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บทนำ

ในปัจจุบันการเรียนการสอนจำเป็นต้องนำเอาเทคโนโลยีหลายอย่างมาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิด

ความน่าสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชาต่างๆ การใช้งานระบบสังคมออนไลน์ การเรียน

การสอนผ่านทางอินเทอร์เน็ต และการสร้างห้องปฏิบัติการจำลองเพ่ือให้ผู้เรียนได้ทำการทดลองผ่าน

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตน้ันส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีล้วนแต่ทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้และมุมมองใหม่ๆ ใน

การเรียนแทบท้ังส้ิน แต่จะทำอย่างไรให้องค์ความรู้หรือประสบการณ์ทางการเรียนท่ีผู้เรียนได้รับจาก

สภาพแวดล้อมดังกล่าว ถูกจัดเก็บด้วยวิธีท่ีเหมาะสม ทางเลือกท่ีน่าสนใจของการจัดการความรู้ในช่วง

เวลาน้ีคงจะหนีไม่พ้นเร่ืองของการใช้เทคโนโลยีมาเป็นเคร่ืองมือช่วยในการจัดการความรู้ซ่ึงก็ข้ึนอยู่กับ

ผู้ใช้ว่าต้องการใช้งานในลักษณะใด Software as a Service เป็นส่วนหน่ึงของเทคโนโลยีท่ีอยู่ภายใต้

การให้บริการของ Cloud Computing ซ่ึงกำลังเป็นท่ีนิยมอย่างมากเพราะผูใ้ช้งานสามารถจัดการราย

ละเอียดของข้อมูลหรือส่ิงต่างๆ ท่ีต้องการจะพัฒนาให้เสร็จสรรพบนระบบของผู้ให้บริการได้เลย โดย

ไม่ต้องทำการติดต้ังหรือดาวน์โหลดเคร่ืองมือท่ีจะใช้งานให้เสียเวลา ดังน้ันระบบการเรียนการสอนจึง

สามารถนำเอา Software as a Service มาใช้เป็นศูนย์กลางในการจัดการความรู้ เพ่ือแบ่งปันและแลก

เปล่ียนข้อมูลข่าวสารหรือจะนำมาใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนก็สามารถท่ีจะทำได้

เช่นกัน เพียงแค่ผู้ใช้งานนำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของตนเองก็จะทำให้การจัดการ

ความรู้ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย

การจัดการความรู้

องค์ความรู้ต่างๆ เกิดข้ึนมาจากการเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์

การสะท้อนทางความคิด การหาเหตุและผลของประเด็นท่ีสนใจอย่างเป็นระบบ องค์ความรู้ยังเกิดได้

จากประสบการณ์ในการทำงานเฉพาะทางของบุคคลทุกระดับ ท่ีสะสมมาจนกลายเป็นความเช่ียวชาญ

* อาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศรีสะเกษ

** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ซ่ึงสามารถท่ีจะถ่ายทอดให้ผู้สนใจได้นำไปใช้ให้เกิดคุณค่าได้ท้ังในปัจจุบันและอนาคต การจัดการความรู้

จึงเป็นส่ิงจำเป็นเพราะหลักการหรือแนวความคิดต่างๆ ท่ีผู้รู้ได้ทำการศึกษา ค้นคว้า และนำมาซ่ึงการ

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในบางเร่ืองจะต้องอาศัยระยะเวลาท่ียาวนาน หากขาดการจัดเก็บอย่างเป็น

ระบบองค์ความรู้ต่างๆ อาจสูญหายไป ทำให้ผู้ท่ีต้องการหาความรู้ในเร่ืองดังกล่าวต้องเสียเวลาในการ

ค้นหาใหม่อีกครั้ง

อุรารัตน์ วงศ์ศิลป์ (2546) กล่าวไว้ว่าความรู้เป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่

ทำให้บุคคลหรือองค์กรประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในโลกปัจจุบันและในอนาคตเพราะสังคม

ได้กลายเป็นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ (knowledge based society) ท่ีทุกคนในสังคมจะต้องมีความ

สามารถในการนำความรู้มาสร้างนวัตกรรม (innovation) สำหรับใช้เป็นพลังในการขับเคล่ือนตนเอง

และสังคม เช่นเดียวกับพรรณี สวนเพลง (2552: 27)ท่ีกล่าวถึงการจัดการความรู้ไว้ว่า เป็นการบูรณาการ

