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Wiki พื้นที่ ใหม่ส�ำหรับโลกสังคมนวัตกรรม
Wiki: New Space for Innovative Social World

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ระวีวรรณ  แก้ววิทย์
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บทคัดย่อ

	 Wiki	คือ	Social	Software	ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ส�าหรับแลกเปลี่ยนความรู้	ข้อมูล	สารสนเทศ	รวมถึงความคิดเห็นต่างๆ	
จากผู้ใช้		โดยที่ผู้ใช้สามารถแก้ไขเนื้อหาบนเพจได้อย่างอิสระ		ที่ส�าคัญคือสามารถท�าได้ง่ายโดยไม่จ�าเป็นต้องเขียน	HTML	Wiki	สามารถ
ประยกุต์ใช้งานในลกัษณะทีเ่ป็นการท�างานร่วมกนัทัง้ในด้านธรุกจิและด้านการศกึษา	หลายองค์กรน�าซอฟต์แวร์นีม้าใช้ในการแบ่งปันข้อมลู
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน		สถาบันการศึกษาหลายแห่งใช้	Wiki	เพื่อเป็นชุมชนส�าหรับการท�างานร่วมกัน	การแบ่งปันความรู้รวม
ถึงการจัดการองค์ความรู้ด้วย		
 

Abstract

	 Wiki	is	social	software	which	has	been	developed	for	sharing	of	user’s	information	and	exchanging	of	their	viewpoints	
each	other.		In	addition,	the	user	can	develop	and	correct	their	content	on	Wiki	independently.	At	present,	either	business	
or	public	sectors	intend	to	apply	Wiki	to	their	organization	served	as	the	collaboration	working.	In	educational	sector,	there	
are	many	educational	institutions	which	adopt	the	software	to	be	social	community	for	collaboration	and	knowledge	
management.			

บทน�ำ

	 ปัจจุบันโลกของสังคมออนไลน์เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	ในยุคนี้ที่หลายคนเรียกว่าเป็นยุคของ	Web	2.0	คงจะปฏิเสธไม่ได้
ว่าเป็นยุคของเครือข่ายสังคมออนไลน์	(Online	Social	Networking)	อย่างเต็มรูปแบบ	ซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจาก
เดิมไปเป็น	Social	Software	ซึ่งหมายถึง	ซอฟต์แวร์ที่เน้นการท�างานร่วมกันจากผู้ใช้		ซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่มีบทบาทมากและมีผู้ใช้งานกัน
อย่างแพร่หลายในขณะนี้	คือ	Wiki		หรือวิกิ	Wiki	เป็นภาษาฮาวาย		แปลว่า	เร็ว	ถูกพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในปี	ค.ศ.	1994		โดย	Ward	
Cunningham		ซึ่งได้ท�าการสร้างเพจของ		WikiWikiWeb	ที่มีลักษณะการใช้งานที่ง่ายและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว	ส�าหรับปัจจุบัน	Wiki	
จึงกลายเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากจากผู้ใช้ที่ต้องการความร่วมมือ	(Collaboration)	จากผู้อื่น				

