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Abstract 
Social computing is a paradigm of computing 

concerned with the human behavior and online 
social. Organizations must focus on both the use of 
social software and social media in the enterprise. 
KuiSociety is a kind of social network software 
which provides full functions for social computing. 
However, the software has more functions linking to 
learning society development software, including 
KuiSci. This software works as an engine for 
research activities such as expertise analysis 
researcher invitation, space working group, and 
progress review. This social software is now online 
in the Internet. In addition, it is ready for scientist 
and non-scientist to joint the community. We are 
also looking for agency networks to connect to our 
engine. Our implementation shows that the good 
pipelines between KuiSociety and KuiSci are 
working well together with the increasing of 
members in the society. 

Key Words: e-forum, Social Network Sites, Social 
Software, KUI (Knowledge Unifying Initiator, KuiSci, 
KuiSociety, Open Source Software 

บทคัดยอ 
การประมวลทางสังคมเปนกระบวนทัศนในการ

ประมวลผลที่เกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมในสังคมออนไลน 
องคกรจะตองใหความสนใจในการใชทั้งซอฟตแวรเพื่อ
สังคมและสื่อสังคม คุยโซไซตี้เปนซอฟตแวรเพื่อสังคมที่มี
ฟ งก ชั น เพื่ อการประมวลผลทางสั งคมที่ ค รบถ วน 
นอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมโยงการใชงานกับซอฟตแวร
เพื่อการพัฒนาสังคมการเรียนรู รวมถึง  “คุยซายน” 
ซอฟตแวรที่ทําหนาที่เปนเครื่องจักรในการสื่อประสาน
กิจกรรมการวิจัย อาทิเชน การคัดเลือกความเชี่ยวชาญ 
การเชิญนักวิจัยเขารวมงาน การจัดการพื้นที่การทํางาน 
และการตรวจสอบความกาวหนา ซอฟตแวรชุดนี้ไดเปด
ใหบริการและใชงานแลวบนอินเทอรเน็ต พรอมที่จะเชื่อม
ประสานกับองคกรที่สนใจเขารวมเครือขาย บทพิสูจนจาก
การใชงานที่ผานมาพบวามีการเชื่อมโยงการทํางาน
ร ว มกั น ร ะหว า ง คุ ย โ ซ ไ ซตี้ แ ละคุ ย ซ ายน  อย า งมี
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ประสิทธิภาพ ในขณะที่จํานวนสมาชิกกําลังเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง 

คําหลัก: อีฟอรัม, เว็บไซตเครือขายสังคม, ซอฟตแวรเพื่อ
สังคม, คุย, คุยซายน, คุยโซไซตี้, ซอฟตแวรโอเพนซอรส 

1 บทนํา 
การประมวลผลทางสังคม (Social Computing) เปน

การประมวลผลที่อาศัยพฤติกรรมตางๆ  ของสังคม
ออนไลนภายใตการทํางานบนซอฟตแวร เพื่อสังคม 
(Social Software) และส่ือเพื่อสังคม (Social Media) 
หลากหลายรูปแบบที่บริการอยูบนอินเทอรเน็ต บางก็
ใหบริการเนนเฉพาะทาง เชน บล็อก (Blog) วิกิ (Wiki) การ
แชรไฟล (File Sharing) การแชรวิดีโอ (Video Sharing) 
และการแชรภาพถาย (Photo Sharing) เปนตน บริการ
เหลานี้เนนการใชงานงายสะดวกหลีกเลี่ยงความซับซอน 
ในขณะที่อีกกลุมหนึ่งมุงเนนการใหบริการไดหลากหลาย
รูปแบบในเครือขายสังคม (Social Network) ซึ่งยอมสงผล
ใหเกิดความซับซอนหลากหลายแปรผันตามจํานวน
ฟงกชันที่มีไวใหบริการ เว็บไซตที่ใหบริการสื่อเพื่อสังคมทุก
แหลงตางก็ตองการที่จะรวมรวมสมาชิกผูใชงานที่พึง
ประสงคไวใหมากที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของบริการที่
ซอฟตแวรเพื่อสังคมของแตละแหงกําหนดเปาหมายไว 
อยางไรก็ตามพบวามักจะมีความตองการในการเชื่อมโยง
สมาชิกของเครือขายเขากับเปาหมายทางธุรกิจของผู
ใหบริการอยูดวยเสมอ ซึ่งโดยทั่วไปแลวพบวาสวนใหญ
เนนไปที่ธุรกิจโฆษณา ซึ่งผลสําเร็จทางธุรกิจสามารถ
เกิดขึ้ น ได เมื่ อ มีสมาชิกจํ านวนมาก  การใหบ ริการ
ซอฟตแวรเพื่อสังคมหลายกรณีมีรูปแบบที่ไมไดสนับสนุน
ใหเกิดโครงสรางของสังคมที่ดีขึ้น โดยเนนที่จะสรางความ
พึงพอใจใหกับสมาชิกในลักษณะมอมเมาสังคม 

