่ยอดความรูจ้ากคนอืน่ 

ๆ โดยสามารถทีจ่ะไปแกไ้ข, ปรบัปรงุเร ือ่งราวตา่ง ๆ 

ทีเ่คยมผูีเ้ขยีนไวใ้หม้ขีอ้มูลเพิม่ขึน้ ดงัน้ัน หากขอ้มูล 

ทีถู่กเขยีนขึน้ ใน Wiki ยงัไม่สมบูรณ ์ก็จะมผูีรู้เ้ขา้มาเพือ่ชว่ยเขยีน 

จนกลายเป็นความรูท้ีด่แีละสมบูรณใ์นทีสุ่ด 

 
2. ประเภทการตดิตอ่สือ่สาร (Communication Tools) 

  อเีมล (e-mail, email) ย่อมาจาก จดหมายอเิล็กทรอนิกส ์หรอื 

ไปรษณียอ์เิล็กทรอนิกส ์

(electronic mail) คอื วธิกีารหน่ึงของการแลกเปลีย่นขอ้ความแบบดจิทิลั ซึง่ 

ออกแบบขึน้ เพือ่ใหม้นุษยใ์ช ้

เป็นสือ่หลกัในการตดิต่อสือ่สาร ขอ้ความน้ัน จะตอ้งประกอบดว้ยเนือ้หา 

ทีอ่ยู่ของผูส้่ง และทีอ่ยู่ของผูร้บั 

(ซึง่ อาจมมีากกว่าหน่ึง) เป็นอย่างนอ้ย  
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  เมสเซนเจอร ์(Messenger หรอื Instant Messaging: IM) 

เป็นเคร ือ่งมอืในการตดิตอ่สือ่สารใน 

รปูแบบโปรแกรมส่งขอ้ความดว่นแบบทนัท ี

ไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากรองจากอเีมล เอกลกัษณข์อง 

โปรแกรมเมสเซนเจอร ์ก็คอืสามารถรบัส่งขอ้มูลไดร้วดเรว็, ฉับไว 

ไม่ว่าจะเป็นขอ้ความ, รปูภาพ หรอืไฟล ์

ตา่ง ๆ สามารถส่งขอ้มูลใหเ้พือ่น ๆ ทีอ่ยู่ในรายการเพือ่นได ้ถงึแมว้่าเพือ่นคนน้ัน 

จะอยู่อกีซกีโลกหน่ึงก็ 

ตาม ก็ยงัสามารถตดิตอ่ไดอ้ย่างรวดเรว็ 

ซึง่โปรแกรมประเภทนีพ้ฒันามาจากโปรแกรมประเภท Chat 

Room หรอื Text Chat ขัน้ ตอนในการใชง้านโปรแกรมแมสเซนเจอร ์
  1. สมคัรสมาชกิกบัผ ใ้หบ้รกิาร (Services Provider) 
ทีส่ามารถสมคัรสมาชกิไดฟ้รี เช่น Gmail/Yahoo mail/Hotmail/Sanook 
mail ซึง่เมือ่ 
สมคัรสมาชกิอีเมลก็จะสามารถเอาชือ่อีเมลทีส่มคัรไปใชใ้นโปรแกรมเมสเซนเจอ
ร์ได ้
  2. ตดิต ัง้ โปรแกรมในฝั่ง เครือ่งล กขา่ย ซึ้ง 
สว่นใหญส่ามารถดาวน์โหลดโปรแกรมไดฟ้รี โดยอาจจะ 
มีนามสกุล .exe/.tgz/.dmg ก็ได ้ขึน้อย ก่บัวา่ดาวน์โหลดลงมาตดิต ัง้ 
กบัระบบปฏบิตักิารใด เชน่ MS Windows, Mac OSX 
หรือตดิต ัง้ลงในโทรศพัท์มือถือ เชน่ ซมิเบียน (Symbian) แอนดรอย 
(Android) ก็จะมีนามสกุลของไฟล์ตดิต ัง้ไมเ่หมือนกนั ถา้เป็นระบบปฏบิตักิาร 
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MS Windows ไฟล์ตดิต ัง้จะมีนามสกุล .exe แตถ่า้เป็นระบบปฏบิตักิาร Mac 
OSX จะมีนามสกุล เป็น .dmg 
  3. ตอ้งเชือ่มตอ่กบัระบบอนิเทอร์เน็ต 
ไมว่า่จะเป็นอนิเทอร์เน็ตบา้นแบบมากบัสาย ADSL 
อนิเทอร์เน็ตไรส้ายจากทีม่หาวทิยาลยัหรือทีท างาน อนิเทอร์เน็ต SG ซึ่ง 
ในสว่นของการใช้ งานนัน้ จะมีคา่บรกิาร 
หรือคา่ใชจ้า่ยในการใชง้านอนิเทอร์เน็ตทีแ่ตกตา่งกนั 
 
