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Abstract 

Presently, there are several kinds of social software, including WiKi, Blog, and social network 
services based on technology web 2.0. Social software is providing new opportunities for individual 
expression, community’s creation, collaboration and sharing. This paper proposes a social software 
called KuiPOLL to develop online social knowledge, focused on Poll-based Opinion. KuiPOLL is a 
derived work of KUI (Knowledge Unifying Initiator) and it is a collaborative tool for opinion collection 
and event prediction. There are several main features in KuiPOLL varied from Poll, including open and 
closed opinions, Questionnaire, and Crawler.   Since KuiPOLL is an action research, the feedback from 
community is important. Presently, the software supports multi-lingual. We are currently developing the 
software to develop knowledge bases and feed such knowledge to the public. This social software can 
be used as a tool for towards knowledge societies.  

KEY WORDS: Social software, Social networks, Collaborative tools, Knowledge management, 
Knowledge Unifying Initiator 

 

บทคัดย่อ 

ในปัจจุบนัเทคโนโลยีเวบ็ 2.0 ไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการสร้างชุมชนออนไลน์ดว้ยซอฟต์แวร์เพื�อสังคม งานวิจยันี: ได้
พฒันาซอฟตแ์วร์เพื�อสังคม เรียกชื�อวา่ “คุยโพล” (KuiPOLL) ซึ� งแตกแขนงมาจาก (Derive) ระบบสถาปนาองคค์วามรู้หรือ
เรียกโดยยอ่วา่ “คุย” (KUI) โดยซอฟตแ์วร์คุยโพล มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื�อส่งเสริมการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ของชุมชนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และก่อใหเ้กิดกิจกรรมการทาํงานร่วมกนัภายในชุมชนออนไลน์ รวมถึงใชซ้อฟตแ์วร์นี:  เพื�อการพฒันา
ชุมชนสงัคมความรู้ ซอฟตแ์วร์คุยโพลประกอบดว้ยฟังกช์นัหลกัๆ ไดแ้ก่ โพลเพื�อให้สมาชิกนาํเสนอหัวขอ้ที�น่าสนใจและให้
สมาชิกแสดงความคิดเห็น โดยมีทั:งแบบโพลเปิดและโพลปิด รวมถึงการจดัการถามตอบแบบสอบถาม ฟังกช์นัการดึงข่าวสาร 
(Crawler) จากอินเทอร์เน็ตและจากกิจกรรมในคุยโพล นอกจากนั:นซอฟตแ์วร์ยงัสนบัสนุนการทาํงานหลายภาษา ซอฟตแ์วร์
คุยโพลไดถู้กนาํไปประยกุตใ์ชใ้นกิจกรรมต่างๆ หลากหลายรูปแบบ ในขณะนี:ซอฟตแ์วร์คุยโพลยงัมีการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง 
ทั:งนี: เพื�อใหไ้ดซ้อฟตแ์วร์เพื�อสงัคม สาํหรับใชส่้งเสริมกระบวนการพฒันาความรู้ เพื�อมุ่งสู่สงัคมอุดมปัญญา 

คาํสําคญั  ซอฟตแ์วร์เพื�อสงัคม  เครือข่ายสงัคม  การจดัการความรู้  ฐานความรู้  สงัคมความรู้  สงัคมอุดมปัญญา  
 
 



1. บทนํา 

ในยุคสมยัที�มุ่งสู่สังคมความรู้ มีเครื�องมือใหม่ๆ เกิดขึ:นบน
เทคโนโลยีที�ใช้ในการจัดเก็บและนําเสนอเนื:อหาแบบมี
โครงสร้างที�เรียกว่า Semantic Web หรือ Web 2.0 ใน
รูปแบบของซอฟต์แวร์เพื�อสังคม (Social Software) มา
ตอบสนองกระบวนการจดัการความรู้ของชุมชน อย่างไรก็
ตามบรรดาซอฟต์แวร์เพื�อสังคมที�มีอยู่ยงัไม่ครอบคลุมและ
ตอบสนองรูปแบบของการนําไปใช้ได้ทั: งหมด ในทาง
ตรงกันขา้มกลบัมีความตอ้งการซอฟต์แวร์เหล่านี: เพิ�มมาก
ยิ�งขึ:นโดยเฉพาะอย่างยิ�งในกิจกรรมการทาํงานร่วมกนัของ
ชุมชน  

งานวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื�อสังคม
ฐานความรู้ ไดศึ้กษารูปแบบและวธีิวิทยา (Methodology) ใน
ก า ร ส ร้ า ง อ ง ค์ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ จ า ก ชุ ม ช น ผ่ า น เ ค รื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต และดว้ยการนาํแนวคิดจากซอฟตแ์วร์ตน้แบบที�
ชื�อว่า ระบบสถาปนาองค์ความรู้ (Knowledge Unifying 
Initiator) หรือเรียกโดยยอ่วา่ “คุย” (KUI)  [1, 2, 3, 4] มา
พัฒ น า ต่ อ ย อ ด เ ป็ น ซ อ ฟ ต์แ ว ร์ ภ า ย ใ ต้ ชื� อ  “ คุ ย โ พ ล ” 
(KuiPOLL)  

งานวิจัยนี:  มุ่งเน้นที�จะสร้างซอฟต์แวร์เพื�อการพฒันา
ชุมชนสังคมฐานความรู้ ในยุคที�มนุษยมี์อิสระในการแสดง
ความคิดเห็นในทุกๆ ดา้น ทั:งทางดา้นกฎหมาย การเมืองและ
ศาสนา ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื�อให้เกิดเป็นเครือข่ายสังคม 
(Social network) ความเป็นอิสระของขอ้มูลข่าวสาร ส่งเสริม
ให้อาํนาจการเขา้ถึงขอ้มูลถูกกาํหนดโดยมหาชน ในขณะที�
ปัจเจกชนพึงมีโอกาสในการแสดงความรู้ ความเห็นและ
ทัศนคติของตนเอง เข้าสู่องค์ความรู้ใหม่ที� เกิดขึ: น ทั: งนี:
เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงค์ที�ว่า“การพฒันามนุษย ์มีรากฐาน
อยูบ่นสิทธิมนุษยชน” ซึ� งสิทธิมนุษยชนนั:นเป็นหัวใจสาํคญั
ของ สัง คม ความ รู้ห รือ สัง คม อุด มปั ญญ า (Knowledge 
Society) [6] 

การจดัเรียงเนื:อหาในบทความนี:  จะกล่าวถึงคาํจาํกดัความ
และแนวคิดทั�วๆ ไปของซอฟต์แวร์เพื�อสังคม และอธิบาย
โดยย่อในเรื�องระบบสถาปนาองค์ความรู้ รวมถึงระบบการ
ทาํโพลในส่วนที�สอง จากนั:นส่วนที�สามจะเป็นการแสดง
ความสัมพนัธ์ระหว่างซอฟต์แวร์คุย กับซอฟต์แวร์คุยโพล 

และอธิบายถึงการพฒันาความรู้ดว้ยคุยโพล รวมถึงเครื�องมือ
ที�สําคญัในซอฟต์แวร์คุยโพล และขั:นตอนการทาํงานของ
ซอฟต์แวร์คุยโพล ส่วนที�สี� เป็นการกล่าวถึงการวิเคราะห์ผล
สะทอ้นกลบัจากงานวิจยัเชิงปฏิบติัการ และการประยกุตใ์ช้
ซอฟตแ์วร์คุยโพลในกิจกรรมต่างๆ และในส่วนสุดทา้ยของ
บทความ เป็นการสรุปและระบุถึงแผนกิจกรรมในอนาคต 

2. ซอฟต์แวร์เพื�อสังคมและระบบสถาปนาองค์

ความรู้ 

ในส่วนนี:จะกล่าวถึงแนวคิดและงานวจิยัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั
ซอฟต์แวร์เพื�อสังคม โดยเริ� มจากการให้ความหมายของ
ซอฟต์แวร์เพื�อสังคม รวมถึงการนําไปใช้ในสังคมความรู้ 
และการอธิบายการทํางานของระบบสถาปนาองค์ความรู้ 
หรือซอฟต์แวร์ “คุย” ซึ� งเป็นซอฟตแ์วร์เพื�อสังคมชนิดหนึ� ง 
และในตอนท้ายจะกล่าวถึงระบบการทําโพล (Polling 
systems) อื�นๆ เพื�อให้เห็นถึงเหตุปัจจยัที�นาํมาสู่การพฒันา
ซอฟตแ์วร์คุยโพล 