ในทางกลับกันเมื่อพิจารณานําซอฟตแวรเพื่อสังคม มา
ใชเพื่อใหเกิดประโยชนตอสังคมก็สามารถทําไดในลักษณะ
เดียวกัน เพียงแตในกรณีนี้จะตองมีการปรับแตงเปาหมาย

ใหมีลักษณะสนับสนุนเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคม
ออนไลน ไปในทางที่เนนประโยชนตอภาระงานในหนาที่
มากกวาสนับสนุนใหใชเพื่อความสนุกสนานในกิจกรรม
สันทนาการตางๆ แตเพียงอยางเดียว การผสมผสานแนว
ทางการใหบริการของซอฟตแวรเพื่อสังคมเขากับภาระกิจ
หนาที่ในยุคสมัยนี้ สามารถถูกพิจารณาไดวาเปนการกาว
สูการทํางานในยุคใหมแหงโลกดิจิทัล เหมือนที่ Gartner 
กลาวไวในหัวขอการประมวลทางสังคมวา “Do not 
ignore the role of the social profile to bring 
communities together” [1] 

คุยโซไซตี้ (KuiSociety) มีรากฐานมาจากโปรแกรม
สถาปนาองคความรู หรือเรียกสั้นๆ วาคุย ซึ่งมาจากคําใน
ภาษาอังกฤษวา KUI (Kui Unifying Initiator) [2] คุยโซ
ไซตี้เปนซอฟตแวรเพื่อสังคมในรูปแบบของเครือขายสังคม 
มีฟงกชันในการใหบริการที่หลากหลาย เชนเดียวกันกับ
ซอฟตแวรเพื่อสังคมทั่วไป นอกจากนั้นยังมีฟงกชันที่เปน
องคประกอบสําคัญในการใชชีวิตอยูในโลกแหงการเรียนรู 
การจัดการความรู และการสรางความรูใหม ในรูปแบบการ
เชื่อมโยงเขากับซอฟตแวรเพื่อการพัฒนาสังคมการเรียนรู
ตางๆ อาทิเชน คุยโพล (KuiPOLL) [3] คุยเฮิรบ 
(KuiHerb) [4] และคุยซายน (KuiSci) [5] ในบทความนี้
จะแสดงใหเห็นฟงกชันและคุณลักษณะโดยทั่วไปของ
ซอฟตแวรเครือขายสังคม “คุยโซไซตี้” ที่เชื่อมโยงเขาสู
ซอฟตแวรเพื่อการพัฒนาสังคมการเรียนรู “คุยซายน” และ 
“คุยโพล” โดยในการทําการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคใน
การศึกษาหาแนวทางในการจัดการเพื่อใชประโยชนจาก
ซอฟตแวรสองประเภทไดแกซอฟตแวรเพื่อสังคมและ
ซอฟตแวรเพื่อการจัดการความรูในกิจกรรมการบริหาร
จัดการงานวิจัย 