กำรท�ำงำนของ Wiki

	 การท�างานของ		Wiki		คล้ายกับ	Blog	ที่หลายคนคุ้นเคย		Blog	สร้างขึ้นเพื่อน�าเสนอข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ	ตามที่เจ้าของ	
Blog	ต้องการ	พร้อมน�าเสนอให้กบัผูท้ีส่นใจจะเข้ามาเยีย่มชม	โดยผูเ้ยีย่มชมสามารถอ่านและแสดงความคดิเหน็	เช่น	เหน็ด้วยหรอืไม่เหน็
ด้วยได้เท่านั้นแต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลและสารสนเทศภายใน	Blog	ได้	แต่	Wiki	นั้นแตกต่างจาก	Blog	ตรงที่งานเขียนใน	Wiki	จะเน้น
ความร่วมมือกันโดยทุกคนมีสิทธิแก้ไขแต่ละหน้าได้เท่าเทียมกันเพื่อปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	ผู้ใช้งาน	Wiki		สามารถ
สร้างชมุชนของตวัเองโดยสามารถเข้าไปอ่านและแก้ไขบทความ	ข้อมลูและสารสนเทศต่างๆ	ได้เหมอืนกบัการใช้	Webboard	แต่เป็นการ
ใช้	Webboard	ในยุคของเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือในยุคของเว็บ	2.0	นั่นเอง		นอกจากนี้ยังสามารถสร้างเนื้อหาข้อมูลและเพจใหม่ได้
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อย่างง่ายดายรวมถึงการลบบทความหรือข้อมูลทิ้งได้โดยที่ไม่ต้อง
มีความรู้ทางด้านเทคนิค	ไม่จ�าเป็นต้องเข้าใจ	HTML	(Hyper	Text	
Markup	Language)	หรอืรหสัต่างๆ	อาศยัเพยีงความรูพ้ืน้ฐานใน
การสร้างเอกสารทัว่ไปกส็ามารถสร้างบทความหรอืเพจใหม่ได้	ซึง่
เป็นการสร้างโดยอิสระไม่ขึ้นกับผู้ใช้รายอื่น	นอกจากนี้ยังสามารถ
สร้าง	Wiki	 ในลักษณะที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวส�าหรับกลุ่มเฉพาะได้อีก
ด้วย	 โดยผู้ที่จะเป็นสมาชิกจะต้องลงทะเบียน	 ก่อนเข้าใช้งานจะ
ต้องใส่ชื่อผู้ใช้	(Username)	 และรหัสผ่าน	(Password)	 ปัจจุบัน
จ�านวนผูใ้ช้งาน	Wiki	เพิม่ขึน้จนกระทัง่ถกูแปลเป็นภาษาต่างๆ	ทัว่
โลกมากกว่า	20	ภาษา	ส�าหรบัประเทศไทยกเ็ช่นเดยีวกนัมผีูใ้ช้งาน	
Wiki	เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	ในระยะ	7		ปีที่ผ่านมา		สังเกตได้จากปริมาณ
บทความและจ�านวนผูล้งทะเบยีนใช้งานในเวบ็ไซต์	Wikipedia	ใน
ประเทศไทย		แสดงดังภาพที่	1

ภาพที่ 1: ปริมาณบทความและจ�านวนผู้ลงทะเบียนใช้งานใน
เว็บไซต์	Wikipedia
ที่มา:	http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%
E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wiki_Graph_TH.png

 สมาชิกหรือผู้ใช้ที่มีความเคยชินในการน�าเสนอความ
เห็นและชอบอ่านความคิดเห็นผ่านกระทู้ต่างๆ	 ใน	Webboard	
อาจจะกลายเป็นกลุ่มผู้ใช้หลักของ	Wiki	 เพราะการท�างานของ	
Wiki	มีส่วนที่คล้ายคลึงกับเว็บบอร์ดตรงที่สามารถแสดงความคิด
เหน็ของผูอ่้านลงไปได้ซึง่เป็นความคดิเหน็ของกลุม่คนทีส่นใจเรือ่ง
เดียวกัน	 แต่การน�าเสนอความคิดเห็นผ่าน	Webboard	 นั้นเป็น
ความคิดที่หลากหลาย		กระจัดกระจายและสามารถตั้งกระทู้ใหม่
ได้เท่าทีต้่องการจนบางครัง้ท�าให้เกดิการเบีย่งเบนประเดน็จากตอน
เริ่มต้นจนไม่สามารถสรุปได้ว่ากระทู้นี้กล่าวถึงเรื่องใด	 ตัวอย่าง	
Webboard	ทีม่ชีือ่เสยีงของเมอืงไทย	ได้แก่	pantip.com	ซึง่มผีูใ้ช้
งานตัง้กระทูเ้รือ่งราวต่างๆ	ไว้และมผีูท้ีเ่ข้ามาเขยีนแสดงความคดิ
เห็นในเรื่องเดียวกันโดยความคิดเห็นส่วนใหญ่จะเป็นการเห็นด้วย	
ไม่เหน็ด้วยและมเีหตผุลต่างๆ	ประกอบ	ผูอ่้านจะต้องเป็นผูต้ดัสนิ
ใจเอง	การน�าข้อมูลจาก	Webboard	ไปใช้ต้องผ่านการพิจารณา
อย่างถ้วนถีบ่างครัง้ต้องอ่านข้อมลูเป็นจ�านวนหลายสบิหน้าจนกว่า
จะพบเนื้อหาหรือประเด็นที่ต้องการ	 แต่ข้อมูลหรือสารสนเทศใน	
Wiki	นัน้จะถกูจดัไว้อย่างเป็นระบบระเบยีบและรวบรวมเป็นเนือ้หา
เดียวกันอย่างเรียบร้อย	 เพราะถ้าเป็น	Wiki	ขององค์กรใดองค์กร
หนึ่งจะถูกควบคุมและดูแลอย่างเป็นระบบ	 แต่ถ้าเป็นระบบเปิด 
ผู้ใช้ทุกคนจะมีบทบาทเป็นผู้ดูแลข้อมูลใน	Wiki	 นั้น	 จนสามารถ
น�าไปใช้ได้ตามต้องการและที่ส�าคัญมีความถูกต้อง	 เชื่อถือได้อยู่
ในระดับที่สูงกว่า	Webboard	ท�าให้	Webboard	ไม่สามารถน�า
มาพฒันาในรปูแบบของการจดัการองค์ความรูข้ององค์กรได้	ท�าให้
สามารถสรุปประเด็นต่างๆ	ของ	Wiki		Blog	และ	Webboard	ได้
ดังตารางที่	1	