2.1 ซอฟต์แวร์เพื�อสังคม 
ซอฟตแ์วร์เพื�อสังคม คือซอฟตแ์วร์ที�อาํนวยความสะดวกใน
การติดต่อสื� อสาร เชื�อมสัมพันธ์หรือทํางานร่วมกันบน
เครือข่าย ทาํให้เกิดชุมชนหรือสังคมออนไลน์ ในปัจจุบนัมี
ซ อ ฟ ต์แ ว ร์ เ พื� อ สั ง ค ม ห ล า ก ห ล า ย ช นิ ด ใ ช้กัน อ ยู่บ น
อินเทอร์เน็ต อาทิเช่น บล็อก (Blog) วิกิ (WiKi) และสื�อมลั
ติมิเดียออนไลน์ (Podcasting) เป็นตน้ โดยหลกัการแลว้เรา
สามารถนิยามซอฟตแ์วร์เพื�อสังคมในเทอมทางคณิตศาสตร์
[5] ไดด้งันี:  

Social Softwre = (tools + services + aggregation)^scale 

นั�นคือซอฟต์แวร์เพื�อสังคมมิใช่เป็นเพียงเครื� องมือ
สําหรับงานประยุกต์ แต่ยงัสามารถตอบสนองบริการการ
ติดต่อสื�อสารในเครือข่ายของชุมชนหรือสังคมดว้ย ทั:งหมด
นี: เป็นการทาํงานบนโปรโตคอลแบบเดียวกนั ทั:งนี: ขึ:นอยูก่บั
ขนาดของชุมชนที�ใชซ้อฟตแ์วร์เพื�อสงัคมนั:นๆ  

ซอฟต์แวร์เพื�อสังคมสามารถตอบสนองการแสดงออก
ของปัจเจก (Individual) การสร้างชุมชนความร่วมมือ และ
การแบ่งปันความรู้  ซอฟต์แวร์ เพื�อการทํางานร่วมกัน 



(Collaborative software) ส่วนมากสามารถใชเ้ป็นซอฟตแ์วร์
เพื�อสังคมในเครือข่ายสังคม (Social network) เพื�อสร้าง
ชุมชนความร่วมมือในการคน้หาหรือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 

2.2 ระบบสถาปนาองค์ความรู้ (Knowledge Unifying 

Initiator)  
ระบบสถาปนาองค์ความรู้ หรือเรียกโดยย่อว่า “คุย” (KUI)  
พฒันาโดย ดร.วิรัช ศรเลิศลํ: าวาณิชและทีมงานจากห้องวิจยั
ภาษาศาสตร์คาํนวณ [1, 2, 3, 4]  เป็นระบบพฒันาฐานความรู้
ออนไลน์แบบโอเพนซอรส์ เพื�อเป็นเครื�องมือในการสร้าง
และรวบรวมความตามกระบวนการทางความคิดของมนุษย ์
โดยเริ�มจากเรื�องใดเรื�องหนึ�ง มีการเสนอความคิดเห็นในเรื�อง
ดังกล่าว และแลกเปลี�ยนทรรศนะในชุมชน ทําประชา
พิจารณ์ รวมถึงการลงมติในประเด็นนั:นๆ ดว้ยวิธีลงคะแนน 
ซึ� งแนวคิดของซอฟต์แวร์คุย เป็นการสร้างชุมชนความรู้
ออนไลน์ที�ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตสามารถมีส่วนร่วมในการสร้าง
องค์ความรู้ไดต้ลอดเวลา มีความเท่าเทียมและเป็นไปอย่าง
ทั�วถึง 

องคป์ระกอบที�สาํคญัๆ ในซอฟตแ์วร์คุย ไดแ้ก่ (1) งาน
แปล ซึ� งเป็นกิจกรรมเรียนรู้ภาษาต่างๆ ร่วมกนัของสมาชิก 
(2) โพล เป็นกิจกรรมสาํรวจความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที�
สมาชิกสนใจ (3) ประชาพิจารณ์ เป็นกิจกรรมรับฟัง
ความเห็นของสมาชิกในวงกวา้ง และ (4) งานเขียน ซึ� งเป็น
ระบบเอกสารออนไลน์ เพื�อช่วยสมาชิกในการจัดเก็บและ
เขา้ถึงเอกสาร 