การจัดเรียงเนื้อหาในบทความนี้ นอกจากบทนําใน
สวนที่หนึ่งแลว ในสวนที่สองจะทบทวนถึงบริการเครือขาย
สังคมประเภทตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ในสวน
ที่สามจะอธิบายถึงการทํางานและองคประกอบของ
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เครือขายสังคมคุย และการเชื่อมโยงไปสูสังคมนักวิจัยดวย
ซอฟตแวรจัดการงานวิจัยที่เรียกวาคุยซายน จากนั้นจะ
กลาวถึงการติดตั้งและการนําไปซอฟตแวรชุดนี้ไปใชงาน
ในบทที่ ส่ี ในสวนสุดทายเปนการสรุปผลและกลาวถึง
แผนงานในอนาคต 

2 บริการเครือขายสังคม 

2.1 เว็บไซตเครือขายสังคม  
เว็บไซตเครือขายสังคม (Social Network Sites) 

หมายถึงบริการบริการบนเว็บ (Web-based services) ที่
อนุญาตใหบุคคลสามารถที่จะ แสดงประวัติยอ (Profile) 
ตอสาธารณะหรือกึ่งสาธารณะภายในระบบที่กําหนด 
แสดงรายการของผูใชรายอื่นที่มีการเชื่อมความสัมพันธกัน 
และสามารถตรวจดูหรือทองตรวจตราสิ่งที่ผูใชรายอื่น
จัดทําขึ้นในระบบ [10]  

บริการตางๆ บนเว็บไซตเครือขายสังคม เปนบริการ
จากซอฟตแวรเพื่อสังคม ในรูปแบบของเครื่องมือเพื่อ
กิจกรรมตางๆ ไดแก การแช็ต สงขอความ สงอีเมล วิดีโอ 
เพลง การอัปโหลดรูป บล็อกใหกับกลุมสมาชิก โดยแบง
ประเภทของเครื่องมือบริการออกเปนเปน 6 กลุม ไดแก 
(1) บริการคนหาขอมูล (Social Network Search 
Engines) (2) เครื่องมือการจัดกลุม (Social Cataloging) 
(3) เครื่องมือบันทึกลิงก (Social bookmarking) (4) สังคม
เพื่อน (Social Friends) (5) แนะนําสถานที่ (Social 
guides) และ (6) เครื่องมือแบงปนไฟล (Social Online 
Storage) ดังรูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กลุมเครื่องมือเครือขายสังคม 

2.2 บริการเครือขายสังคมในประเทศไทย 
 ซอฟตแวรเพื่อสังคมที่ไดรับความนิยมในประเทศไทย 
ตามที่มีผูสํารวจไว [6] โดยใชขอมูลจาก Alexa [7] พบวา
ในกลุมของซอฟตแวรเครือขายสังคมที่ติดอันดับไดแก 
Facebook และ Hi5 ซอฟตแวรในกลุมของการใช
ทรัพยากรรวมกันไดแก Youtube, 4shared, mediafire, 
และ multiply และเว็บไซตในกลุมบล็อกที่ไดรับความนิยม
มากไดแก Blogger, exteen, และ bloggang โดยสอง
เว็บไซตหลังอยูในประเทศไทย ในขณะเดียวกันบริการของ 
twitter กําลังไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วใน
ประเทศไทย สําหรับรายชื่อเว็บไซตส่ือเพื่อสังคมของไทย
ไดมีการรวบรวมไว [8] ที่ใหบริการในลักษณะของ
เครือขายสังคมไดแก myFn3nd เปนเว็บไซตในเครือของ 
sanook.com, เว็บไซต D-Looks, เว็บไซตในแนวของ Hi5 
ที่มีสโลแกนวาเปนเว็บไซตดูดี สําหรับคนดีๆ และเว็บไซต 
Bangkok Space เปนเว็บไซตเครือขายสังคมของคนที่
ชอบเที่ยวกลางคืน  

ในขณะที่ยังมีอีกมุมหนึ่งของบริการเว็บไซตที่มุงหวัง
กอใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู (Learning Society) ใน
สังคมไทย ไดแกเว็บไซตเพื่อการศึกษาของสถาบันตางๆ 
เว็บไซตที่มีวัตถุประสงคในการสรางสังคมการเรียนรูอยาง 
GotoKnow หรือเว็บไซตของศูนยความรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (STKC) [9] เว็บไซตที่กลาวนี้มีรูปแบบชัดเจน
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู 