ศาสตร์  2 สาขาเข้าด้วยกันคือ ความรู้ (Knowledge) และการบริหารจัดการ (Management) โดยเน้น

ที่กระบวนการในการจัดการข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และความรู้ ด้วยการให้ความสำคัญกับบุคคล

โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการความรู้ผ่านช่องทางความรู้ต่างๆ จนสามารถนำความรู้ท่ีมีอยู่

ในตัวของแต่ละคนมาจัดเก็บให้เป็นระบบ และส่ิงท่ีสำคัญท่ีจะช่วยให้การจัดการความรู้ประสบผลสำเร็จ

ได้ จะต้องอาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน (จินตนา เกตุพิบูลย์, 2552) และนอกจากนี้

การจัดการความรู้ยังมีความหมายครอบคลุมถึง การสร้าง การแสวงหา การค้นคว้า รวบรวมการจำแนก

ประเภทหรือหมวดหมู่ การจัดระบบการแบ่งปัน การแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ในทุกประเภท จาก

ทุกแหล่งโดยอาศัยเคร่ืองมือท่ีสำคัญคือคนและเทคโนโลยี รวมถึงการใช้กลยุทธ์และกระบวนการต่างๆ

ท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ได้ความรู้ท่ีถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของบุคคลหรือองค์กรใน

การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ท้ังในการพัฒนาตนเองและองค์กร (บุษราฉัตรวัฒนกำจร, 2552: 2)

กระบวนการจัดการองค์ความรู้

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิด

พัฒนาการต่างๆ ท่ีสำคัญของความรู้ มีท้ังหมด 7 ข้ันตอน (กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล,

2552) คือ

1. การค้นหา/บ่งช้ีความรู้ (Knowledge Identification)

เป็นการค้นหาหรือสืบค้นภายในองค์กร ว่ามีความรู้อะไร อยู่ในรูปแบบใด อยู่ท่ีใครและความรู้

อะไรท่ีจำเป็นต้องมี เพ่ือวางขอบเขตของการจัดการความรู้และทำให้สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. การสร้างและการแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)

เป็นการดึงความรู้จากแหลง่ต่างๆ ท่ีมีอยู่อย่างกระจัดกระจายมารวมไว้ เพ่ือจัดทำเน้ือหาให้

เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้
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3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)

เป็นการจัดทำสารบัญ และจัดแบ่งความรู้ประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้การรวบรวม การค้นหา

และการนำไปใชท้ำได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้โดยง่าย

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)

เป็นการปรับปรุงและประมวลผลความรู้ให้อยู่ในรูปแบบท่ีสามารถนำไปใช้ได้ง่าย และเป็นการ

กำจัดความรู้ที่ไม่เกิดประโยชน์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)

เป็นความสามารถในการเข้าถึงความรู้อย่างรวดเร็วในเวลาที่ต้องการ และเป็นการทำให้ผู้ใช้

ความรู้เข้าถึงความรู้ท่ีต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

6. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing)

กรณีเป็น Explicit Knowledge อาจทำเป็นเอกสารฐานความรู้, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

กรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดทำเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้, เวทีแลกเปล่ียนความรู้, การจัดทำเอกสาร,

การจัดทำฐานความรู้และชุมชนนักปฏิบัติ เป็นต้น

7. การเรียนรู้ (Learning)

การเรียนรู้ของบุคลากรจะทำให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ข้ึนซ่ึงจะไปเพ่ิมพูนองค์ความรู้ขององค์กร

ท่ีมีอยู่แล้วให้มากข้ึนเร่ือย ๆ  ความรู้น้ีก็จะถูกนำไปใช้เพ่ือสร้างความรู้ใหม่อีก เป็นวงจรท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด

เรียกว่า วงจรการเรียนรู้

ในการจัดการความรู้นั้น นอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้ว ยังต้องมีการ

จัดทำหรือการสร้างแหล่งจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา

ประยุกต์ใช้ ในการจัดการความรู้ซึ่งจินตนา เกตุพิบูลย์ (2552) ได้กล่าวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ใช้จัดการความรู้ว่าเป็นอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีเก่ียวข้องกับการรวบรวม ประมวลผล เก็บรักษา และ

เผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศรวมไปถงึฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และการส่ือสารโทรคมนาคม

เช่นเดียวกับ พระมหาอนุลักษณ์ ประภาวดี (2552) ให้ความเห็นว่าเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในเร่ือง