2.3 ระบบการทาํโพล (Polling systems) 
มีระบบการทาํโพลของหลายสถาบัน อาทิเช่น [7, 8, 9] 
ส่วนมากมุ่งเนน้ที�จะใหผ้ลที�นาํเสนอเป็นตวัแทนทศันคติของ
ประชากร การทาํโพลของสถาบนัเหล่านี: มีความหมายในเชิง
ของการสาํรวจเพื�อหาคาํตอบที�ใชเ้ป็นตวัแทนของประชากร
ทั: งหมด  ระบบการทําโพลสามารถทาํบนเว็บไซต์เรียกว่า 
“อินเทอร์เน็ตโพล” ซึ� งมีปัญหาเรื�องความเชื�อถือเนื�องจาก
ความกงัวลในการโกงผลโหวต 

ฟังกช์ั�น “โพล” ของซอฟตแ์วร์คุย มีเครือข่ายลงทะเบียน
ที�สามารถตรวจสอบได้ ทาํให้ควบคุมการเขา้ร่วมกิจกรรม
ของผูใ้ชไ้ดใ้นระดบัหนึ�ง สามารถที�พฒันาการเขา้ถึงที�ไม่พึง
ปารถนาได้ไม่ยากนัก แต่ที� น่าสนใจคือเจตนาหลักของ

ซอ ฟ ต์แ ว ร์ ที� ใ ช้ เ พื� อ ปร ะ โ ย ชน์ ใน ก า ร จัด กา ร ค วา ม รู้  
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการพฒันาซอฟตแ์วร์เพื�อการพฒันา
ชุมชนสังคมฐานความรู้ โดยสามารถใช้ซอฟต์แวร์คุยเป็น
จุดเริ�มตน้ในการพฒันาต่อยอดซอฟตแ์วร์ในงานวจิยัครั: งนี:ได ้

3. องค์ประกอบของคุยโพลและการสร้างความรู้

ด้วยคุยโพล 

คุยโพล หรือเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า KuiPOLL เป็น
ซอฟต์แวร์เพื�อสังคมชนิดหนึ� ง โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื�อ
เป็นเครื�องมือในการสํารวจความคิดเห็นแบบออนไลน์ และ
เพื�อประโยชน์ในการจดัการความรู้ ในส่วนนี: จะอธิบายให้
เ ห็นถึงความเหมือนและส่วนที� ถูกพัฒนาต่อยอดจาก
ซอฟตแ์วร์คุย รวมถึงอธิบายกระบวนการพฒันาความรู้ในคุย
โพล และเครื�องมือหลกัของคุยโพล  

3.1  KUI  กบั  KuiPOLL  
เ นื� องจาก ซอฟต์แวร์ คุยโพลได้พัฒนาต่อย อดมาจา ก
ซอฟต์แวร์คุย เฉพาะในส่วนของการจดัการโพล  ในที�นี: จะ
อธิบายความเกี�ยวพนัและการนาํซอฟตแ์วร์คุยมาขยายผลเป็น
ซอฟตแ์วร์คุยโพล 

โดยใชห้ลกัการเดียวกนัทั:งซอฟตแ์วร์คุยและคุยโพล ใน
ส่วนของการจัดการสมาชิก ซึ� งมีผลทําให้ระบบทั: งสอง
สามารถจดัการขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบักิจกรรมที�เกิดในระบบ
ได ้นอกจากนั:นซอฟตแ์วร์คุยโพลไดใ้ชแ้นวคิดในการนาํเขา้
ข้อมูลความเห็นและทัศนคติจากซอฟต์แวร์คุย มาเข้าสู่
กระบวนการจดัความรู้ดว้ยคุยโพล  

อยา่งไรก็ตามในซอฟตแ์วร์คุยโพลเมื�อขอ้มูลนาํเขา้จะถูก
ประมวลผลด้วยกระบวนการจัดการความรู้ และข้อมูล
เหล่านั:นจะถูกบนัทึกลงสู่ฐานความรู้ อีกทั:งยงัสามารถถูกนาํ
กลบัมาแสดงผลในรูปแบบของความรู้และข่าวสารจากคุย
โพลไดอี้ก  

3.2 การพฒันาความรู้ในคุยโพล 
จากการศึกษาพบว่าซอฟต์แวร์ ที� สามารถตอบสนอง 
วตัถุประสงคข์องโครงการวจิยันี: ได ้พึงมีลกัษณะที�ปัจเจกชน
ใช้ทํางานร่วมกันได้ภายใต้การควบคุมด้วยระบบสมาชิก 
สามารถตอบสนองการแสดงความคิดเห็นและทัศนคติใน
ระบอบประชาธิปไตยได ้อีกทั:งพึงสามารถรับขอ้มูลข่าวสาร