3. ประเภทเครือ่งมือเพือ่รว่มประสานงานแบบทนัทีทนัใด (Collaborative 
real-time editors) 

  เคร ือ่งมอืเพือ่รว่มประสานงานแบบทนัททีนัใด 

เป็นเคร ือ่งมอืทีใ่ชใ้นกจิกรรมการท างานรว่มกนัเป็น 

กลุ่มในลกัษณะออนไลน ์ไม่ตอ้งมกีารพบปะหนา้ตากนัในชวีติจรงิ 

แตจ่ะสือ่สารผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 

เคร ือ่งมอืนีส้ามารถใหท้ างานพรอ้ม ๆ กนัได ้

โดยทีผู่ท้ีร่ว่มท างานกบัเราอยู่กนัในเครอืขา่ยนี ้ซอฟตแ์วรต์วั 

แรก คอื SubEthaEdit ซึง่เป็นซอฟตแ์วรท์ีต่อ้งตดิตัง้ ลงในระบบปฏบิตักิาร Mac 

OSX ซึง่ไม่เป็นทีนิ่ยม 

เน่ืองจากใชไ้ดก้บัเฉพาะระบบปฏบิตักิารนีเ้ทา่น่ัน ต่อมาเมือ่เกดิเทคโนโลย ีWeb 

2.0  ซึ่ง ท าใหก้ารท างาน 

ของเว็บไซตส์ามารถด าเนินงานโตต้อบกบัมนุษยแ์บบรวดเรว็และทนัททีนัใดได ้

จงึไดเ้กดิซอฟตแ์วรท์ีเ่ป็น 

ลกัษณะทีใ่ชเ้ว็บไซตเ์ป็นพืน้ฐาน (web-based application) เชน่ Google 

Doc & Spread ซึง่ไดร้บัความ 

นิยมมาก อกีทัง้ยงัสามารถสรา้งไฟลท์ัง้เอกสารประมวลผลค า, 

เอกสารตารางค านวณ, เอกสารน าเสนอ, 

รวมไปถงึแบบฟอรม์ตา่ง ๆ ไดอ้กีดว้ย 

ในส่วนของการประสานงานกบัสมาชกิในกลุ่ม สามารถส่งค าเชญิ 

เพือ่ใหร้ว่มกนัแกไ้ขไฟลเ์ดยีวกนัได,้ 

สามารถดปูระวตัยิอ้นหลงัของการด าเนินการได,้ สามารถยอมใหค้น อืน่ ๆ 

เห็นขอ้มูลได ้รวมไปถงึสามารถบนัทกึเป็นไฟลน์ามสกลุตา่ง ๆ ได ้
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4. ประเภทบรกิารสงัคมเครือขา่ย (Social Network Services) 

 ซอฟตแ์วรป์ระเภทบรกิารเครอืขา่ยสงัคมส่วนใหญ่ 

ใหบ้รกิารอยู่ในรปูของโปรแกรมประยุกตบ์น 

เว็บ (Web application) 

ซึง่สามารถแบ่งประเภทของซอฟตแ์วรบ์รกิารเครอืขา่ยสงัคม ไดด้งันี ้

 Social Network Search Engines 

 Social Cataloging 

 Social bookmarking 

 Social Friends  

 Social guides 

 Social Online Storages 

  ตวัอย่างบรกิารเครอืขา่ยสงัคม (Social Network Services)  เชน่ 

Digg.com Delicious.com เป็นตน้ ซึง่ เป็นเว็บไซตท์ีเ่รยีกไดว้่าเป็น Social 

Bookmarking ทีไ่ดร้บัความนิยมอกีแห่งหน่ึง โดยในเว็บไซต ์Digg.com หรอื 

Delicious.com นี ้ผูใ้ชง้านจะชว่ยกนัแนะน า URL 

ของเว็บไซตท์น่ีาสนใจเขา้มาและผูอ้า่นก็จะมาชว่ยกนัใหค้ะแนน URL น้ัน ๆ  

  ส าหรบัตวัอย่างของเครอืขา่ยสงัคมอืน่ ๆ เชน่ Hi 5 หรอื Facebook 

ซึง่เรยีกไดว้่าเป็นบรกิารสงัคมเครอืขา่ยเต็มรปูแบบอกีอย่างหน่ึง 

ทีใ่หผู้ใ้ชง้านมพีืน้ทีเ่สมอืน ส่วนตวั เพือ่ใชท้ าความรูจ้กักนัโดยเลอืกไดว้่า 

ตอ้งการท าความรูจ้กักบัใคร หรอืเป็นเพือ่นกบัใคร อาจจะม ี

การรว่มแสดงความคดิเห็นกนัในเร ือ่งตา่ง ๆ ไดด้ว้ย 
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ตวัอยา่งประเภทบรกิารสงัคมเครือขา่ย (Social Network Services) 