ของการจัดการความรู้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงอินเทอร์เน็ตท่ีเป็นเทคโนโลยีท่ีสามารถเช่ือมคนท่ัวโลกเข้าด้วย

กันอันจะทำให้กระบวนการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Transfer) ทำได้ดีย่ิงข้ึน อีกท้ังเทคโนโลยี

ยังช่วยให้สามารถเลือกการนำเสนอได้หลายรูปแบบเช่นตัวอักษร รูปภาพ แอนนิเมชั่นเสียง วิดีโอ

ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้ทำได้ง่ายขึ้น จึงนับได้ว่าเทคโนโลยีจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนและเพิ่ม

ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการความรู้ได้เป็นอย่างดี

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการจัดการความรู้

บดินทร์ วิจารณ์  (2549:106-108) กล่าวถึงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ท่ีสามารถ

นำมาใช้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติโดยมีเคร่ืองมือบางอย่างท่ีสำคัญ เช่น
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1. ชุมชนนักการปฏิบัติ (Community of Practice - CoP)

เป็นเครือข่ายความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ เกิดข้ึนมาจากความใกล้ชิด ความพึงพอใจและ

พื้นฐานความสนใจท่ีใกล้เคียงกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่

2. การใช้ท่ีปรึกษาหรือพ่ีเล้ียง (Mentoring Programs)

เป็นวิธีการพัฒนาความสามารถและถ่ายทอดความรู้แบบตัวต่อตัว เป็นการสอนงานท่ีรวดเร็ว

และใกล้ชิด เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ในระยะเวลาอันส้ัน โดยการมอบหมายให้พ่ีเล่ียงเป็นผู้แนะนำและ

สอนวิธีการทำงานให้

3. การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review-AAR)

เป็นการอภิปรายเพ่ือทบทวนเก่ียวกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือทบทวนว่าเกิดอะไรข้ึน ทำไมจึง

เกิด จะรักษาจุดแข็งและปรับปรุงจุดอ่อนได้อย่างไร ส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลให้ทีมและสมาชิกได้เรียนรู้จาก

ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลว

4. การเสวนา (Dialogue)

การทำ Dialogue เป็นการปรับฐานความคิด โดยการฟังจากผู้อ่ืนท่ีมีหลากหลายแนวความคิด

จะทำให้สมาชิกเห็นภาพท่ีใกล้เคียงกัน แล้วทำการประชุมหรืออภิปรายเพ่ือแก้ปัญหาหรือหาข้อยุติต่อไป

5. ฐานความรู้บทเรียนและความสำเร็จ (Lessons Learned and Best Practices Databases)

เป็นการเก็บข้อมูลความรู้ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ ทั้งในรูปแบบของความสำเร็จ ความ

ล้มเหลวและข้อเสนอแนะในเรื่องที่สนใจไว้ในฐานข้อมูลหรือศูนย์กลางที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา

การที่มีศูนย์กลางความรู้ ทำให้สามารถเข้ามาเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรง

หากสามารถดำเนินการได้ดี ฐานขององค์ความรู้จะเป็นเคร่ืองมือท่ีสำคัญในการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร

6. แหล่งผู้รู้ในองค์กร (Center of Excallence-CoE)

เป็นการกำหนดแหล่งผู้รู้ในองค์กร ที่ทำให้ทราบว่าจะสามารถติดต่อสอบถามผู้รู้ได้ที่ไหน

อย่างไร

7. เพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer Assist)

เป็นการประชุมท่ีเชิญสมาชิกจากกลุ่มอ่ืน มาแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจให้แก่

ทีมซ่ึงต้องการความช่วยเหลือ ผู้ท่ีถูกเชิญมาอาจจะเป็นคนท่ีอยู่ในองค์กรอ่ืนก็ได้

บริการซอฟต์แวร์ประยุกต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

บริการซอฟต์แวร์ประยุกต์ Software as a Service คือโปรแกรมประยุกต์ท่ีสามารถใช้งานได้

บนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ และการให้บริการจะอยู่บนพ้ืนฐานความต้องการท่ีแท้จริงของผู้ใช้ซ่ึงอาจ

จะเป็นการใช้งานตามความจำเป็นหรือตามวัตถุประสงค์เท่าน้ัน โดยผู้ใช้จะต้องทำการสมัครเป็นสมาชิก

จากผู้ให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต จึงจะมีสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูลและเข้าใช้งาน ซ่ึงผู้ใช้ต้องทำการ