ที� เลือกสรรมาแลว้ว่ามีความสัมพนัธ์กับเรื� องที�จะนํามาจัด
กิจกรรมความรู้ ทั:งนี: เครื�องมือที�จะใชใ้นการนาํเขา้ (Input) 
ขอ้มูลข่าวสารพึงตอบสนองวิธีวิทยา (Methodology) ในการ
ทาํวจิยัต่างๆ เพื�อสร้างความรู้ใหม่ในระบบ 

เนื� องจากรูปแบบในการนําเข้าข้อมูลความเห็นและ
ทศันคติ จาํเป็นจะตอ้งตอบสนองวิธีวิทยาในการวิจัย เพื�อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ในการนี: การนําเขา้ขอ้มูลในรูปแบบ
ของแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นรูปแบบที�จาํเป็น
จะตอ้งมีในระบบ 

ขอ้มูลข่าวสารที�ไดม้าโดยการจดักิจกรรมดว้ยซอฟตแ์วร์
คุยโพล ซึ� งหมายรวมถึงข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็นและ
ทศันคติจากผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม และขอ้มูลข่าวสารความรู้ที�
กลั�นกรองแลว้จากภายนอก จะถูกนาํมาเก็บไวใ้นฐานขอ้มูล 
(Database) เพื�อจัดให้เป็นฐานความรู้ (Knowledge Base) 
โดยแยกเป็นฐานความคิดเห็นและทศันคติ (Opinion Base) 
และฐานความรู้อื�นๆ (Other Knowledge Bases) 

ฐ า น ค ว า ม รู้ ทั: ง ห ม ด ใ น ร ะ บ บ  จ ะ ถู ก นํา ม า ใ ช้ใ น
กระบวนการจดัการความรู้ ซึ� งรวมถึงการกาํหนดเหตุการณ์
เป้าหมาย (Target event) ที�อาศยัฐานความรู้จากระบบเป็นตวั
ช่วยในการกําหนด แต่ฐานความคิดเห็นและทัศนคติจะ
ผลิตผลเป็นคาํทาํนาย (Prediction) โดยคาํทาํนายและขอ้สรุป
ทั: งหมดจะถูกเก็บไวใ้นฐานความรู้เดียวกันกับฐานความ
คิดเห็นและทัศนคติ กระบวนการพฒันาความรู้ในคุยโพล
แสดงไดด้งัปรากฏในรูปที� 1 

3.3 เครื�องมอืในคุยโพล 
การทาํงานของคุยโพล เริ�มตน้จากสมาชิกเสนอหัวขอ้ไวใ้น
โพล สมาชิกคนอื�นๆ เขา้มาโหวตใหค้ะแนนสนบัสนุนหวัขอ้ 
หากเป็นหัวขอ้ที�ไดรั้บการสนบัสนุนมากพอ ผูดู้แลระบบจะ
อนุญาตเปิดใชง้านหวัขอ้โพลนั:น สมาชิกอื�นที�สนใจสามารถ
แสดงความคิดเห็นของตนต่อหัวข้อนั: นหรือจะโหวต
สนบัสนุนความคิดเห็นที�มีอยูแ่ลว้ก็ได ้เมื�อถึงเวลาที�กาํหนด
ระบบจะทาํการประมวลผล วเิคราะห์ขอ้มูลและรายงานผล 

เครื� องมือต่างๆ ในคุยโพล ประกอบด้วยระบบที�ใช้
สนบัสนุนการจดัการความรู้ดว้ยโพล  อนัประกอบดว้ยระบบ
การลงมติ ระบบการทาํโพลในระบบเปิดและโพลระบบปิด 
ระบบการจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นและทัศนคติ 

ฟังก์ชันสนับสนุนการตั: งคาํถามด้วยไฟล์มัลติมิเดีย และ
ฟังกช์นัในการดึงข่าวสาร (Crawler) จากอินเทอร์เน็ต รวมถึง
ฟังก์ชนัในการสร้างไฟลข์อ้มูลข่าวสารความรู้ที�เกิดจากการ
ทาํกิจกรรมในคุยโพล 

 

 
รูปที� 1: การพฒันาความรู้ในคุยโพล 

 

