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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

บทคัดย่ อ
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ได้เข้ามามีบทบาทต่อการสร้างชุมชนออนไลน์ดว้ ยซอฟต์แวร์ เพือสังคม งานวิจยั นี: ได้
พัฒนาซอฟต์แวร์ เพือสังคม เรี ยกชื อว่า “คุยโพล” (KuiPOLL) ซึ งแตกแขนงมาจาก (Derive) ระบบสถาปนาองค์ความรู ้หรื อ
เรี ยกโดยย่อว่า “คุย” (KUI) โดยซอฟต์แวร์ คุยโพล มีวตั ถุประสงค์หลักเพือส่ งเสริ มการสร้างองค์ความรู ้ใหม่ของชุมชนผ่าน
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ต และก่อให้เกิดกิจกรรมการทํางานร่ วมกันภายในชุมชนออนไลน์ รวมถึงใช้ซอฟต์แวร์ น: ี เพือการพัฒนา
ชุมชนสังคมความรู ้ ซอฟต์แวร์คุยโพลประกอบด้วยฟังก์ชนั หลักๆ ได้แก่ โพลเพือให้สมาชิกนําเสนอหัวข้อทีน่าสนใจและให้
สมาชิกแสดงความคิดเห็น โดยมีท: งั แบบโพลเปิ ดและโพลปิ ด รวมถึงการจัดการถามตอบแบบสอบถาม ฟังก์ชนั การดึงข่าวสาร
(Crawler) จากอินเทอร์เน็ตและจากกิจกรรมในคุยโพล นอกจากนั:นซอฟต์แวร์ ยงั สนับสนุนการทํางานหลายภาษา ซอฟต์แวร์
คุยโพลได้ถูกนําไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ หลากหลายรู ปแบบ ในขณะนี: ซอฟต์แวร์ คุยโพลยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื อง
ทั:งนี:เพือให้ได้ซอฟต์แวร์เพือสังคม สําหรับใช้ส่งเสริ มกระบวนการพัฒนาความรู ้ เพือมุ่งสู่สงั คมอุดมปั ญญา
คําสําคัญ ซอฟต์แวร์เพือสังคม เครื อข่ายสังคม การจัดการความรู ้ ฐานความรู ้ สังคมความรู ้ สังคมอุดมปั ญญา

1. บทนํา
ในยุคสมัยที มุ่งสู่ สังคมความรู ้ มีเครื องมือใหม่ๆ เกิ ดขึ:นบน
เทคโนโลยี ที ใ ช้ใ นการจัด เก็ บ และนํา เสนอเนื: อ หาแบบมี
โครงสร้างที เรี ยกว่า Semantic Web หรื อ Web 2.0 ใน
รู ปแบบของซอฟต์แวร์ เพือสังคม (Social Software) มา
ตอบสนองกระบวนการจัดการความรู ้ของชุมชน อย่างไรก็
ตามบรรดาซอฟต์แวร์ เพือสังคมที มีอยู่ยงั ไม่ครอบคลุมและ
ตอบสนองรู ป แบบของการนํา ไปใช้ไ ด้ท: ัง หมด ในทาง
ตรงกันข้ามกลับมี ความต้องการซอฟต์แวร์ เหล่านี: เพิมมาก
ยิงขึ:นโดยเฉพาะอย่างยิงในกิจกรรมการทํางานร่ วมกันของ
ชุมชน
งานวิ จัย ภายใต้โ ครงการพัฒ นาซอฟต์แ วร์ เ พื อ สั ง คม
ฐานความรู ้ ได้ศึกษารู ปแบบและวิธีวิทยา (Methodology) ใน
การสร้ างองค์ ค วามรู ้ ใหม่ จ ากชุ มชนผ่ า นเครื อข่ า ย
อินเทอร์เน็ต และด้วยการนําแนวคิดจากซอฟต์แวร์ ตน้ แบบที
ชื อ ว่า ระบบสถาปนาองค์ค วามรู ้ (Knowledge Unifying
Initiator) หรื อเรี ยกโดยย่อว่า “คุย” (KUI) [1, 2, 3, 4] มา
พั ฒ นาต่ อ ย อดเป็ นซอ ฟต์ แ วร์ ภายใต้ ชื อ “คุ ยโพล ”
(KuiPOLL)
งานวิจัย นี: มุ่ ง เน้น ที จ ะสร้ า งซอฟต์แ วร์ เ พื อ การพัฒ นา
ชุมชนสังคมฐานความรู ้ ในยุคที มนุ ษย์มีอิสระในการแสดง
ความคิดเห็นในทุกๆ ด้าน ทั:งทางด้านกฎหมาย การเมืองและ
ศาสนา ผ่านทางอินเทอร์ เน็ต เพือให้เกิ ดเป็ นเครื อข่ายสังคม
(Social network) ความเป็ นอิสระของข้อมูลข่าวสาร ส่ งเสริ ม
ให้อาํ นาจการเข้าถึงข้อมูลถูกกําหนดโดยมหาชน ในขณะที
ปั จ เจกชนพึ ง มี โ อกาสในการแสดงความรู ้ ความเห็ น และ
ทัศ นคติ ข องตนเอง เข้า สู่ อ งค์ค วามรู ้ ใ หม่ ที เ กิ ด ขึ: น ทั:ง นี:
เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทีว่า“การพัฒนามนุษย์ มีรากฐาน
อยูบ่ นสิ ทธิ มนุษยชน” ซึ งสิ ทธิ มนุษยชนนั:นเป็ นหัวใจสําคัญ
ของสั ง คมความรู ้ ห รื อสั ง คมอุ ด มปั ญญา (Knowledge
Society) [6]
การจัดเรี ยงเนื:อหาในบทความนี: จะกล่าวถึงคําจํากัดความ
และแนวคิ ดทัวๆ ไปของซอฟต์แวร์ เพือสังคม และอธิ บาย
โดยย่อในเรื องระบบสถาปนาองค์ความรู ้ รวมถึงระบบการ
ทําโพลในส่ วนที สอง จากนั:นส่ วนที สามจะเป็ นการแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างซอฟต์แวร์ คุย กับซอฟต์แวร์ คุยโพล