จ่ายค่าบริการเพ่ือใช้งานซอฟต์แวร์หรือส่วนอ่ืนท่ีมีลิขสิทธ์ิตามระดับความต้องการ อย่างเช่นประเภท

ในการใช้งาน เวลาในการใช้งานหรือการรับชมข้อมูลบางอย่างผ่านทางอินเทอร์เน็ต (LIAO Hancheng,
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2009: 1061) ปัจจุบันการให้บริการซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือ Software as a Service ได้รับความนิยม

อย่างมากโดยเฉพาะผู้ให้บริการส่ือสังคมออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ท่ีส่วนใหญ่ล้วนแต่มีฐาน

การให้บริการอยู่ในลักษณะของ Software as a Service ซ่ึงเป็นหน่ึงในรูปแบบการให้บริการภายใต้

เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) ท่ีจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถท่ีจะทำงาน

ทุกอย่าง เช่น การสร้างเอกสาร การใช้ทรัพยากรในการทำงานร่วมกัน การแบ่งปันข้อมูล ฯลฯ ส่ิงต่างๆ

เหล่าน้ีสามารถกระทำผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว และสามารถท่ีจะนำมาประยุกต์ใช้เพ่ือ

การจัดการความรู้ในระบบการเรียนการสอน  โดยท่ีผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องคำนึงถึงเร่ืองของซอฟต์แวร์

และฮาร์ดแวร์เพราะทรัพยากรทุกอย่างทางด้านระบบไอที ผู้ให้บริการจะจัดเตรียมไว้ให้ตามความต้อง

การซึ่งมีทั้งบริการแบบเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายผู้ใช้ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือเข้าใช้บริการ

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ได้จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาต่างๆ ท่ีสมัย ทำให้การใช้งานสะดวกและ

เกิดข้ึนได้ทุกท่ีทุกเวลา สุธีร์นวกุล (2554: 53-58) ได้ยกตัวอย่างผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ประยุกต์ใน

การจัดเก็บข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตไว้ดังนี้

1. Dropbox เป็นเว็บโฮสต้ิงท่ีให้บริการรับฝากไฟล์ข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยี Cloud Computing

เพ่ือจัดเก็บไฟล์และโฟล์เดอร์ ท่ีต้องการแบ่งปันให้ผู้อ่ืนผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซ่ึงจะมีการอัพเดตข้อมูล

ให้ตรงกันโดยอัตโนมัติ

2. Windows Live SkyDrive  เป็นพ้ืนท่ีสำหรับใช้จัดเก็บข้อมูลออนไลน์จากทางไมโครซอฟท์

ซึ ่งบริการนี ้จะใช้ได้สำหรับผู ้ที ่มีบัญชีของไมโครซอฟท์ได้แก่ @hotmail.com, @msn.com,

@windowslive.com เป็นต้น

3. ADrive.com เป็นบริการพ้ืนท่ีฟรีสำหรับให้บริการจัดเก็บ และแบ็กอัพไฟล์ข้อมูลใน

รูปแบบต่างๆ ซ่ึงสามารถใช้งานและแก้ไขได้จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์

4. Box.net เป็นบริการจัดการข้อมูลและพ้ืนท่ีจัดเก็บไฟล์สำหรับผู้ท่ีใช้งานผ่านอุปกรณ์ส

มาร์ตโฟน เช่น iPhone, iPadและ WebOS

เครือข่ายสังคมออนไลน์

เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นพัฒนาการและความกา้วหน้าของระบบอินเทอร์เน็ต มีกลุ่มผู้ใช้

งานท่ีเปรียบเสมือนเป็นกลุ่มคนในสังคม ท่ีมีทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ หลากหลายระดบั และมี

ความแตกต่างกันทางความคิด ซ่ึงอาจจะมาจากทุกมุมโลก ทำให้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศข้ึนมา

เพ่ือใช้งาน จำเป็นต้องทราบถึงสภาพหรือส่ิงแวดล้อมท่ีเรียกว่า ระบบนิเวศดิจิตอล (digital Eco-sys-

tem) ท่ีแบ่งให้คนในสังคมแยกออกเป็น 4 รุ่น (social generation) (ปานใจ ธารทัศนวงศ์, 2554:

123-126) คือ

1. Gen B คือกลุ่มคนท่ีมีอายุมากกว่า 50 ปี

2. Gen X คือกลุ่มคนท่ีมีอายุ 30-50 ปี

3. Gen Y คือกลุ่มคนอายุต้ังแต่ 15 -30 ปี

4. Gen Z คือกลุ่มคนท่ีมีอายุน้อยกว่า 15 ปี
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จากการอยู่ร่วมกันในสังคมดิจิตอล ได้ทำให้เกิดการพัฒนาเป็นเครือข่ายสังคม หรือร่วมด้วย

ช่วยกัน ซ่ึงได้รับอิทธิพลมากจากการพัฒนาของ Web 2.0 ท่ีต้องการให้ผู้ใช้ได้มีส่วนร่วมกับเว็บไซต์

มากข้ึน บวกกับเครือข่ายสังคมท่ีต้องการใหค้นในเว็บไซต์รู้จักกัน และมีการแลกเปล่ียนความคิดกัน

จนกลายเป็นสังคมท่ีเกิดข้ึนจากคนท่ีมีความคิดเห็นตรงกัน หรือชอบในส่ิงเดียวกัน ทำให้คนในสังคม

ได้แลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเครือข่ายสังคมออนไลน์แบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทคือ

1. เผยแพร่ตัวตน (identity network)

2. เผยแพร่ผลงาน (creative network)

3. ความสนใจตรงกัน (interested network)

4. ร่วมพัฒนาส่วนต่างๆ ของซอฟต์แวร์ (collaboration network)

5. โลกเสมอืนจริง (gaming/virtual reality)

สื่อสังคมออนไลน์

ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) คือ ส่ือท่ีผู้ส่งสารแบ่งปันสาร ซ่ึงอยู่ในรูปแบบต่างๆ ไป

ยังผู้รับสารผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ โดยสามารถโต้ตอบกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร หรือผู้รับ

สารด้วยกันเองได้ (พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์, 2554) และจากการท่ีWeb เทคโนโลยีได้พัฒนามาสู่ Web

2.0 ซ่ึงทำให้เกิดเคร่ืองมือทางส่ือสังคมออนไลน์มากมายและสามารถท่ีจะนำมาใช้งานได้โดยท่ีไม่ต้อง

พัฒนาอะไรเพิ่มเติม เพียงแค่นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวผู้ใช้งานก็ถือว่าเป็นสิ่งที่

คุ้มค่าอย่างมาก เพราะเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีมีใหใ้ช้งานน้ันเป็นบริการท่ีไม่เสียค่าใชจ่้ายและเข้าถงึได้ทุก

เวลาท่ีต้องการ (เลอชาติ ธรรมธีรเสถียร, 2551) ส่ือสังคมออนไลน์สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ

(วิยะดา ฐิติมัชฌิมา, 2553) ได้แก่ - เว็บบล็อก (Weblog) หรือเรียกส้ันๆ ว่า บล็อก (Blog)

เป็นเว็บไซต์ที่มีรูปแบบเนื้อหาเป็นเหมือน บันทึกส่วนตัวออนไลน์ มีส่วนของการแสดงความคิดเห็น

(Comment) และมีลิงค์ (Link) ท่ีเช่ือมโยงไปยังเว็บอ่ืนๆ ท่ีมีเน้ือหาหรือประเด็นท่ีเก่ียวข้องกัน

- เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking Sites) เช่น Facebook, Myspace

และ hi5  เว็บไซตเ์หล่านี้ใช้สำหรับเป็นพื้นที่ ในการนำเสนอตัวตนและเผยแพร่เรื่องราวของตนเอง

ทางอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้งานสามารถท่ีจะเขียนบล็อก สร้างอัลบ้ัมรูป สร้างกลุ่มเพ่ือนและเครือข่ายสังคม

ของกลุ่มตนเองขึ้นมาได้ - เว็บไซต์สำหรับแบ่งปันวิดีโอ (Video-sharing Sites) และผลงาน เช่น

YouTube, Yahoo VDO, Google VDO, Flickr และ Multiply  เว็บไซต์เหล่าน้ีใช้ในการนำเสนอ

ผลงานต่างๆ ของตัวเองได้แก่ วีดีโอ รูปภาพ หรือเสียงเพลง

- เว็บประเภท Micro Blog เช่น Twitter ใช้สำหรับการส่งข้อความหากันระหว่างสมาชิก ด้วย