ตารางที่ 1: 	แสดงความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง	Wiki	Blog	และ	Webboard	ในประเด็นต่างๆ	

Wiki Blog Webboard

การใช้งาน ผู้ใช้สามารถอ่านและปรับปรุง
ข้อมูลได้

ผู้ใช้อ่านข้อมูลได้เท่านั้น 
ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลได้

ผู้ใช้สามารถอ่านและปรับปรุง
ข้อมูลได้

ประเภทของการสื่อสาร แบบสองทิศทาง										
(Full	Duplex)

แบบทิศทางเดียว				
(Simplex)

แบบกึ่งสองทิศทาง	
(Half	Duplex)

ประสิทธิภาพในการจัดการ
องค์ความรู้

นิยมน�ามาใช้กันอย่างแพร่
หลาย	

ไม่นิยมน�ามาใช้เนื่องจาก
เป็นการน�าเสนอความคิดเห็น
ส่วนบุคคล

น�ามาประยุกต์ใช้ได้น้อย
เนื่องจากการจัดการข้อมูลให้
เกิดองค์ความรู้เป็นไปได้ยาก

ความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล

มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
อยู่ในระดับสูง

มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
อยู่ในระดับสูง	(ส่วนมากเป็น
ข้อมูลส่วนบุคคล)	

มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
อยู่ในระดับต�่า

ค่าใช้จ่าย ไม่เสียค่าใช้จ่าย	 ไม่เสียค่าใช้จ่าย	 ไม่เสียค่าใช้จ่าย	
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	 ซอฟต์แวร์	Wiki	 มีทั้งแบบฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย
แต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบฟรีเพราะเป็นซอฟต์แวร	์Open	Source		
กระบวนการในการสร้างเพจและเอกสารจะแตกต่างกันไป	
ซอฟต์แวร์	Wiki	 ใช้ภาษาที่หลากหลายในการพัฒนา	 เช่น	Java		
Perl		PHP	เป็นต้น	ช่วงแรกของการใช้งานซอฟต์แวร์	Wiki		ท�าได้
โดยการน�าซอฟต์แวร์	Wiki	ติดตั้งไว้บนเครื่องให้บริการหรือเครื่อง
แม่ข่าย	(Server)		หลังจากนั้นผู้ใช้ที่ต้องการจะท�าการสร้างบัญชี
ผู้ใช้	(Account)	หรือสร้างชุมชน	(Community)	ของตนเอง	หรือ
หากเป็น	Wiki	 ที่ใช้กันโดยเสรี	 เช่น	Wikipedia	หรือ	Wikinews	 
ผูใ้ช้ไม่จ�าเป็นต้องสร้างบญัชผีูใ้ช้แต่สามารถเข้าถงึได้โดยอสิระ	แต่
ในปัจจบุนัผูท้ีต้่องการใช้งานซอฟต์แวร์	Wiki	ไม่ต้องยุง่ยากเหมอืน
ในอดีตเนื่องจากไม่จ�าเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์	Wiki	ไว้ที่เครื่องให้
บริการหรือเครื่องแม่ข่าย	เพราะปัจจุบันมี	Wiki	Farm	หลายแห่ง
ที่ท�าหน้าที่ให้บริการเครื่องมือกับผู้ใช้ส�าหรับการสร้างและพัฒนา
เพจของ	Wiki		เช่น		Wikia		PBWorks	WikiSpaces	และ	WikiDot		
เป็นต้น	(Elisa	Mason,	2008,	18-19)	Wiki	Farm	เหล่านี้ให้บริการ
โดยสรา้งรปูแบบหรอื	Template	ต่างๆ	ไวซ้ึง่จะท�าให้ผู้ใช้สามารถ
สร้างเพจได้โดยง่าย