 Google 

 บรกิารคน้หาขอ้ม ลในอนิเทอร์เน็ต (Search Engine)  
 โดยคน้หาขอ้ม ลจากขอ้ความ หรือตวัอกัษรทีพ่มิพ์เขา้ไป 

คน้หาขอ้ม ล ร ปภาพ กลุม่ขา่ว สารบบเว็บ หรือเว็บเพจทีเ่กีย่วขอ้ง 
 เป็นทีนิ่ยมของผ ใ้ช ้

เน่ืองจากความสามารถทีห่าขอ้ม ลไดต้รงกบัความตอ้งการของผ ใ้ช ้
และสามารถสมคัรใช้งานเครือ่งมือของ Google ไดฟ้รีอีกดว้ย 

Yahoo 
 เป็นเครือ่งมือคน้หาทีม่ีลกัษณะเดน่ คอื การคน้หาประเภท 

directory search  
 โดยมีร ปแบบการท างานหลกัในลกัษณะของ Internet Directory 

Service คอื ประกอบดว้ยหมวดหม ใ่หญก่อ่น 
และมีการแยกยอ่ยออกไปอีกมากมายในระดบัตา่งๆ  

 นอกจากน้ียงัมีบรกิารทางอนิเทอร์เน็ตมากมาย เชน่ yahoo mail 
บรกิารจบัจา่ยซ้ือของ การบรกิารสืบคน้ขอ้ม ล Yahoo! News, 
Yahoo! Photos 

 บรกิารขา่วสารและรายงานตา่ง ๆ ทีร่วดเร็ว 
รวมท ัง้บรกิารฟรีโฮมเพจ 
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Bing 

 เป็นเครือ่งมือคน้หาจากคา่ยไมโครซอฟต์ 
 แนวคดิของ Bing 

คอืเป็นการเสรมิคณุสมบตัพิเิศษในการรวบรวมขอ้ม ลจากแหลง่ตา่ง 
ๆ แลว้มาน าเสนอในแบบทีง่า่ยตอ่ความเขา้ใจ  

 เรียกวา่ถามอะไรเขา้ไปก็เหมือนกบัมีคนคอยตอบค าถามใหโ้ดยไมต่้
องไปนั่งไลห่าวา่ค าตอบจะอย ใ่นเว็บไหนอีก  

 ไมโครซอฟท์ไดก้ลา่ววา่ Bing 
คอืเครือ่งมือทีช่ว่ยในการตดัสนิใจไมใ่ชแ่ค ่คน้หา  

 รวบรวมเอาขอ้ม ลจากแหลง่ขอ้ม ลหลายแหง่มาประกอบกนัขึน้มา 
จนกลายเป็นผลลพัธ์ทีน่่าสนใจอีกดว้ย  

 
Delicious 

 เว็บบุคมาร์ก (Bookmark) 
ซึง่มีเชือ่มโยงกนัในลกัษณะเครือขา่ยสงัคม (social network) 
ทีไ่ดร้บัความนิยมอยา่งมาก  

 เว็บไซต์ Delicious.com เปิดบรกิารเมือ่สิน้ปี พ.ศ.2546  
 พฒันาโดยโจชวั สแคชเทอร์ (Joshua Schachter) ซึ่งบรษิทัยาฮ ! 

(Yahoo.com) ไดซ้ื้อดลิเิชียสในวนัที ่9 ธนัวาคม พ.ศ. 2548 
ผ ใ้ชส้ามารถเก็บบุกมาร์กไวบ้นอนิเทอร์เน็ต 
เพือ่ใหส้ามารถเรียกใชข้อ้ม ลทีไ่หนก็ได ้ 

 มีการเชือ่มโยงรายชือ่บุกมาร์กเขา้กบับุกมาร์กของผ ใ้ชร้ายอืน่ 
ซึง่ท าใหร้ ว้า่เว็บนัน้มีผ ใ้ชก้ีค่นทีไ่ดท้ าบุกมาร์กไว ้ 