และอธิบายถึงการพัฒนาความรู ้ดว้ ยคุยโพล รวมถึงเครื องมือ
ที สําคัญในซอฟต์แวร์ คุยโพล และขั:นตอนการทํางานของ
ซอฟต์แวร์ คุยโพล ส่ วนทีสีเป็ นการกล่าวถึงการวิเคราะห์ผล
สะท้อนกลับจากงานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ และการประยุกต์ใช้
ซอฟต์แวร์ คุยโพลในกิจกรรมต่างๆ และในส่ วนสุ ดท้ายของ
บทความ เป็ นการสรุ ปและระบุถึงแผนกิจกรรมในอนาคต

2. ซอฟต์ แวร์ เพือสั งคมและระบบสถาปนาองค์
ความรู้
ในส่วนนี:จะกล่าวถึงแนวคิดและงานวิจยั ต่างๆ ทีเกียวข้องกับ
ซอฟต์แ วร์ เ พื อ สั ง คม โดยเริ ม จากการให้ ค วามหมายของ
ซอฟต์แวร์ เ พือสังคม รวมถึ งการนําไปใช้ในสังคมความรู ้
และการอธิ บายการทํางานของระบบสถาปนาองค์ความรู ้
หรื อซอฟต์แวร์ “คุย” ซึ งเป็ นซอฟต์แวร์ เพือสังคมชนิ ดหนึ ง
และในตอนท้ า ยจะกล่ า วถึ ง ระบบการทํา โพล (Polling
systems) อืนๆ เพือให้เห็นถึงเหตุปัจจัยทีนาํ มาสู่ การพัฒนา
ซอฟต์แวร์คุยโพล
2.1 ซอฟต์ แวร์ เพือสังคม
ซอฟต์แวร์ เพือสังคม คือซอฟต์แวร์ ทีอาํ นวยความสะดวกใน
การติ ด ต่ อ สื อ สาร เชื อ มสั ม พัน ธ์ ห รื อทํา งานร่ ว มกัน บน
เครื อข่าย ทําให้เกิดชุมชนหรื อสังคมออนไลน์ ในปั จจุบนั มี
ซอฟต์ แ วร์ เพื อ สั ง คมหลากหลายชนิ ดใช้ กั น อยู่ บ น
อินเทอร์ เน็ต อาทิเช่น บล็อก (Blog) วิกิ (WiKi) และสื อมัล
ติมิเดียออนไลน์ (Podcasting) เป็ นต้น โดยหลักการแล้วเรา
สามารถนิ ยามซอฟต์แวร์ เพือสังคมในเทอมทางคณิ ตศาสตร์
[5] ได้ดงั นี:
Social Softwre = (tools + services + aggregation)^scale
นั น คื อ ซอฟต์ แ วร์ เ พื อ สั ง คมมิ ใ ช่ เ ป็ นเพี ย งเครื องมื อ
สําหรั บงานประยุก ต์ แต่ ยงั สามารถตอบสนองบริ การการ
ติดต่อสื อสารในเครื อข่ายของชุมชนหรื อสังคมด้วย ทั:งหมด
นี:เป็ นการทํางานบนโปรโตคอลแบบเดียวกัน ทั:งนี: ข: ึนอยูก่ บั
ขนาดของชุมชนทีใช้ซอฟต์แวร์เพือสังคมนั:นๆ
ซอฟต์แวร์ เพือสังคมสามารถตอบสนองการแสดงออก
ของปั จเจก (Individual) การสร้างชุมชนความร่ วมมือ และ
การแบ่ ง ปั น ความรู ้ ซอฟต์ แ วร์ เ พื อ การทํา งานร่ วมกั น