ภาพที่ 2: ตัวอย่าง	Wiki	Farm
ที่มา: www.wikispaces.com		www.pbworks.com	และ	www.wikidot.com

ตัวอย่ำงของ Wiki 

มูลนิธิวิกิมีเดีย	(Wikimedia	Foundation)	 ถูกจัดตั้ง
ขึ้นเพื่อจัดหาและน�าเสนอข้อมูล	 สาระ	 ความรู้	 รวมถึงข่าวสาร
ต่างๆ	ส�าหรับผู้ใช้ในโลกออนไลน์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	เป็นองค์กร
ที่ไม่แสวงหาผลก�าไรภายใต้กฎหมายของรัฐฟลอริดา	 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 จึงเป็นที่มาของโครงการต่างๆ	 ได้แก่	Wikipedia	
Wikibooks	Wikiquote	Wikisource		Wikiversity	Wiktionary	และ	
Wikinews	เป็นต้น

Wikipedia	หรอืสารานกุรมเสรหีรอืสารานกุรมออนไลน์		
เป็นประเภทของ	Wiki	 ที่รู ้จักอย่างแพร่หลาย	 สร้างขึ้นโดยผู้
อ่านร่วมกันปรับปรุงน�าเสนอข้อมูลต่างๆ	 อย่างสม�่าเสมอ	 แม้
สารานุกรมนี้ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการและสื่อมวลชน	 แต่
ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความน่าเชื่อถือและความถูกต้องอยู่
เสมอ		เนือ่งจากเปิดให้ผูใ้ช้สามารถเข้ามาปรบัปรงุแก้ไขข้อมลูโดย 
ไม่ต้องผ่านการลงทะเบียน	Wikipedia	ท�างานด้วยซอฟต์แวร์ที่ชื่อ
ว่า	MediaWiki	ซึ่งเป็น	Open	Source	ถูกจัดเก็บอยู่ในเครื่องให้
บริการ	เว็บไซต์ของ	Wikipedia	คือ	www.wikipedia.org

Wikibooks หรือวิกิต�ารา	 เปรียบเสมือนหนังสือที่วาง
อยู่บนชั้นหนังสือ	 ผู้อ่านสามารถเลือกอ่านได้ตามหมวดหมู่หรือ
ประเภทหนังสือที่ต้องการและที่ส�าคัญยังสามารถปรับปรุงเนื้อหา
ในหนังสือให้มีความทันสมัยได้อีกด้วย	 วิกิต�ารามีไว้ส�าหรับเป็น
ต�าราเรียน	 ต�าราประกอบค�าอธิบาย	 ต�าราค�าแนะน�าหรือสอน
วิธีใช้และคู่มือต่างๆ	 ตัวอย่างประเภทหรือหมวดหมู่ต�ารา	 ได้แก่		
คณติศาสตร์	คอมพวิเตอร์	ศลิปะ	วรรณคดแีละสตูรอาหาร	เป็นต้น	
จุดประสงค์หลักของวิติต�าราคือการพัฒนาบทความหรือเนื้อหาที่
สามารถใช้เป็นคูม่อืประกอบการเรยีนได้	ผูท้ีต้่องการจะลงบทความ
ต่างๆ	ใน	Wikibooks	จึงควรตระหนักในประเด็นนี้ด้วย	เว็บไซต์
ของ	Wikibook	คือ	http://www.wikibooks.org 
 Wikiquote หรือวิกิค�าคม	 เป็นที่รวบรวมบทความซึ่ง
เป็นค�าคม	 สุภาษิตและค�าพังเพย	 จัดว่าเป็นแหล่งค�าคมเสรีที่ทุก
คนสามารถมีส่วนร่วมได้ในหลากหลายภาษาโดยค�าคมเหล่านี้จะ
ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆ	ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษและยังสามารถเชื่อม
โยงไปหาข้อมูลเพิ่มเติมใน	Wikipedia	 ได้อีกด้วย	 เว็บไซต์ของ	
Wikiquote	คือ	http://www.wikiquote.org/
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ภาพที่ 3: ตัวอย่างค�าคมประจ�าวันใน	Wikiquote
ที่มา: 	http://en.wikiquote.org/wiki/Main_Page