นอกจากนี: ซอฟต์แวร์คุยโพลสนับสนุนการทาํงานแบบ
หลายภาษา โดยในปัจจุบนัมีภาษาที�ใชติ้ดต่อกบัผูใ้ชแ้ลว้สอง
ภาษา ไดแ้ก่ภาษาไทยและภาษากมัพูชา โดยสามารถเพิ�มเติม
ภาษาอื�นๆ ไดอี้กเมื�อมีความตอ้งการ 

3.4 กระบวนการทาํงานในคุยโพล 
เ มื� อผู ้ใช้ซอฟต์แวร์ คุยโพลยอมรับเ งื� อนไขของชุมชน 
(KuiPOLL community) และสมคัรเป็นสมาชิก ขอ้มูลสมาชิก
ซึ� งรวมถึงชื�อ-นามสกุล  วนั-เดือน-ปี เกิด  แหล่งที�อยู่ใน
ระดบัประเทศและจงัหวดั ประวติัการศึกษา กลุ่มอาชีพ เพศ
และอีเมลล์ จะถูกบนัทึกไวใ้นระบบ  ขอ้มูลเหล่านี: สามารถ
ใช้ในการจําแนกกลุ่มความคิดเห็นที�ได้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมของคุยโพล ซึ� งได้แก่กิจกรรมการสํารวจความ
คิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที�สมาชิกในชุมชนคุยโพลให้ความ
สนใจ กิจกรรมในส่วนนี: มุ่งเน้นเพื�อคน้หาความคิดเห็นที�ดี
ที�สุด และเป็นที�ยอมรับของเสียงขา้งมากในประเด็นที�ถูก
ยกขึ:นมาพิจารณา ในขณะเดียวกนักบัการให้ความใส่ใจกบั
ความเห็นส่วนนอ้ยดว้ยการบนัทึกไวใ้นระบบ สมาชิกทุกคน



ในชุมชนจะมีสิทธิทัดเทียมกันในการนําเสนอหัวข้อหรือ
ประเด็นต่างๆ และสํารวจความเห็นจากสมาชิกที� เขา้ร่วม
กิจกรรมในประเด็นดงักล่าว ในระหวา่งที�ความคิดเห็นยงัไม่
ตกผลึก ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสามารถใชซ้อฟต์แวร์คุยโพลเป็น
เครื� องมือ ในการแลกเปลี�ยนทัศนะและข้อมูลข่าวสาร
ประกอบเหตุผลที�ใช้ในการแสดงความคิดเห็น ในที� สุด
ผลสรุปที�ได้จากการทาํกิจกรรมคุยโพล จึงหมายถึงความรู้
ใหม่ที�ชุมชนไดส้ร้างสรรค์ขึ:น ดว้ยสติปัญญาของผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม องค์ความรู้ใหม่ที� เกิดขึ: นนี: สามารถนําเสนอใน
รูปแบบของข่าวสารขอ้มูลที�ถูกสร้างขึ:นจากองค์ประกอบ
ต่างๆ ที�สมัพนัธ์กบัองคค์วามรู้ที�เกิดขึ:นจากกิจกรรมนั:น 

ในการจดัเตรียมเครื�องมือที�ใชใ้นการประกอบกิจกรรม
ในคุยโพล มีขอ้มูลหลายลกัษณะ ทั: งนี: เพื�อให้ครอบคลุม
ลกัษณะการจดักิจกรรมเพื�อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เครื�องมือ
เหล่านี: อยู่ในรูปแบบของโพลและแบบสอบถาม เพื�อ
ประโยชน์ในการนําเขา้ขอ้มูล ข่าวสาร ความคิดเห็นและ/
หรือ ทัศนคติของผูร่้วมจัดทํากิจกรรม ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
สามารถหาขอ้มูลเพื�อใช้ประกอบการตดัสินใจในการตอบ
หรือใหค้วามคิดเห็น จากแหล่งข่าวขอ้มูลภายนอก หรือศึกษา
จากองค์ความรู้เดิมของคุยโพลที�ไดส้ะสมไว ้โดยคุยโพลได้
กําหนดให้ผลลัพธ์ที� จะถูกผลิตขึ: นใหม่อยู่ในรูปแบบ
มาตรฐาน สามารถแลกเปลี�ยนกบัขอ้มูลข่าวสารจากแหล่ง
ความรู้อื�นที�เป็นมาตรฐานทั�วไปได ้

4. การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์คุยโพล 

งานวิจัยครั: ง นี: ประยุกต์ใช้วิ ธีวิทยาของ “การวิจัย เ ชิง
ปฏิบติัการ” (Action research) ซึ� งเป็นระเบียบวิธีสาํหรับการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นการสร้างและจดัการความรู้ใน
ลกัษณะของการสอบถาม เริ� มตั: งแต่ขั:นตอนของการสร้าง
ซอฟตแ์วร์ตน้แบบคุยโพล (KuiPOLL prototype) ที�สืบทอด
คุณสมบติัพื:นฐานมาจากซอฟตแ์วร์คุย นาํไปติดตั:งใชง้านทาํ
กิจกรรมกับชุมชนต่างๆ เ ก็บรวบรวมผลสะท้อนกลับ 
(Feedback) มาปรับปรุงแก้ไข เพิ�มเติมหรือปรับเปลี�ยน
ฟังกช์นัต่างๆ ในคุยโพลเพื�อให้ไดเ้ครื�องมือสาํหรับกิจกรรม
การจดัการความรู้ที�ดียิ�งขึ:น โดยจะมีการกระทาํซํ: ากิจกรรม
ในวงจรการพฒันาโปรแกรมคุยโพล ดงัแสดงไวใ้นรูปที� 2 
จนกวา่จะไดซ้อฟตแ์วร์คุยโพลที�สมบูรณ์มากที�สุด 

 
 
 
 
     รูปที� 2: วงจรการพฒันาโปรแกรมคุยโพล 

4.1 การวเิคราะห์ผลสะท้อนกลบั (Feedback Analysis) 
แนวคิดในการแยกเฉพาะฟังก์ชั�น “โพล” ออกจากซอฟตแ์วร์
คุย มาสู่ซอฟต์แวร์คุยโพล มาจากผลสะท้อนกลับจาก
ผูใ้ช้งาน ที�ต้องการซอฟต์แวร์ซึ� งมีความเรียบง่ายมุ่งเน้น
เฉพาะฟังกช์ั�นที�ตอ้งการใชง้านในกิจกรรมการจดัการความรู้
ในลกัษณะของการสอบถาม และเมื�อมีการนาํซอฟตแ์วร์คุย
โพลไปใชง้านแลว้พบวา่มีความตอ้งการให้เกิดความชดัเจน
ในการตั: งคาํถามและกลุ่มคาํถาม ในแง่มุมต่างๆ อาทิเช่น 
ความต้องการให้ใช้ได้กับภาษาที�หลากหลาย การแสดง
คาํถามหรือคาํตอบดว้ยไฟลม์ลัติมิเดีย การเพิ�มเติมคุณสมบติั
ให้สามารถตั: งคาํถามได้ชัดเจนขึ: น มีผลนัยสําคัญที�ทําให้
กระบวนการแลกเปลี�ยนความรู้ (Knowledge sharing) ใน
ชุมชนผูใ้ชง้านคุยโพลมีมากยิ�งขึ:น 

ผลจากการจัดกิจกรรมความรู้ด้วยคุยโพล ได้พบว่าคุย
โพลสามารถใชง้านไดดี้กบักิจกรรมวิธีวิทยาวิจยัแบบโฟกสั
กรุ๊ป แต่จะตอบสนองไดน้้อยกว่าเมื�อตอ้งการใชเ้ทคนิคเดล
ฟาย เนื�องจากเทคนิคดังกล่าวมีความตอ้งการใช้ชุดคาํถาม
ขนาดใหญ่และหลากหลายรูปแบบ ดงันั:นจึงไดพ้ฒันาให้คุย
โพลมีฟังก์ชั�น “แบบสอบถาม” เพื�อรองรับวิธีวิทยาให้
หลากหลายยิ�งขึ:น 

ความตอ้งการใชผ้ลลพัธ์ที�เกิดขึ:นจากการจดัการความรู้
ดว้ยคุยโพลในเว็บไซต์ของผูใ้ช้ ส่งผลให้การเผยแพร่องค์
ความรู้ใหม่จากคุยโพลถูกพฒันาใหอ้ยูใ่นรูปของข่าวสารจาก
คุยโพล 

4.2 การทาํกจิกรรมด้วยซอฟต์แวร์คุยโพล 
กิจกรรมที�ถูกจดัขึ:นในระหวา่งการพฒันาซอฟตแ์วร์คุยโพลมี
หลากหลายรูปแบบ ในบทความนี: จะยกตวัอยา่งบางกิจกรรม
เพื�อให้ เ ห็นภาพของกลุ่มผู ้เข้า ร่วมทํากิจกรรม ได้แ ก่ 
กระบวนการสร้างชุมชนเพื�อการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 2550 