3 เครือขายสังคมคุยสูนักวจิัย 
งานวิจัยนี้เปนความพยายามในการเชื่อมโยงระหวาง

ซอฟตแวรเครือขายสังคม กับซอฟตแวรเพื่อพัฒนาสังคม
การเรียนรู โดยเนนกรณีการทํางานรวมกันของ “คุยโซไซตี้” 
และ “คุยซายน” เปนสําคัญ ในสวนนี้จะเริ่มตนดวยการ
แนะนําซอฟตแวร “คุยโซไซตี้” ตามดวยซอฟตแวร “คุย
ซายน ” และวิ ถีที่ ซอฟตแวรทั้ งสองทํ า งานร วมกัน
ตามลําดับ โดยเปนการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ดวยการศึกษาหาแนวทางที่จะเชื่อมโยง
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กระบวนการทํางานของซอฟตแวรทั้งสองประเภทให
สามารถประสานประโยชนจากฟงกชั่นหนาที่ที่มีอยูของ
ซอฟตแวรและพัฒนาซอฟตแวรให มีกระบวนการที่
เชื่อมโยงกันได 

3.1 คุยโซไซตี้ (KuiSociety) 
คุยโซไซตี้เปนซอฟตแวรเพื่อสังคมในกลุมซอฟตแวร

เครือขายสังคม ฟงกชันการทํางานประกอบดวยเครื่องมือ
ตางๆ ไดแก (1) เครื่องมือในการจัดการเพื่อน เชนเชิญเปน
เพื่อน จัดกลุมเพื่อน และเพิ่มเพื่อน เปนตน (2) เครื่องมือ
ในการจัดการกลุม เชนสรางกลุมใหม เชิญเปนสมาชิกใน
กลุม สรางวิกิหรือบล็อกของกลุม โดยสามารถกําหนด
ระดับสิทธิในการใชงานได (3) เครื่องมือในการสื่อสารกับ
สมาชิก  ไดแก  อี เมล  กระดานบันทึกขอความ  และ
เครื่องมือบันทึกสถานะที่สามารถสงสถานะที่บันทึกสู
โปรแกรม twitter ไดดวย (4) และเครื่องมือที่ใชประโยชน
ในการทํางานในโลกดิจิทัลอื่นๆ ไดแก การบันทึกลิงก การ
บันทึกเว็บแบนเนอร และการจัดการไฟล เปนตน เครื่องมือ
พื้นฐานตางๆ ในคุยโซไซตี้แสดงไดดังรูปที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 เครื่องมือพื้นฐานในคุยโซไซตี้ 

 
ภ า พ ใ น รู ป ที่  3  เ ป น ก า ร แ ส ด ง พื้ น ที่ ส ว น ตั ว 

(Dashboard) ซึ่งผูใชแตคนสามารถปรับแตงเครื่องมือได
ตามความตองการ เครื่องมือในแตละกรอบสี่ เหลี่ยม
เรียกวา วิดเจต (Widget) ซึ่งเปนเครื่องมือเล็กๆ ที่ผูใช

สามารถเลือกมาวางในพื้นที่ของตนเอง เชน วิดเจตเพื่อน 
วิตเจตความเคลื่อนไหวของเพื่อน วิตเจตวิกิ หรือวิตเจต
ทวิตเตอร เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 พื้นที่สวนตัวในคุยโซไซตี้ 