ภาพที่ 4:	ตัวอย่างสื่อการสอนใน	Wikiversity
ที่มา:	http://en.wikiversity.org/wiki/Wikiversity:Main_Page

 Wikisource	คอืห้องสมดุออนไลน์ทีเ่ป็นแหล่งรวบรวมสิง่ตพีมิพ์และจดัเกบ็เอกสารต้นฉบบัทีส่ามารถน�าไปอ้างองิได้	เช่น	เอกสาร
ราชการ	กฎหมาย	พระราชบัญญัติ	เป็นต้น	เว็บไซต์ของ	Wikisource	คือ	http://www.wikisource.org
 Wikiversity	หรอืวกิวิทิยาลยั	เป็นศนูย์กลางส�าหรบัการสร้างและการใช้สือ่การเรยีนการสอนต่างๆ	เนือ้หาภายในเป็นสือ่การสอน
ที่มีเนื้อหาโดยเสรี	เว็บไซต์ของ	Wikiversity	คือ	http://www.wikiversity.org/
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Wiktionary	 หรือวิกิพจนานุกรม	 เป็นพจนานุกรมเสรี
ที่ผู้ใช้สามารถร่วมกันเขียนได้ในหลากหลายภาษา	 โดยมีการจัด
เรยีงเหมอืนพจนานกุรมคอืเรยีงจากตวัอกัษรตวัแรกไปถงึตวัอกัษร
ตัวสุดท้าย	เช่น	ภาษาไทยเรียงล�าดับจาก	ก	ถึง	ฮ	ภาษาอังกฤษ
เรียงล�าดับจาก	A	ถึง	Z	 เพื่อง่ายต่อการค้นหาค�าศัพท์ต่างๆ	ค�า
แต่ละค�าจะมคี�าอธบิายรากศพัท์	ประเภทของค�าศพัท์	ความหมาย
และตัวอย่างประกอบ	เว็บไซต์ของ	Wiktionary	คือ	http://www.
wiktionary.org/
 Wikinews หรือวิกิข่าว	เป็นแหล่งข่าวเสรีที่สามารถร่วม
กันเขียนได้	 ผู้ใช้สามารถน�าเสนอข่าวที่ตนเองสนใจ	 ข่าวที่ก�าลัง
เป็นที่ติดตามและในขณะเดียวกันหากผู้ใช้รายอื่นๆ	มีข้อมลูข่าวที่
ทนัสมยัและล่าสดุสามารถเขยีนต่อไปเพือ่ให้ข่าวเหล่านัน้มเีนือ้หาที่
ครบถ้วนและสมบูรณ์มากขึ้น	เว็บไซต์ของ	Wikinews	คือ	http://	
www.wikinews.org
	 นอกจากตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วยังมี	Wiki	อีกมากมายที่
พฒันาโดยบรษิทัซอฟต์แวร์ต่างๆ	ซึง่อยูน่อกเหนอืการควบคมุดแูล
ของมูลนิธิวิกิมีเดีย	ได้แก่
  TWiki	 มีลักษณะการท�างานเหมือนกับ	Wiki	 ทั่วไปเป็น	
OpenSouce	 ที่สามารถสร้างและแก้ไขเนื้อหาข้อมูลได้และยังมี
ข้อดีตรงที่สามารถเรียนรู้การสร้างเนื้อหาได้โดยไม่ยากนัก	 พร้อม
ทั้งมี	Plugin	ให้เลือกอีกมากมาย	เช่น	ตาราง	ปฏิทิน	งานน�าเสนอ	
เป็นต้น	เว็บไซต์ของ	TWiki	คือ	http://	www.twikinews.org