(Collaborative software) ส่วนมากสามารถใช้เป็ นซอฟต์แวร์
เพือสังคมในเครื อข่ายสังคม (Social network) เพือสร้ าง
ชุมชนความร่ วมมือในการค้นหาหรื อสร้างองค์ความรู ้ใหม่
2.2 ระบบสถาปนาองค์ ค วามรู้ (Knowledge Unifying
Initiator)
ระบบสถาปนาองค์ความรู ้ หรื อเรี ยกโดยย่อว่า “คุย” (KUI)
พัฒนาโดย ดร.วิรัช ศรเลิศลํ:าวาณิ ชและที มงานจากห้องวิจยั
ภาษาศาสตร์คาํ นวณ [1, 2, 3, 4] เป็ นระบบพัฒนาฐานความรู ้
ออนไลน์แบบโอเพนซอรส์ เพือเป็ นเครื องมือในการสร้าง
และรวบรวมความตามกระบวนการทางความคิดของมนุษย์
โดยเริ มจากเรื องใดเรื องหนึง มีการเสนอความคิดเห็นในเรื อง
ดัง กล่ า ว และแลกเปลี ย นทรรศนะในชุ ม ชน ทํา ประชา
พิจารณ์ รวมถึงการลงมติในประเด็นนั:นๆ ด้วยวิธีลงคะแนน
ซึ งแนวคิ ดของซอฟต์แวร์ คุย เป็ นการสร้ างชุ มชนความรู ้
ออนไลน์ทีผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตสามารถมีส่วนร่ วมในการสร้าง
องค์ความรู ้ได้ตลอดเวลา มีความเท่าเที ยมและเป็ นไปอย่าง
ทัว ถึง
องค์ประกอบทีสาํ คัญๆ ในซอฟต์แวร์ คุย ได้แก่ (1) งาน
แปล ซึ งเป็ นกิ จกรรมเรี ยนรู ้ภาษาต่างๆ ร่ วมกันของสมาชิ ก
(2) โพล เป็ นกิจกรรมสํารวจความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที
สมาชิ ก สนใจ (3) ประชาพิ จ ารณ์ เป็ นกิ จ กรรมรั บ ฟั ง
ความเห็นของสมาชิกในวงกว้าง และ (4) งานเขียน ซึ งเป็ น
ระบบเอกสารออนไลน์ เพือช่ วยสมาชิ กในการจัดเก็บและ
เข้าถึงเอกสาร
2.3 ระบบการทําโพล (Polling systems)
มีระบบการทําโพลของหลายสถาบัน อาทิ เช่น [7, 8, 9]
ส่วนมากมุ่งเน้นทีจะให้ผลทีนาํ เสนอเป็ นตัวแทนทัศนคติของ
ประชากร การทําโพลของสถาบันเหล่านี: มีความหมายในเชิง
ของการสํารวจเพือหาคําตอบทีใช้เป็ นตัวแทนของประชากร
ทั:งหมด ระบบการทําโพลสามารถทําบนเว็บไซต์เรี ยกว่า
“อินเทอร์ เน็ตโพล” ซึ งมีปัญหาเรื องความเชื อถือเนื องจาก
ความกังวลในการโกงผลโหวต
ฟังก์ชนั “โพล” ของซอฟต์แวร์ คุย มีเครื อข่ายลงทะเบียน
ที สามารถตรวจสอบได้ ทําให้ควบคุมการเข้าร่ วมกิ จกรรม
ของผูใ้ ช้ได้ในระดับหนึ ง สามารถทีพฒั นาการเข้าถึงทีไม่พึง
ปารถนาได้ไ ม่ ย ากนั ก แต่ ที น่ า สนใจคื อ เจตนาหลัก ของ