3.2 คุยซายน (Kuisci) 
โปรแกรมสถาปนาองคความรูทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  หรือเรียกสั้นๆ  วาคุยซายน  (KuiSci) เปน
อนุพันธหนึ่งในชุดซอฟตแวร “คุย” (KUI) โดยคุยซายนถูก
สรางขึ้นเพื่อกอใหเกิดชุมชนของนักวิจัยและนักวิชาการ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเปน
เครื่องมือ (Engine) ในการจับคูระหวางทุนวิจัยหรือ
โครงการวิจัยกับนักวิจัยที่มีความเหมาะสมกับโครงการ
นั้นๆ กระบวนบริหารงานวิจัยนี้จะเริ่มขึ้นเมื่อมีโครงการ
หรือทุนวิจัยเกิดขึ้น โดยผูใหทุนกําหนดความตองการของ
โครงการวิจัยเรียกวา ผูเสนองาน (Caller) คุยซายนจะ
ติดตอทางเว็บเซอรวิสไปยังฐานขอมูลนักวิจัย  ของ
หนวยงานที่เขารวมโครงการ และจะสงขอมูลเกี่ยวกับ
โครงการไปยังฐานขอมูลนักวิจัย เพื่อขอบริการจาก
ฐานขอมูลวามีนักวิจัยทานใดบางที่เหมาะสมกับโครงการ
นี้ ขอมูลที่สงกลับมาจะประกอบดวยชื่อ นามสกุล สาขา
และความเชี่ยวชาญ   และอีเมลของนักวิจัย ซึ่งหลังจากได
ขอมูลที่ตองการเรียบรอยแลวก็จะเปนหนาที่ของผูใหทุน ที่
จ ะ ส ง ข อ ค ว าม เพื่ อ เ ชิญนั ก วิ จั ย เ หล า นั้ น ม า ร ว ม
โครงการวิจัยตอไป  
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ซึ่งนักวิจัยที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับทุน จะถูก
เรียกวา ผูขอรับทุน (Responder) ทําหนาที่เปนหัวหนา
โครงการ  และสามารถเชิญเพื่อนนักวิจัยอื่นๆ เขามา
ทํางานรวมกัน โดยใชเครื่องมือในการจัดการกลุมของคุย
โซไซตี้ ซึ่งจะไดอธิบายในรายละเอียดในสวนถัดไป 

นอกจากนี้คุยซายนยังมีเครื่องมือสําหรับหนวยงาน
หรือผู ใหทุนในการประกาศทุนวิจัย  จัดการขอเสนอ
โครงการ การประเมินโครงการ การสงและการตรวจสอบ
ความกาวหนาของโครงการ และเครื่องมืออื่นๆ ที่ชวย
อํานวยความสะดวกแกหนวยงานหรือผูใหทุนวิจัยตางๆ 
อีกดวย 

3.3 การทาํงานรวมกันเพื่อสังคมวิจัย 
สถาปตยกรรมของซอฟตแวรและองคประกอบในชุด

สังคมคุย แสดงไดดังรูปที่ 4 ซึ่งประกอบดวย “คุยโซไซตี้” ที่
ทําหนาที่เปนทางเขาใชงาน (Gateway) ซอฟตแวรและ
ทรัพยากรอื่นๆ ในระบบของซอฟตแวร “คุย” และอนุพันธ
ของคุย ไดแก “คุยโพล” “คุยเฮิรบ” และ “คุยซายน” และ
เนื่องจากบทความนี้เปนการนําเสนอสวนของคุยโซไซตี้ที่
เชื่อมโยงไปยังคุยซายน ดังนั้นจะอธิบายเฉพาะการทํางาน
รวมกันในสองสวนนี้เทานั้น 
 
 

 

 

 

 

   รูปที่ 4  สถาปตยกรรมและองคประกอบในชุดสังคมคุย 

ในสวนของคุยซายนจะมีการติดตอไปยังฐานขอมูล
นักวิจัย (Researcher Databases) จากหนวยงานอื่นที่
เขารวมในโครงการ โดยคุยซายนจะใชเว็บเซอรวิสกับ

ฐานขอมูลนักวิจัย เพื่อขอรับขอมูลเฉพาะรายการที่จําเปน
ในการจับคูนักวิจัยใหเหมาะสมกับงานวิจัยที่กําหนด ทั้งนี้
ฐานขอมูลนักวิจัยที่กลาวถึง เปนฐานขอมูลของเจาของ
แหลงขอมูลที่ไดพัฒนาเพื่อใชในกิจกรรมอื่นขององคกร 
อยางไรก็ตามองคกรที่ ไม มีระบบฐานขอมูลนักวิจัย 
สามารถนําระบบฐานขอมูลวิจัยที่ทางโครงการได
จัดเตรียมไวใหไปติดตั้งใชงานเพื่อทําเว็บเซอรวิสกับคุย
ซายนได 