 Dokuwiki มีจุดเด่นตรงที่ไม่จ�าเป็นต้องมีฐานข้อมูล	
ข้อมูลถูกจัดเก็บอยู่ในรูปของ	plain	text	และยังสามารถปรับแต่ง
รปูแบบเอกสารได้หลากหลายตามความต้องการของผูใ้ช้	เพราะมี	
template	ให้เลือกมากกว่า	70	แบบ	เว็บไซต์ของ	Dokuwiki	คือ	
http://www.dokuwiki.org
 XWiki จัดว่าเป็นซอฟต์แวร์	Wiki	ในยุคที่	2	ถูกพัฒนา
ขึ้นด้วยภาษาจาวา	จึงเหมาะกับการสร้างเอกสารและเนื้อหาแบบ
เชิงวัตถุ	(Object)	เว็บไซต์ของ	XWiki	คือ	http://www.xwiki.org
 WikkaWiki หรือเรียกสั้นๆ	 ว่า	Wikka	 จุดเด่นคือ	
โปรแกรมมีขนาดเล็กใช้พื้นที่น้อยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี	 ใช้	
MySQL	ในการจัดเก็บหน้าเอกสารต่างๆ	
 นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีซอฟต์แวร์	Wiki	 อื่นๆ	 ที่
มีความสามารถและคุณลักษณะไม่แตกต่างกันมากนัก	 ได้แก่		
PmWiki		WikiMatrix		ZohoWiki		Wikia	เป็นต้น	แสดงดงัภาพที	่5

กำรประยุกต์ ใช้ประโยชน์จำก Wiki 

 Wiki	จัดเป็น	Social	Software	ที่สามารถน�ามาปรับใช้
กบัธรุกจิได้	เพราะสามารถใช้ในการบรหิารจดัการโครงการ	ต่างๆ	
รวมถึงการแบ่งปันองค์ความรู้	 ผู้ใช้ไม่จ�าเป็นต้องมีความรู้ในการ
เขียนโปรแกรมบนเว็บ	การใช้	Wiki	ท�าให้การท�างานแบบร่วมกัน
เกิดขึ้นได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ	 การท�างานแบบเดิมโดยการใช้
โปรแกรมประยุกต์เหมือนในอดีต	เช่น	Lotus	Notes	นั้นจะเป็นการ

ภาพที่ 5: ตัวอย่างซอฟต์แวร์	Wiki	ของบริษัทต่างๆ	
ที่มา: http://www.clickonf5.org/internet/10-free-opensource-wiki-software-engine/7599
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ท�างานแบบบนลงล่าง	(Top	Down)	 แต่รูปแบบการท�างานแบบ
ปัจจบุนัโดยใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์	(Social	Network	Software)	
เช่น	Wiki	จะเป็นแบบล่างขึน้บน	(Bottom	Up)	มากขึน้	ซึง่สามารถ
แสดงได้ดังภาพที่	6

ภาพที ่6:		เปรยีบเทยีบการใช้ซอฟต์แวร์แบบดัง้เดมิและแบบสงัคม
ออนไลน์	(Judy	Payne,	2008,	7)

	 นอกจากนี้ยังสามารถสรุปความแตกต่างของการใช้
ซอฟต์แวร์แบบเดิมและแบบสังคมออนไลน์ได้ดังตารางที่	2	(Judy	
Payne,	2008,	7)

การใช้ซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิม การใช้ซอฟต์แวร์แบบสังคมออนไลน์

1. มีจุดเริ่มต้นจากองค์กร
2. มีการก�าหนดโครงสร้างก่อนการใช้งาน
3. องค์ความรู้ต่างๆ	เกิดจากผู้เชี่ยวชาญ
4. ควบคุมการท�างานจากศูนย์กลาง
5. มีรูปแบบที่เป็นทางการ
6. มีกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัว	ไม่ยืดหยุ่น
7. มีต้นทุนสูง

1. มีจุดเริ่มต้นจากตัวผู้ใช้งาน
2. โครงสร้างถูกก�าหนดจากการใช้งานจริง
3. องค์ความรู้ต่างๆ	เกิดจากผู้ใช้งาน
4. ควบคุมการท�างานโดยผู้ใช้งานเอง
5. ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน	เน้นการใช้งานง่าย
6. มีความยืดหยุ่นสูง
7. ราคาถูกและฟรี