KuiPOLL 
Prototype 

Implementation 
and Feedback KuiPOLL 



ซึ�งเคยเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องสภาร่างรัฐธรรมนูญ โครงการ
สําหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ�น โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการเพื�อสาํรวจความคิดเห็นเกี�ยวกบัการเลือกตั:งของ
นิสิตนักศึกษา และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการในการ
ทาํอิเล็กทรอนิกส์โพลสําหรับนักวิจัย ให้กับนักวิจัย นิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
บางองค์กรที� เขา้ร่วมกิจกรรมได้ให้ความสนใจที�จะนําคุย
โพลไปใชป้ระจาํในกิจกรรมขององค์กร ตวัอย่างเช่น ได้มี
การติดตั: งเครื� องแม่ข่ายซอฟต์แวร์คุยโพลที�วิทยาลัยการ
บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยับูรพา เพื�อประกอบกิจกรรมการ
เรียนการสอน และการทาํวจิยัของสถาบนัดงักล่าว   

กลุ่มเป้าหมายในระหวา่งการพฒันาซอฟตแ์วร์คุยโพลถูก
จัด แบ่ งอ อก เ ป็ นสาม กลุ่ ม  ได้แ ก่ ก ลุ่ มที� มีค วา ม รู้ ทา ง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร เช่น นิสิตนักศึกษา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร หรือสาขาที�
เกี�ยวข้อง ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา กลุ่มที� มี
ความรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารขั:นพื:นฐาน 
เช่น นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา ในสาขาวชิาอื�นๆ ที�ไม่เกี�ยวขอ้ง
กบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร และกลุ่มที�ไม่มี
ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื� อสาร เช่น 
บุคลากรจากองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิ�น เป็นตน้ 

ผลที�ได้จากการจัดทาํกิจกรรมถูกนํามาศึกษาและนํามา
ปรับปรุง เ พื�อ เพิ�มประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ ในขณะนี:
ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ต้ น แ บ บ ไ ด้ ถู ก ติ ด ตั: ง ใ ช้ ง า น จ ริ ง แ ล้ว ที� 
http://www.thaisocial.net/kuipoll/ อย่างไรก็ตามยงัมีความ
จาํเป็นในการจดักิจกรรมและพฒันาซอฟต์แวร์คุยโพลอยา่ง
ต่อเนื�อง โดยเฉพาะอย่างยิ�งการขยายขีดความสามารถของ
ซอฟตแ์วร์เพื�อใหต้อบสนองต่อการคาดหมายพฤติกรรม 

5. สรุปและแผนกจิกรรมของคุยโพล 

งานวิจัย นี: ใช้วิ ธีวิท ยาก ารวิจัย เ ชิ งปฏิ บัติก าร  (Action 
research) กล่าวคือการพฒันาซอฟตแ์วร์คุยโพลไดด้าํเนินการ
ไปพร้อมๆ กบัการทาํกิจกรรมดว้ยซอฟตแ์วร์คุยโพล โดยได้
นาํผลสะทอ้นกลบั (Feedback) จากการทาํกิจกรรมกลบัไป
ปรับปรุงตน้แบบ (Prototype) ซอฟตแ์วร์คุยโพล อยา่งไรก็
ตามเนื:อหา (Content) ต่างๆ ที�เกิดขึ:นในระหวา่งการพฒันา

ซอฟต์แวร์ไดถู้กเก็บ และวิเคราะห์ ไวเ้ป็นฐานความรู้ของ
โครงการ  

งานวจิยัในขณะนี:  เป็นการพฒันาเพิ�มเติมในกระบวนการ
สร้างความรู้ดว้ยคุยโพล และการเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ที�
เกิดขึ:นในรูปแบบขอ้มูลข่าวสารจากคุยโพล ทั:งนี: เพื�อให้ได้
ซอฟตแ์วร์เพื�อสังคมสาํหรับสร้างเครือข่ายสังคมที�มีคุณภาพ 
และมุ่งสู่สงัคมความรู้หรือสงัคมอุดมปัญญา 

คณะผูว้จิยัขอขอบคุณศูนยเ์ทคโนโลยแีละอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (NECTEC) ที�ได้สนับสนุนเงินทุนวิจัยสําหรับ
โครงการพฒันาซอฟตแ์วร์เพื�อสงัคมฐานความรู้  
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