ในขณะที่นักวิจัยทํางานกับคุยซายน  กิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับทุนและโครงการวิจัย นักวิจัยจะทํางานอยูใน
กรอบฟงกชันของคุยซายน และเมื่อมีกิจกรรมในชุมชน
นักวิจัยเกิดขึ้นในชวงเวลาของโครงการวิจัยนั้นๆ คุยโซไซตี้
จะสรางกลุมงาน (Working group) ของนักวิจัยเหลานั้น
ใหโดยอัตโนมัติ ทีมนักวิจัยสามารถใชฟงกชันงานในคุยโซ
ไซตี้ทํางานรวมกันเฉพาะสมาชิกในกลุมของนักวิจัยใน
ลักษณะเปนกลุมปด โดยสามารถใชเครื่องมือเพื่อเก็บ
บันทึกการทํางาน การแลกเปลี่ยนลิงกระหวางสมาชิก การ
แบงปนไฟลในกลุมนักวิจัย พื้นที่การทํางานในสวนนี้แสดง
ไดดังรูปที่ 5  

ขอมูลทั้งหมดในพื้นที่สวนนี้ เปนขอมูลและพฤติกรรม
ที่เกิดขึ้นในระหวางการทํางานของสมาชิกในกลุมวิจัย ซึ่ง
ทั้งผูใหทุนและหัวหนานักวิจัย สามารถที่จะใชเครื่องมือใน
การติดตามความกาวหนา รวมทั้งเปนชองทางในการ
ติดตอส่ือสารระหวางสมาชิกในกลุมสังคมวิจัยไดดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5  พื้นที่การทํางานหลักของกลุมในคุยซายน 

Researcher Databases 
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4 การติดต้ังและการนาํไปใชงาน 
ซอฟตแวรชุดนี้ไดพัฒนาดวยวิถีโอเพนซอรส กลาวคือ

ในสวนของเครือขายสังคุยโซไซตี้ใชซอฟตแวร Elgg เปน
เครื่องมือในการพัฒนา โดยมีฟงกชันที่จําเปนเพื่อสามารถ
สรางเครือขายสังคมออนไลน และมีระบบสวนจัดการผูใช
รวมถึงสวนผูดูแลระบบ ทั้งนี้ Elgg มีลิขสิทธื์แบบ GPL 
(GNU Public License v2) โดยชุมชนของ Elgg อยูที่ 
http://www.elgg.org  

ในฟงกชันที่มีการพัฒนาเพิ่มเติมทั้งหมดในระบบ ใช
ภาษา PHP และระบบจัดการฐานขอมูลใช MySQL โดย
ซอฟตแวรชุดนี้ไดถูกติดตั้งบนเครื่องแมขายของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยระบบ
ทํางานบนระบบปฏิบัติการบูรพาลีนุกซ  

ปจจุบันมีสมาชิกในระบบเครือขายสังคมคุยโซไซต้ี
มากกวา  1,500 คน  จํานวนกลุมมากกวา  200 กลุม 
จํานวน  บล็อกมากกวา 900 รายการ  และจํานวนวิกิ
มากกวา 150 เรื่อง 

ใ น ร ะ ย ะ เ ริ่ ม ต น  คณะ วิ ท ย า ก า ร ส า ร สน เ ท ศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ไดใชซอฟตแวรนี้ เปนเครื่องมือ
ประกอบการเรียนในสวนของเนื้อหาเกี่ยวกับซอฟตแวร
เพื่อสังคม และคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ได
ใชซอฟตแวรชุดนี้ในการจัดการทุนวิจัย และเมื่อวันที่ 8 
กุมภาพันธ 2553 มีการสัมมนาเพื่อเปดตัวประชาสัมพันธ 
แนะนําชุดซอฟตแวรนี้ใหกับผูใชทั่วไป ทําใหมีสมาชิกใน
ระบบมาจากสถาบันและหนวยงานตางๆ ที่หลากหลาย
มากขึ้น  