ซอฟต์ แ วร์ ที ใช้ เ พื อ ประโยชน์ ใ นการจั ด การความรู ้
สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพือการพัฒนา
ชุ มชนสังคมฐานความรู ้ โดยสามารถใช้ซอฟต์แวร์ คุยเป็ น
จุดเริ มต้นในการพัฒนาต่อยอดซอฟต์แวร์ในงานวิจยั ครั:งนี:ได้

3. องค์ ประกอบของคุยโพลและการสร้ างความรู้
ด้ วยคุยโพล
คุ ย โพล หรื อ เขี ย นเป็ นภาษาอัง กฤษว่า KuiPOLL เป็ น
ซอฟต์แวร์ เพือสังคมชนิ ดหนึ ง โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือ
เป็ นเครื องมือในการสํารวจความคิดเห็นแบบออนไลน์ และ
เพือประโยชน์ในการจัดการความรู ้ ในส่ วนนี: จะอธิ บายให้
เห็ น ถึ ง ความเหมื อ นและส่ ว นที ถู ก พัฒ นาต่ อ ยอดจาก
ซอฟต์แวร์คุย รวมถึงอธิบายกระบวนการพัฒนาความรู ้ในคุย
โพล และเครื องมือหลักของคุยโพล
3.1 KUI กับ KuiPOLL
เนื องจากซอฟต์ แ วร์ คุ ย โพลได้ พ ั ฒ นาต่ อ ยอดมาจาก
ซอฟต์แวร์ คุย เฉพาะในส่ วนของการจัดการโพล ในทีน: ี จะ
อธิบายความเกียวพันและการนําซอฟต์แวร์คุยมาขยายผลเป็ น
ซอฟต์แวร์คุยโพล
โดยใช้หลักการเดี ยวกันทั:งซอฟต์แวร์ คุยและคุยโพล ใน
ส่ ว นของการจัด การสมาชิ ก ซึ งมี ผ ลทํา ให้ ร ะบบทั:ง สอง
สามารถจัดการข้อมูลที เกียวข้องกับกิ จกรรมที เกิ ดในระบบ
ได้ นอกจากนั:นซอฟต์แวร์ คุยโพลได้ใช้แนวคิดในการนําเข้า
ข้อ มู ล ความเห็ น และทัศ นคติ จ ากซอฟต์ แ วร์ คุ ย มาเข้า สู่
กระบวนการจัดความรู ้ดว้ ยคุยโพล
อย่างไรก็ตามในซอฟต์แวร์ คุยโพลเมือข้อมูลนําเข้าจะถูก
ประมวลผลด้ว ยกระบวนการจัด การความรู ้ และข้อ มู ล
เหล่านั:นจะถูกบันทึกลงสู่ ฐานความรู ้ อีกทั:งยังสามารถถูกนํา
กลับมาแสดงผลในรู ปแบบของความรู ้ และข่าวสารจากคุ ย
โพลได้อีก
3.2 การพัฒนาความรู้ ในคุยโพล
จากการศึ ก ษาพบว่ า ซอฟต์ แ วร์ ที ส ามารถตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั นี:ได้ พึงมีลกั ษณะทีปัจเจกชน
ใช้ท ํา งานร่ ว มกัน ได้ภ ายใต้ก ารควบคุ ม ด้ว ยระบบสมาชิ ก
สามารถตอบสนองการแสดงความคิ ดเห็ นและทัศนคติ ใน
ระบอบประชาธิปไตยได้ อีกทั:งพึงสามารถรับข้อมูลข่าวสาร