จำนวนไม่เกิน 140 ตัวอักษร ซ่ึงสามารถส่งได้โดยผ่านหน้าเว็บไซต์หรือโทรศัพท์มือถือ

-วิกิ (Wikis) เป็นสารานุกรมและขุมคลังความรู้ที่คนทั้งโลกสามารถมาแบ่งปันความรู้ใน

ทุกด้านร่วมกันได้
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-โลกเสมือน เช่น SecondLife และ World WarCraft เป็นโลกเสมือนจริง สามารถสร้าง

ตัวละครและสมมุติให้เป็นตัวของเราเองและใช้ชีวิตอยู่ในเกมส์หรืออยู่ในชุมชนเสมือน (Virtual

Community) ผ่านเกมส์ได้

การจัดการความรู้ด้วยบริการซอฟต์แวร์ประยุกต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

การจัดการความรู้ด้วยบริการซอฟต์แวร์ประยุกต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นส่ิงท่ีสามารถทำ

ได้โดยการอาศัยทรัพยากรท่ีเป็นเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในระบบผู้ของให้บริการ รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีอยู่

ในเครือข่ายสังคมออนไลน์และส่ือสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Google Appsหรือ Dropbox

มาเป็นเคร่ืองมือทางการส่ือสารท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถติดต่อประสานงานกันได้รวดเร็ว

ย่ิงข้ึน และสามารถใช้เป็นส่ือกลางในจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ท่ีได้จากการเรียนรู้ หรือการค้นคว้า

ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ อันจะนำมาซึ่งองค์ความรู้ของผู้เรียนตัวอย่างของเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้

จัดการความรู้ (กิตติภัทร์ โฉมฉาย และกนกวรรณ เขียววัน, 2549) มีดังต่อไปน้ี

- ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Document and Content Management Systems)

- ระบบสืบค้นข้อมูลข่าวสาร (Search Engine)

- ระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

- ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์และระบบประชุมทางไกล (Electronics Meeting Systems and

Video Conference)

- การเผยแพร่สือ่ผ่านระบบเครือข่าย (e-Broadcasting)

- การระดมความคิดผ่านระบบเครือข่าย (Webboard)

- ซอฟต์แวร์สนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม(Groupware)

- บล็อก (Blog หรือ Weblog) เป็นเคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนความรู้หรือประสบการณ์

เทคโนโลยีต่างๆ จากผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ประยุกต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตท่ีกล่าวมาในข้างต้น

น้ันสามารถท่ีจะนำเอามาใช้เพ่ือการจัดการความรู้ในการเรียนการสอนได้ซ่ึงจะทำให้ระบบการเรียนการ

สอนมีความก้าวหน้า และผู้สอนมีช่องทางท่ีจะใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ แบ่งปันทรัพยากร ติดต่อ

ประสานงาน ช่วยเหลือผู้เรียน รวมถึงการส่งผ่านข้อมูลต่างๆ ท่ีใช้ในการเรียนการสอน ไปสู่ผู้เรียนได้

อย่างรวดเร็วและทำให้ผู้สอนใช้เวลาในการเรียนการสอนได้คุ้มค่ามากย่ิงข้ึน นอกจากน้ีการมอบหมาย

งานให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมหรือค้นคว้าข้อมูลเพื่อการนำเสนอผลงาน ผู้เรียนสามารถที่จะ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร การส่งผลงาน และการเผยแพร่ผลงาน

เช่นการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใช้กระดานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแสดงความคิดเห็นและ

แลกเปล่ียนประสบการณ์ในเร่ืองต่างๆ รวมถึงแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย การเขียน

การวิเคราะห์ข้อมูล และการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (เจนศึก โพธิศาสตร์, 2555)

ซ่ึงสอดคล้องกับ ดารารัตน์ สุขแก้ว และสัมพันธ์ุ จันทร์ดี (2551) ท่ีได้ทำวิจัยเร่ือง การจัดการความรู้

ในการบัญชีบริหารด้วยเว็บบอร์ด พบว่า การใช้เว็บบอร์ดในการเรียนการสอน เรือ่งการบัญชีบริหาร
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สามารถทำให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมข้ึน อย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 และนักศึกษา

ส่วนมากมีความพึงพอใจจากการใช้เว็บบอร์ดในการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่างๆ อยู่ในระดับ

มาก โดยมีการกระจายของระดับความคิดเห็น พบว่าการใช้เว็บบอร์ดมีความสะดวกในการใช้งาน

มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด ความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด และ

ความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมของอาจารย์ผู้สอนในการบัญชีบริหาร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด

ความสวยงามของรูปแบบเว็บบอร์ดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมของ

ครูผู้สอน พบว่า มีความเหมาะสมในการทำกิจกรรมบนอินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับมากท่ีสุด และเว็บบอร์

ดยังมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้อยู่ในระดับมากนอกจากนี้ในบางส่วนของบท

ความเรื่องการใช้ทวิตเตอร์เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนของกานดา รุณนะพงศา สายแก้ว,

วิทย์ครุธคำ และอนัตต์ เจ่าสกุล (2553)ได้กล่าวถึงผลจากการใช้ทวิตเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนไว้ดังน้ี

1. นักศึกษาบางคนท่ียังไม่เคยใช้ทวิตเตอร์มาก่อนได้เรียนรู้วิธีการใช้ทวิตเตอร์เพ่ือติดต่อพูด

คุยกับเพ่ือนหรือติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

2. ทำให้ข้อมูลต่างๆ ท่ีนักศึกษาค้นคว้าหาความรู้มาไม่ได้ทำเพ่ือตัวเองหรืออาจารย์เท่าน้ัน แต่

ยังเป็นการทำเพื่อผู้อื่นในสังคมเพราะได้แบ่งปันผ่านทวิตเตอร์

3. นักศึกษาได้ฝึกการสรุปข้อความให้กระชับและตรงประเด็น

4. นักศึกษาได้สร้างเครือข่ายทางสังคมท่ีมีความสนใจร่วมกัน และแบ่งปันข้อมูลท่ีค้นพบใน

กลุ่ม ทำให้ได้มีโอกาสในการสะทอ้นความคิดเข้ามาในกลุ่มเพ่ือแจ้งให้เพ่ือนร่วมช้ันเรียนและอาจารย์

ผู้สอนได้ร่วมกันอภิปราย

5. นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการส่ือสารอย่างมีข้อจำกัดให้มีความกระชับและตรงประเด็น เกิดการ

สะสมองค์ความรู้ร่วมกันขึ้นในชั้นเรียน

6. อาจารย์ผู้สอนได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคของนักศึกษาได้ง่ายข้ึนสำหรับนักศึกษาท่ีลังเล

ในการแสดงออกทางความคิดเห็นในชั้นเรียนจริง

7. นักศึกษาสามารถรับรู้ข้อมูลผ่านทางทวิตเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว มีความสะดวก สามารถเข้า

ถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต

ประโยชน์ท่ีได้รับ

1. ทำให้การจัดการความรู้มีความเป็นระบบช่วยลดเวลาท่ีใช้ในการค้นหาข้อมูล

2. มีส่ือกลางท่ีสามารถใช้แลกเปล่ียนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นและแบ่งปันความรู้ร่วมกันได้

3.ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาระบบ และทรัพยากรไอที

4. สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ทุกเวลาท่ีต้องการ

5. ทำให้การต่อยอดของข้อมูลต่างๆ ในกลุ่มเครือข่ายการจัดการความรู้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง

และไม่ มขี้อจำกัด
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บทสรุป

บริการซอฟต์แวร์ประยุกต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นส่ิงท่ีสามารถนำมาสร้างคุณค่าหรือก่อให้

เกิดประโยชน์ทางการศึกษาได้ หากมีการประยุกต์หรือนำเอามาใช้ในการเรียนการสอนจะทำให้เกิดการ

เชื่อมโยงกันระหว่างแหล่งทรัพยากรข้อมูลและสารสนเทศที่หลากหลาย และยังช่วยให้การเผยแพร่

ข้อมูลต่างๆ น้ันกระจายออกไปอย่างรวดเร็ว เม่ือมีการเคล่ือนย้ายหรือส่งผ่านข้อมูลต่างๆ ไปยังผู้เรียน

ได้เร็ว ผู้เรียนก็จะได้รับความรู้ที่ทันสมัย และช่วยให้เกิดการต่อยอดในการเรียนรู้ได้เร็วและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นด้วยความเป็นสากลของระบบคอมพิวเตอร์และความก้าวหน้าของระบบ

อินเทอร์เน็ตในยุคปัจจุบัน จึงควรนำส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีท่ีเกิดข้ึนและเปล่ียนแปลงไปตามความก้าวหน้า

ของเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพราะสามารถท่ีจะนำมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดการความรู้ได้

เป็นอย่างดีและอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ระบบการศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆมีการ

พัฒนายิ่งขึ้นไปในอนาคต
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