ในกระบวนการบริหารจัดการทุนวิจัยของคณะ
วิทยาศาสตรในปนี้ทั้งหมด ใชบริการจากซอฟตแวรตระกูล
คุยนี้ กลาวคือในขั้นตอนของการบริหารจัดการทุนและ
โครงการวิจัยทุกขั้นตอนใชบริการของคุยซายน และเมื่อถึง
ขั้นตอนในการทํางานรวมกัน ระหวางผูใหทุนหรือผูเสนอ
งาน (Caller) ผูรับทุนหรือผูรับงาน (Responder) และ
นักวิจัย (Researcher) อื่นๆ ในโครงการ เมื่อตองการการ

ส่ือสารแลกเปล่ียนขอมูล คุยซายน จะทําการสรางกลุม
สังคมที่สอดคลองกับโครงการวิจัยนั้นใหโดยอัตโนมัติใน
เว็บไซตเครือขายสังคมคุยโซไซตี้ ซึ่งผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ทั้งหมดที่กลาวถึงเปนสมาชิกอยูแลว 

ผูสนใจทั่วไปสามารถสมัครเขาเปนสมาชิกของระบบ 
ดังรูปที่ 6 จากนั้นเมื่อสมัครสมาชิกแลว ระบบจะสง
จดหมายยืนยันไปยังอีเมล ของผูสมัครเพื่อใหผูสมัคร
ยืนยันการเปนสมาชิกกอน ผูสมัครจึงจะเขาใชงานระบบ
ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่  6  โฮมเพจของคุยโซไซตี้ 

5 สรุปและแผนงานในอนาคต 
บทความนี้นําเสนอซอฟตแวรเพื่อสังคมในรูปแบบของ

เครือขายสังคม  เรียกวาคุยโซไซตี้  เปนซอฟตแวรซึ่ ง
ประกอบดวยบริการตางๆ  หลายประเภท  อาทิ เชน 
เครื่องมือในการจัดการเพื่อนและกลุม เครื่องมือในการ
ส่ือสารกับสมาชิก และเครื่องมือที่ใชประโยชนในการ
ทํางานในโลกดิจิทัล ซึ่งองคประกอบเหลานี้ เปนสวน
สําคัญในการใชชีวิตอยูในโลกแหงการเรียนรู การจัดการ
ความรู และการสรางความรูใหม นอกจากนี้ยังนําเสนอ
การเชื่อมโยงจากคุยโซไซตี้ไปยังสังคมนักวิจัย และการ
บริหารจัดการงานวิจัยดวยเครื่องมือที่เรียกวา คุยซายน  

ซอฟตแวรชุดนี้ไดมีติดตั้งและมีการใชงานจริงแลว โดย
ขณะนี้มีสมาชิกมากกวา 1,500 คน และไดมีการเปดตัวใน
งานสัมมนาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2553  
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เพื่อที่จะใหมีการใชประโยชนจากคุยโซไซตี้ และเพื่อให
เกิดชุมชนสังคมนักวิจัยที่กวางขวางยิ่งขึ้น จึงตองมีการ
ประชาสัมพันธและประสานงานกับหนวยงานเจาของ
ฐานขอมูลการวิจัย และองคกรที่มีนักวิจัย โดยหนวยงาน
และองคกรเหลานี้สามารถที่จะเสนอแนะฟงกชันการ
ทํางานที่ตองการใชเพิ่มเติม เพื่อใหมีการพัฒนาซอฟตแวร
เพื่อสังคมชุดนี้เพิ่มเติมอยางตอเนื่อง ใหสอดคลองกับ
ความตองการ  ทั้ งนี้ทีมพัฒนาตระหนักอยู เสมอวา
ความสําเร็จของเครือขายสังคมคุยโซไซตี้ขึ้นอยูกับความ
รวมมือของผูเกี่ยวของเปนสําคญั 

คณะผูวิจัยขอขอบคุณศูนยความรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (STKC) สํานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ที่ไดสนับสนุนเงินในโครงการเพื่อพัฒนาและ
ขยายผลการใชซอฟตแวรชุดนี้  
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