ที เลื อกสรรมาแล้ว ว่ามี ความสัมพันธ์กับเรื องที จะนํามาจัด
กิจกรรมความรู ้ ทั:งนี: เครื องมือทีจะใช้ในการนําเข้า (Input)
ข้อมูลข่าวสารพึงตอบสนองวิธีวิทยา (Methodology) ในการ
ทําวิจยั ต่างๆ เพือสร้างความรู ้ใหม่ในระบบ
เนื อ งจากรู ป แบบในการนํา เข้า ข้อ มู ล ความเห็ น และ
ทัศนคติ จําเป็ นจะต้องตอบสนองวิธีวิทยาในการวิจัย เพือ
สร้ างองค์ความรู ้ ใหม่ ในการนี: การนําเข้าข้อมูลในรู ปแบบ
ของแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นรู ป แบบที จาํ เป็ น
จะต้องมีในระบบ
ข้อมูลข่าวสารทีได้มาโดยการจัดกิจกรรมด้วยซอฟต์แวร์
คุ ย โพล ซึ ง หมายรวมถึ ง ข้อ มู ล ข่ า วสาร ความคิ ด เห็ น และ
ทัศนคติจากผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรม และข้อมูลข่าวสารความรู ้ ที
กลัน กรองแล้วจากภายนอก จะถูกนํามาเก็บไว้ในฐานข้อมูล
(Database) เพือจัดให้เป็ นฐานความรู ้ (Knowledge Base)
โดยแยกเป็ นฐานความคิดเห็ นและทัศนคติ (Opinion Base)
และฐานความรู ้อืนๆ (Other Knowledge Bases)
ฐานความรู ้ ทั: งหมดในระบบ จะถู ก นํ า มาใช้ ใ น
กระบวนการจัดการความรู ้ ซึ งรวมถึงการกําหนดเหตุการณ์
เป้ าหมาย (Target event) ทีอาศัยฐานความรู ้จากระบบเป็ นตัว
ช่ ว ยในการกํา หนด แต่ ฐ านความคิ ด เห็ น และทัศ นคติ จ ะ
ผลิตผลเป็ นคําทํานาย (Prediction) โดยคําทํานายและข้อสรุ ป
ทั:ง หมดจะถู ก เก็ บ ไว้ใ นฐานความรู ้ เ ดี ย วกัน กับ ฐานความ
คิดเห็ นและทัศนคติ กระบวนการพัฒนาความรู ้ ในคุ ยโพล
แสดงได้ดงั ปรากฏในรู ปที 1
3.3 เครืองมือในคุยโพล
การทํางานของคุยโพล เริ มต้นจากสมาชิ กเสนอหัวข้อไว้ใน
โพล สมาชิกคนอืนๆ เข้ามาโหวตให้คะแนนสนับสนุนหัวข้อ
หากเป็ นหัวข้อทีได้รับการสนับสนุนมากพอ ผูด้ ูแลระบบจะ
อนุญาตเปิ ดใช้งานหัวข้อโพลนั:น สมาชิกอืนทีสนใจสามารถ
แสดงความคิ ด เห็ น ของตนต่ อ หั ว ข้ อ นั: นหรื อจะโหวต
สนับสนุนความคิดเห็นที มีอยูแ่ ล้วก็ได้ เมือถึงเวลาที กาํ หนด
ระบบจะทําการประมวลผล วิเคราะห์ขอ้ มูลและรายงานผล
เครื องมื อ ต่ า งๆ ในคุ ย โพล ประกอบด้ว ยระบบที ใ ช้
สนับสนุนการจัดการความรู ้ดว้ ยโพล อันประกอบด้วยระบบ
การลงมติ ระบบการทําโพลในระบบเปิ ดและโพลระบบปิ ด
ระบบการจัด ทํา แบบสอบถามความคิ ด เห็ น และทัศ นคติ

ฟั ง ก์ ชัน สนับ สนุ น การตั:ง คํา ถามด้ว ยไฟล์ม ัล ติ มิ เ ดี ย และ
ฟังก์ชนั ในการดึงข่าวสาร (Crawler) จากอินเทอร์เน็ต รวมถึง
ฟังก์ชนั ในการสร้างไฟล์ขอ้ มูลข่าวสารความรู ้ทีเกิ ดจากการ
ทํากิจกรรมในคุยโพล

รู ปที 1: การพัฒนาความรู ้ในคุยโพล
นอกจากนี: ซอฟต์แวร์ คุยโพลสนับสนุ นการทํางานแบบ
หลายภาษา โดยในปั จจุบนั มีภาษาทีใช้ติดต่อกับผูใ้ ช้แล้วสอง
ภาษา ได้แก่ภาษาไทยและภาษากัมพูชา โดยสามารถเพิมเติม
ภาษาอืนๆ ได้อีกเมือมีความต้องการ
3.4 กระบวนการทํางานในคุยโพล
เมื อ ผู ้ใ ช้ ซ อฟต์ แ วร์ คุ ย โพลยอมรั บ เงื อ นไขของชุ ม ชน
(KuiPOLL community) และสมัครเป็ นสมาชิก ข้อมูลสมาชิก
ซึ ง รวมถึ ง ชื อ -นามสกุ ล วัน -เดื อ น-ปี เกิ ด แหล่ ง ที อ ยู่ใ น
ระดับประเทศและจังหวัด ประวัติการศึกษา กลุ่มอาชีพ เพศ
และอีเมลล์ จะถูกบันทึ กไว้ในระบบ ข้อมูลเหล่านี: สามารถ
ใช้ใ นการจํา แนกกลุ่ ม ความคิ ด เห็ น ที ไ ด้จ ากการเข้า ร่ ว ม
กิ จ กรรมของคุ ย โพล ซึ งได้แ ก่ กิ จ กรรมการสํา รวจความ
คิดเห็นในประเด็นต่างๆ ทีสมาชิกในชุมชนคุยโพลให้ความ
สนใจ กิ จกรรมในส่ วนนี: มุ่งเน้นเพือค้นหาความคิดเห็ นที ดี
ที สุด และเป็ นที ยอมรั บของเสี ย งข้า งมากในประเด็น ที ถู ก
ยกขึ:นมาพิจารณา ในขณะเดี ยวกันกับการให้ความใส่ ใจกับ
ความเห็นส่วนน้อยด้วยการบันทึกไว้ในระบบ สมาชิกทุกคน