 คณุสมบตัอิืน่ของดลีเิชียส คอื ความสามารถในการแท็ก (tag) 
แตล่ะบุกมาร์กเพือ่เป็นการจดัหมวดหม อ่ตัโนมตั ิ
และความสามารถในการฟีด (feed) 
สง่ขอ้ม ลบุกมาร์กลา่สุดเขา้ส แ่หลง่ขอ้ม ลอืน่  

 ใชฟ้รีโดยไมต่อ้งเสียคา่ใชจ้า่ย 
 

     Digg 
 เป็นเว็บบุคมาร์ก (Bookmark) ออนไลน์ ทีส่มาชกิสามารถน าเอา 

URL ของเว็บไซต์ทีชื่น่ชอบมาเก็บสะสมไว ้ 
 สามารถแยกเป็นหมวดหม  ่ 
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 สามารถใสแ่ท็กเพือ่แยกประเภทของเว็บไซต์  
 และเขา้ใชง้านไดทุ้กทีทุ่กเวลาบนเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต 

 
 
 
 
  Facebook 

 เป็นเครือขา่ยสงัคมขนาดใหญ ่
เกดิขึน้โดยเป็นเครือ่งมือตดิตอ่สือ่สารของนกัศกึษามหาวทิยาลยัฮาร์
เวร์ิด ตอ่มาจงึขยายออกไปตา่งมหาวทิยาลยั 
เผยแพรไ่ปส โ่ลกอนิเทอร์เน็ตในปจัจุบนั  

 ปจัจุบนัผ พ้ฒันาอืน่ ๆ สามารถพฒันาแอพลเิคชนัเพิม่ลงไปใน 
facebook ได ้ 

 นอกจากน้ียงัมีบรกิารตา่ง ๆ เกดิขึน้ต ัง้แตก่ารซ้ือขายของ ก ย้ืมเงนิ 
จนถงึการต ัง้บรษิทัพฒันาแอพลเิคชนักนัใน Facebook 

 
 
การววิฒันาการของการเตบิโตของซอฟต์แวร์เพือ่สงัคม 
 ซอฟต์แวร์เพือ่สงัคมเริม่ มีววิฒันาการโดยเริม่มาจากระบบอีเมล ในปี ค.ศ. 
1970  ซึ่งนบัไดว้า่เป็นจุดเริม่ ตน้ของชุมชนผ ร้บัสง่ใช้งานอีเมล 
ร ปแสดงววิฒันาการของซอฟต์แวร์เพือ่สงัคม ในปี ค.ศ. 1995  อีเมลเริม่ 
ใชง้านแพรห่ลายในกลุม่คนท ั่ว ไปจงึเกดิฟรีอีเมล 2 คา่ยใหญค่อื Yahoo และ 
Hotmail ซึง่ สามารถสมคัรใชไ้ดฟ้รี และปี ค.ศ. 2004 
อีเมลน้องใหมท่ีเ่พิง่มีก็คอื Gmail ซึ่งเป็นฟรีเมลแรก 
ทีใ่หพ้ื้นทีข่องในการจดัเก็บอีเมลถงึ 1 GB ซึง่ในยุคนัน้ เรายงัมี Flash Drive 
ใชก้นัโดยมีพื้นทีเ่พียง 4 MB ซอฟต์แวร์เพือ่สงัคมในยุคตอ่ ๆ มา 
จะเริม่เป็นลกัษณะซอฟต์แวร์เพือ่สรา้งกลุม่คนเพือ่ใหเ้กดิการ 
ปฏสิมัพนัธ์บนเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตมากขึน้การปฏสิมัพนัธ์ทีด่งักลา่ว ไดแ้ก ่
การสง่ขอ้ความแบบรวดเร็ว ทนัใจ การเก็บขอ้ม ล ร ปภาพ วีดีโอ 
ลงิค์ทีเ่ราสนใจบนเครือขา่ย พรอ้มกนัน้ีก็ยงัสามารถไปด ขอ้ม ลของ ผ อ้ืน่ได ้
(ในกรณีทีอ่นุญาตใหเ้ห็นหรือใชง้านได)้ เชน่ BLOG, WikiPedia, Delicious 
และในยุคต ัง้แตปี่ ค.ศ. 2002 เป็นตน้มา 
เริม่เป็นยุคของซอฟต์แวร์เพือ่สงัคมอยา่งมาก เพราะทุก ๆ 
ปฏสิมัพนัธ์รวมกนัอย ท่ีซ่อฟต์แวร์ในตวัเดยีว เชน่ Friendster, Hi 5, 
Facebook เป็นตน้ 
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