Wiki	 ถูกน�ามาประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษาได้อย่าง
หลากหลาย	ได้แก่	การเขียนรายงาน	การท�างานกลุ่ม	การบริหาร
จัดการหลักสูตร	 รวมถึงการศึกษาทางไกลด้วย	(Samuel,	2009,	
745)	 นักศึกษามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสามารถ
โต้ตอบกบัผูส้อนและเพือ่นร่วมชัน้เรยีนได้ท�าให้ไม่รูส้กึว่าการศกึษา
ทางไกลเป็นเพียงการส่งผ่านข้อมูลแบบทางเดียวเหมือนในยุค
ก่อน		(Karen,	et	al.,	2010,	219)	มีสถาบันการศึกษาหลายแห่งที่
ใช้		Wiki	ในการสร้าง	e-book	ขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือในการ
เขยีนจากผูท้รงคณุวฒุหิลายท่านทีม่าจากหลากหลายสถาบนั		ซึง่
ผู้เขียนหนังสือทุกคนสามารถมองเห็นเนื้อหาในแต่ละบทที่แต่ละ
คนแต่งขึ้นและยังสามารถโต้แย้ง	 แก้ไขซึ่งกันและกันได้	 	 ท�าให้
การแต่งหนังสือนั้นเสร็จภายในระยะเวลาอันรวดเร็วและได้เนื้อ
ความที่สอดคล้องกันในทุกๆ	 บท	Wiki	 ถูกกล่าวถึงว่าเป็นเครื่อง
มือที่มีประสิทธิภาพส�าหรับนักการศึกษา	(Robinson,	2006,	106)		
เนื่องจาก	Wiki	 สามารถกระตุ้นให้ผู้ใช้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนในชั้น

เรยีนสามารถท�ากจิกรรมร่วมกนัได้อย่างด	ีทกุคนมส่ีวนร่วมในการ
อ่านและการปรบัปรงุเนือ้หาและบทความอย่างเตม็ที	่นอกจากนีย้งั
มีการประยุกต์ใช้	Wiki	กับระบบห้องสมุดอีกด้วย	เช่น	ในประเทศ
นิวซีแลนด์ที่มีการเชื่อมโยงของระบบห้องสมุดทั้งหมด	280	 แห่ง	
นับเป็นจ�านวนเกือบทั้งหมดของห้องสมุดที่มีอยู่ในประเทศ	ข้อมูล
ทั้งหมดจัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลที่แตกต่างกันท�าให้มีปัญหาใน
การสืบค้นข้อมูล	 	National	Library	of	New	Zealand	(NLNZ)		
ซึ่งเป็นผู้ดูแลท�าหน้าที่บริหารจัดการ	 จึงได้พัฒนาระบบ	New	
Zealand	cataloging-related	wikis	ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ไม่สอดคล้องกันของข้อมูลที่อยู่ในแต่ละฐานข้อมูลส�าหรับกรณีที่มี
การปรบัปรงุข้อมลูในฐานข้อมลูหนึง่ๆ	จะต้องมกีารปรบัปรงุข้อมลู
เดียวกันนี้ที่อีกฐานข้อมูลหนึ่งด้วย	ท�าโดยการสร้าง	Wiki	ที่พัฒนา
จาก	Wetpaint	ซึ่งถือเป็น	Social	Wiki	ที่มีชื่อเสียงในระดับหนึ่ง	
(Ksenija,	2009,	16)	

ตารางที่ 2:	แสดงความแตกต่างระหว่างการใช้ซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมและแบบสังคมออนไลน์	

	 และส�าหรับในประเทศไทยมีการสร้าง	 Investment	
Wiki	ขึ้นโดยอยู่ภายใต้เว็บไซต์	Investment	Education	Portal	มี
วัตถุประสงค์ในการสร้างองค์ความรู	้ ผู้อ่านสามารถร่วมกันสร้าง
และแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องการเงิน	การลงทุน	ซึ่งผู้ใช้สามารถ
แก้ไขข้อมูลได้ภายใต้เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ของสถาบันพัฒนา
ความรู้ตลาดทุน	(Thailand	Securities	Institute	หรือ	TSI)