ในชุ ม ชนจะมี สิ ทธิ ทัด เที ยมกัน ในการนําเสนอหัวข้อหรื อ
ประเด็ น ต่า งๆ และสํารวจความเห็ น จากสมาชิ กที เ ข้า ร่ ว ม
กิจกรรมในประเด็นดังกล่าว ในระหว่างทีความคิดเห็นยังไม่
ตกผลึก ผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมสามารถใช้ซอฟต์แวร์ คุยโพลเป็ น
เครื องมื อ ในการแลกเปลี ย นทัศ นะและข้อ มู ล ข่ า วสาร
ประกอบเหตุ ผ ลที ใ ช้ใ นการแสดงความคิ ด เห็ น ในที สุ ด
ผลสรุ ปที ได้จากการทํากิ จกรรมคุยโพล จึ งหมายถึงความรู ้
ใหม่ทีชุมชนได้สร้างสรรค์ข: ึน ด้วยสติ ปัญญาของผูเ้ ข้าร่ วม
กิ จ กรรม องค์ค วามรู ้ ใ หม่ ที เ กิ ด ขึ: น นี: สามารถนํา เสนอใน
รู ปแบบของข่าวสารข้อมูลที ถูกสร้ างขึ: นจากองค์ประกอบ
ต่างๆ ทีสมั พันธ์กบั องค์ความรู ้ทีเกิดขึ:นจากกิจกรรมนั:น
ในการจัดเตรี ยมเครื องมือทีใช้ในการประกอบกิ จกรรม
ในคุ ยโพล มี ขอ้ มูลหลายลักษณะ ทั:งนี: เพือให้ครอบคลุม
ลักษณะการจัดกิ จกรรมเพือสร้างองค์ความรู ้ใหม่ เครื องมือ
เหล่ า นี: อยู่ ใ นรู ปแบบของโพลและแบบสอบถาม เพื อ
ประโยชน์ในการนําเข้า ข้อมูล ข่าวสาร ความคิ ดเห็ นและ/
หรื อ ทัศ นคติ ของผูร้ ่ วมจัด ทํากิ จ กรรม ผูเ้ ข้า ร่ ว มกิ จ กรรม
สามารถหาข้อมูลเพือใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการตอบ
หรื อให้ความคิดเห็น จากแหล่งข่าวข้อมูลภายนอก หรื อศึกษา
จากองค์ความรู ้เดิมของคุยโพลทีได้สะสมไว้ โดยคุยโพลได้
กํ า หนดให้ ผ ลลั พ ธ์ ที จ ะถู ก ผลิ ต ขึ: นใหม่ อ ยู่ ใ นรู ปแบบ
มาตรฐาน สามารถแลกเปลี ยนกับข้อมูลข่าวสารจากแหล่ง
ความรู ้อืนทีเป็ นมาตรฐานทัว ไปได้

4. การประยุกต์ ใช้ ซอฟต์ แวร์ คุยโพล
งานวิ จั ย ครั: งนี: ประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธี วิ ท ยาของ “การวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบตั ิการ” (Action research) ซึ งเป็ นระเบียบวิธีสาํ หรับการ
เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ เป็ นการสร้างและจัดการความรู ้ใน
ลักษณะของการสอบถาม เริ มตั:งแต่ข: นั ตอนของการสร้ า ง
ซอฟต์แวร์ ตน้ แบบคุยโพล (KuiPOLL prototype) ทีสืบทอด
คุณสมบัติพ:นื ฐานมาจากซอฟต์แวร์ คุย นําไปติดตั:งใช้งานทํา
กิ จ กรรมกั บ ชุ ม ชนต่ า งๆ เก็ บ รวบรวมผลสะท้ อ นกลั บ
(Feedback) มาปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข เพิ ม เติ ม หรื อ ปรั บ เปลี ย น
ฟังก์ชนั ต่างๆ ในคุยโพลเพือให้ได้เครื องมือสําหรับกิจกรรม
การจัดการความรู ้ทีดียิงขึ:น โดยจะมีการกระทําซํ:ากิ จกรรม
ในวงจรการพัฒนาโปรแกรมคุยโพล ดังแสดงไว้ในรู ปที 2
จนกว่าจะได้ซอฟต์แวร์คุยโพลทีสมบูรณ์มากทีสุด
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รู ปที 2: วงจรการพัฒนาโปรแกรมคุยโพล
4.1 การวิเคราะห์ ผลสะท้ อนกลับ (Feedback Analysis)
แนวคิดในการแยกเฉพาะฟังก์ชนั “โพล” ออกจากซอฟต์แวร์
คุ ย มาสู่ ซ อฟต์ แ วร์ คุ ย โพล มาจากผลสะท้อ นกลับ จาก
ผูใ้ ช้ง าน ที ต ้อ งการซอฟต์แ วร์ ซ ึ งมี ค วามเรี ย บง่ า ยมุ่ ง เน้น
เฉพาะฟังก์ชนั ทีตอ้ งการใช้งานในกิจกรรมการจัดการความรู ้
ในลักษณะของการสอบถาม และเมือมีการนําซอฟต์แวร์ คุย
โพลไปใช้งานแล้วพบว่ามีความต้องการให้เกิดความชัดเจน
ในการตั:งคํา ถามและกลุ่ม คํา ถาม ในแง่ มุ ม ต่า งๆ อาทิ เ ช่ น
ความต้อ งการให้ ใ ช้ไ ด้กับ ภาษาที ห ลากหลาย การแสดง
คําถามหรื อคําตอบด้วยไฟล์มลั ติมิเดีย การเพิมเติมคุณสมบัติ
ให้ส ามารถตั:งคํา ถามได้ชัด เจนขึ: น มี ผ ลนัย สํา คัญ ที ท ํา ให้
กระบวนการแลกเปลียนความรู ้ (Knowledge sharing) ใน
ชุมชนผูใ้ ช้งานคุยโพลมีมากยิง ขึ:น
ผลจากการจัดกิ จกรรมความรู ้ ด้ว ยคุ ยโพล ได้พบว่าคุ ย
โพลสามารถใช้งานได้ดีกบั กิ จกรรมวิธีวิทยาวิจยั แบบโฟกัส
กรุ๊ ป แต่จะตอบสนองได้น้อยกว่าเมือต้องการใช้เทคนิ คเดล
ฟาย เนื องจากเทคนิ คดังกล่าวมี ความต้องการใช้ชุดคําถาม
ขนาดใหญ่และหลากหลายรู ปแบบ ดังนั:นจึงได้พฒั นาให้คุย
โพลมี ฟั ง ก์ชัน “แบบสอบถาม” เพื อ รองรั บ วิธี วิท ยาให้
หลากหลายยิง ขึ:น
ความต้องการใช้ผลลัพธ์ทีเกิ ดขึ:นจากการจัดการความรู ้
ด้วยคุ ยโพลในเว็บไซต์ของผูใ้ ช้ ส่ งผลให้การเผยแพร่ องค์
ความรู ้ใหม่จากคุยโพลถูกพัฒนาให้อยูใ่ นรู ปของข่าวสารจาก
คุยโพล
4.2 การทํากิจกรรมด้ วยซอฟต์แวร์ คุยโพล
กิจกรรมทีถูกจัดขึ:นในระหว่างการพัฒนาซอฟต์แวร์คุยโพลมี
หลากหลายรู ปแบบ ในบทความนี: จะยกตัวอย่างบางกิจกรรม
เพื อ ให้ เ ห็ น ภาพของกลุ่ ม ผู ้ เ ข้ า ร่ วมทํ า กิ จ กรรม ได้ แ ก่
กระบวนการสร้ า งชุ ม ชนเพื อ การมี ส่ว นร่ ว มในการแสดง
ความคิดเห็นต่อร่ างรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย 2550

ซึงเคยเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของสภาร่ างรัฐธรรมนูญ โครงการ
สํา หรั บ องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นท้อ งถิ น โครงการอบรมเชิ ง
ปฏิ บตั ิการเพือสํารวจความคิดเห็ นเกี ยวกับการเลือกตั:งของ
นิ สิตนักศึ กษา และโครงการฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการในการ
ทําอิ เ ล็กทรอนิ ก ส์ โพลสําหรั บนักวิจัย ให้กับนัก วิจัย นิ สิ ต
นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี แ ละปริ ญ ญาโท ในสาขาทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาขารัฐศาสตร์ และนิ ติศาสตร์
บางองค์กรที เข้า ร่ วมกิ จกรรมได้ใ ห้ความสนใจที จะนําคุ ย
โพลไปใช้ประจําในกิ จกรรมขององค์กร ตัวอย่างเช่น ได้มี
การติ ด ตั:ง เครื อ งแม่ ข่ า ยซอฟต์แ วร์ คุ ย โพลที วิ ท ยาลัย การ
บริ หารรัฐกิ จ มหาวิทยาลัยบูรพา เพือประกอบกิ จกรรมการ
เรี ยนการสอน และการทําวิจยั ของสถาบันดังกล่าว
กลุ่มเป้ าหมายในระหว่างการพัฒนาซอฟต์แวร์ คุยโพลถูก
จั ด แบ่ ง ออกเป็ นสามกลุ่ ม ได้ แ ก่ ก ลุ่ ม ที มี ค วามรู ้ ท าง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร เช่น นิ สิตนักศึ กษา
สาขาเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อ สาร หรื อ สาขาที
เกี ย วข้อ ง ในระดับ ปริ ญ ญาตรี แ ละบัณ ฑิ ต ศึ ก ษา กลุ่ ม ที มี
ความรู ้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารขั:นพื:นฐาน
เช่น นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา ในสาขาวิชาอืนๆ ทีไม่เกียวข้อง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร และกลุ่มที ไม่มี
ความรู ้ ท างเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื อ สาร เช่ น
บุคลากรจากองค์การบริ หารส่วนท้องถิน เป็ นต้น
ผลที ได้จากการจัดทํากิ จกรรมถูกนํามาศึ กษาและนํามา
ปรั บ ปรุ ง เพื อ เพิ ม ประสิ ทธิ ภ าพซอฟต์ แ วร์ 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 ล้ ว ที
http://www.thaisocial.net/kuipoll/ อย่ า งไรก็ ต ามยัง มี ค วาม
จําเป็ นในการจัดกิจกรรมและพัฒนาซอฟต์แวร์ คุยโพลอย่าง
ต่อเนื อง โดยเฉพาะอย่างยิงการขยายขีดความสามารถของ
ซอฟต์แวร์เพือให้ตอบสนองต่อการคาดหมายพฤติกรรม

5. สรุ ปและแผนกิจกรรมของคุยโพล
งานวิ จั ย นี: ใช้ วิ ธี วิ ท ยาการวิ จั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก าร (Action
research) กล่าวคือการพัฒนาซอฟต์แวร์คุยโพลได้ดาํ เนิ นการ
ไปพร้อมๆ กับการทํากิจกรรมด้วยซอฟต์แวร์ คุยโพล โดยได้
นําผลสะท้อนกลับ (Feedback) จากการทํากิจกรรมกลับไป
ปรับปรุ งต้นแบบ (Prototype) ซอฟต์แวร์ คุยโพล อย่างไรก็
ตามเนื: อหา (Content) ต่างๆ ทีเกิดขึ:นในระหว่างการพัฒนา

ซอฟต์แวร์ ได้ถูกเก็บ และวิเคราะห์ ไว้เป็ นฐานความรู ้ของ
โครงการ
งานวิจยั ในขณะนี: เป็ นการพัฒนาเพิมเติมในกระบวนการ
สร้างความรู ้ดว้ ยคุยโพล และการเผยแพร่ องค์ความรู ้ใหม่ที
เกิ ดขึ:นในรู ปแบบข้อมูลข่าวสารจากคุยโพล ทั:งนี: เพือให้ได้
ซอฟต์แวร์เพือสังคมสําหรับสร้างเครื อข่ายสังคมทีมีคุณภาพ
และมุ่งสู่สงั คมความรู ้หรื อสังคมอุดมปั ญญา
คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณศูนย์เทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิ กส์
แห่ ง ชาติ (NECTEC) ที ไ ด้ส นับสนุ นเงิ นทุ น วิจัย สํา หรั บ
โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์เพือสังคมฐานความรู ้
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