ข้อเสนอแนะในกำรประยุกต์ ใช้ Wiki

 การประยกุต์ใช้	Wiki	ส�าหรบังานด้านธรุกจิและงานด้าน
การศึกษานั้นไม่แตกต่างกัน		องค์กรที่พัฒนา	Wiki	ขึ้นมาใช้งานมี
วัตถุประสงค์เดียวกัน	คือ	ต้องการให้	Wiki	เป็นพื้นที่ส�าหรับเรียน
รู้และสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน ดังนั้นการประยุกต์ใช้	Wiki	เพื่อให้
ประสบความส�าเร็จและมีประสิทธิภาพ	มีปัจจัยที่ส�าคัญ	คือ	ผู้ใช้	
เพราะผู้ใช้จะท�าหน้าที่ในการสร้าง	 ปรับปรุงแก้ไข	 รวมถึงเป็นผู้
ที่ตัดสินว่าการน�า	Wiki	 มาพัฒนาใช้แล้วประสบผลส�าเร็จหรือไม่		 
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ถ้าผู้ใช้ในองค์กรให้ความส�าคัญและร่วมกันในการน�าเสนอข้อมูล
อันเป็นที่น่าเชื่อถือและทันสมัยจะส่งผลทางตรงต่อประสิทธิภาพ
ของ	Wiki	 ดังนั้นหากองค์กรหรือสถาบันการศึกษาใดต้องการ
พัฒนา	Wiki	เพื่อใช้เป็นที่ส�าหรับสร้างองค์ความรู้	ควรเริ่มต้นด้วย
การท�าเป็นโครงการทดลอง	(Pilot	Project)		แล้วท�าการศึกษาวิจัย
ถึงความเป็นไปได้และการยอมรับในการใช้งานของผู้ใช้ภายใน
องค์กร	อาจท�าได้โดยการน�าโมเดลต่างๆ	มาเพือ่สนบัสนนุแนวคดิ
นี้		เช่น	TAM	(Technology	Acceptance	Model)		ซึ่งถือว่าเป็น
คลาสสิคโมเดลในการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยี
ใหม่ๆ	ของผู้ใช้	ซึ่งมีปัจจัยหลัก	ได้แก่	การรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะ
ได้รับและความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยี	(Davis	1989)	 หรือ	
ECM	(Expectation	and	Confirmation	Model)	 เป็นโมเดลที่
ใช้ในการศึกษางานที่เกี่ยวกับความคาดหวังของผลที่จะได้รับหลัง
จากการใช้เทคโนโลยี	ซึ่งมีปัจจัยหลัก	ได้แก่	การรับรู้ถึงประโยชน์
ที่ได้รับ	 การยืนยันที่จะใช้และความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยี		
(Bhattacherjee,	2001,358)	เป็นต้น			

บทสรุป

	 Wiki	คือซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้
สามารถเขียนและปรับปรุงแก้ไขข้อมูล	สารสนเทศ	และบทความ
ต่างๆ	ได้อย่างอสิระและสนบัสนนุการท�างานร่วมกนั	ผูใ้ช้สามารถ
มองเห็นข้อมูลต่างๆ	 ที่สมาชิกเขียนลงไปในพื้นที่ของกลุ่มหรือ
ชุมชนพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องทันสมัย	 คล้ายกับการใช้	
Blog	และ	Webboard	แต่มคีวามแตกต่างในหลายประการ	ได้แก่	
ทิศทางในการรับส่งข้อมูล	การท�างานของผู้ใช้งาน	การสร้างองค์
ความรูแ้ละความถกูต้องของข้อมลู	ปัจจบุนัซอฟต์แวร์	Wiki	มหีลาก
หลายประเภท	เช่น	Wikipedia	Wikibooks	และ	Wikinews		เป็นต้น		
ซึง่อยูภ่ายใต้การดแูลของมลูนธิวิกิมิเิดยี	นอกจากนีย้งัมซีอฟต์แวร์	
Wiki	 อื่นๆ	 ที่พัฒนาโดยบริษัทเอกชนและได้รับความนิยมไม่แพ้
กัน	ได้แก่	TWiki		PMWiki	และ	XWiki	เป็นต้น	องค์กรที่ต้องการ
ประโยชน์จากซอฟต์แวร์	Wiki	อย่างเต็มที่สามารถเลือกใช้ได้ตาม
ต้องการ	แต่ที่ส�าคัญต้องเลือกให้เหมาะสมกับผู้ใช้	เพราะผู้ใช้เป็น
ปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้องค์กรได้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพจาก
พื้นที่ใหม่แห่งนี้ในโลกสังคมนวัตกรรม							
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